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แบบตรวจสอบเอกสารคําขอ : ขอใบอนุญาตใหมสําหรับ  บุคคลธรรมดา /   นติิบุคคล  

ขอใหม : ใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

ขอใหม/ ขอตออายุใบอนุญาต/ ขอรับใบแทน : ใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 

  1. ประเภทใบอนุญาต ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

  2. ประเภทใบอนุญาต ผลิต นําเขา สงออก ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 

  3. ประเภทใบอนุญาต ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 โดยการขายสงตรง 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอรมท่ีตองใชตามกําหนดของกองยา คือ แบบคําขอทุกประเภท/ คํารับรองฯ/ หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทน/ หนังสือมอบอํานาจแตงตั้ง 
ผูดําเนินกิจการ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี 0 2590 7200 หอง 319 งานใบอนุญาต กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

 

 

 

 

 ขอใหผู ย่ืนคําขอ จัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารดานลาง และตรวจสอบดวยตนเอง พรอมท้ังทําเคร่ืองหมาย 

 กรณีถูกตองครบถวนตามขอกําหนด หรือทําเครื่องหมาย   กรณีไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอกําหนด หรือเครื่องหมาย        กรณไีมจําเปนตองม ี

 ใหระบุวันท่ี ในเอกสารท่ีมีใหกรอกวันท่ีทุกจดุ เชน คําขอฯ/ คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ/ สัญญาฯ  
 

1. ประเภทใบอนุญาต ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

ลําดับ
ท่ี 

รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1 แบบคําขออนุญาต     
2 รูปถายของผูดําเนินกิจการ (ผูขออนุญาต) ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป  

ถายไมเกิน 6 เดือน 
   

3 สําเนาใบอนุญาตยาแผนปจจุบัน ผลิต/ นําเขา/ ขาย (ตามประเภท)    
4 คํารับรองของผูรับอนุญาตและผูมหีนาท่ีปฏิบัติการ (ตามประเภท)    
5 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
6 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
7 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินกิจการ (ผูขออนุญาต) พรอมติด

อากรแสตมป 10 บาท (กรณีผูดาํเนินกิจการไมสามารถตดิตอดวยตนเอง)  
   

8 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจในขอ 7 
และผูรับมอบอํานาจในขอ 7 เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  

   

* โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอ 

แนบมาพรอมการแกไขขอบกพรอง 

(ถามี) ในครั้งตอไป * 

ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ................................................................................................................... 

โทรศัพทมือถือ............................................. E-mail………………………………………………………………………………… 

ช่ือสถานท่ีขาย/ผลิต/นําส่ัง…………………………………………………………………………….............................................. 

เลขท่ีใบอนุญาตขาย/ผลิต/นําส่ัง ………………………………………………………………………………....……………………….. 

**ดาวนโหลด แบบฟอรมเอกสาร/ ฟอรมรูปถาย/ แผนท่ี/ แผนผัง ไดท่ีเว็ปไซตกองยา  ขอมลู  การบริการอนุญาตและคูมือ   
แบบฟอรม/ คําแนะนําการขออนุญาตสถานท่ีประกอบการดานยา  เลือกขอตามประเภทใบอนุญาต  

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx 
 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx
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2. ประเภทใบอนุญาต ผลิต นําเขา สงออก ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 

ลําดับ
ท่ี 

รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1 แบบคําขออนุญาต (ตามประเภท)     
2 รูปถายของผูดําเนินกิจการ (ผูขออนุญาต) ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป  

ถายไมเกิน 6 เดือน 
   

3 สําเนาใบอนุญาตยาแผนปจจุบัน ผลิต/ นําเขา/ ขาย (ตามประเภท)    
4 คํารับรองของผูรับอนุญาตและผูมหีนาท่ีปฏิบัติการ (ตามประเภท)    
5 สําเนาบัตรประชาชนของผูดําเนินกิจการ พรอมเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอง     
6 สําเนาทะเบียนบานของผูดาํเนินกิจการ พรอมเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอง     
7 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินกิจการ (ผูขออนุญาต) พรอมติด

อากรแสตมป 10 บาท (กรณีผูดาํเนินกิจการไมสามารถตดิตอดวยตนเอง)  
   

8 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจในขอ 7 
และผูรับมอบอํานาจในขอ 7 เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  

   

9 เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ท่ีตองแนบตามรายละเอียดในใบคําขอ 
(ดูรายละเอียดในขอ 5 ของแบบคําขอใบอนุญาต ผลติ นําเขา และขายวัตถุ
ออกฤทธ์ิในประเภท 3 และประเภท 4) 
(ดูรายละเอียดในขอ 4 ของแบบคําขอใบอนุญาตสงออกวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 และประเภท 4) 

   

 

3. ประเภทใบอนุญาต ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 โดยการขายสงตรง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1 แบบคําขออนุญาต (ตามประเภท)     
2 รูปถายของผูดําเนินกิจการ (ผูขออนุญาต) ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป  

ถายไมเกิน 6 เดือน 
   

3 สําเนาใบอนุญาต ผลิต/ นําเขา/ ขาย วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 
หรือสําเนาใบอนุญาต ผลิต/ นําเขา/ ขาย วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 4  

   

4 คํารับรองของผูรับอนุญาตและผูมหีนาท่ีปฏิบัติการ (ตามประเภท)    
5 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง     
6 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง     
7 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินกิจการ (ผูขออนุญาต) พรอมติด

อากรแสตมป 10 บาท (กรณีผูดาํเนินกิจการไมสามารถตดิตอดวยตนเอง)  
   

8 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจในขอ 7 
และผูรับมอบอํานาจในขอ 7 เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  
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สําหรับผูย่ืนคําขอ สําหรับ
เจาหนาท่ี 

 

ออกใบรับคําขอเลขท่ี………….............…………………………………....... 

คร้ังท่ี 1 (ย่ืนคําขอคร้ังแรก) 
 

ลงช่ือ....................................................(ผูยื่นคาํขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

(..............................................................) 

วันท่ี........................................................ 

 

รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จภายใน.........วันทําการ  
นับแตวันถัดจากวันท่ีรับคําขอ (ถามี)  
 

ลงช่ือ....................................................(ผูยื่นคาํขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

(..............................................................) 

วันท่ี........................................................ 
 

คร้ังท่ี 1 (ย่ืนคําขอคร้ังแรก) 

  รับคําขอเพราะเอกสารครบถวนถูกตอง 

  รับคําขอแตมีเง่ือนไข เพราะเอกสารไมครบถวนถูกตองพบขอบกพรอง
ตามท่ีระบุไวขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน.........วันทําการ นับแต
วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป 
(ใหผูยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนาบันทึกขอบกพรอง)  
 

ลงช่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบเบ้ืองตน.................................................................... 

                                          (..............................................................) 

วันท่ี...................................................................... 
 

ลงช่ือพนักงานเจาหนาท่ีผูพิจารณา................................................................... 

                                          (..............................................................) 

วันท่ี...................................................................... 
 

คร้ังท่ี 2 (การแกไขขอบกพรอง) 
 

ขาพเจาไดยื่นเอกสารการแกไขขอบกพรอง ไวจํานวน...........รายการ 

ตามท่ีระบุในบันทึกขอบกพรอง 

 
ลงช่ือ.................................................(ผูยื่นเอกสารแกไขขอบกพรอง/ 

(..............................................................) ผูรับมอบอํานาจ) 

วันท่ี........................................................ 

 
 

คร้ังท่ี 2 (การแกไขขอบกพรอง) 

  แกไขขอบกพรองครบถวน 

ลงช่ือเจาหนาท่ีเจาของเรื่อง.............................................................................. 

                                      (....................................................................) 

วันท่ี...................................................................... 
 

  ขอสงคืนคําขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 

         ไมมาแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

         การแกไขขอบกพรองไมครบถวน/ไมถูกตอง 

 

ทานมีสิทธ์ิยื่นคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองครบถวนและสอดคลอง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งน้ีก็ได โดยขอใหยื่นคําอุทธรณ
เปนหนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วันทําการ นับ
แตวันท่ีไดรับแจง  

                                              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ลงช่ือเจาหนาท่ีเจาของเรื่อง.............................................................................. 

                                      (...................................................................) 

วันท่ี...................................................................... 
 

รับคืนคําขอ 

 

ลงช่ือ.....................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

(..............................................................) 

วันท่ี........................................................ 
 

 

 


