
หมวดที่ 1 

การขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  

ก. ในกรุงเทพมหานคร  

       1. ใหผูขออนุญาตยื่นหนังสือแสดงความจํานง ที่จะผลิตยาแผนโบราณ ณ กองควบคุมยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยแจงช่ือสถานที่ สถานที่ต้ัง พรอมกับยื่นเอกสารดังตอไปนี้  
              1.1 แผนผังสังเขปสถานที่ต้ัง และรายละเอียดสิ่งปลูกสราง บริเวณขางเคียงโดยรอบ ของสถานที่ ผลิต
ยา ที่ขออนุญาต  
 

              1.2 แบบแปลนแผนผัง แสดงการแบงกั้นหองตาง ๆ (มาตรา 1: 100 )  

                     1.2.1 หองผลิตยา ขนาดไมนอยกวา 16 ตารางเมตร  

                     1.2.2 หองบรรจุยา ขนาดไมนอยกวา 16 ตารางเมตร  

                     1.2.3 หองเก็บวัตถุดิบ ขนาดไมนอยกวา 12 ตารางเมตร  

                     1.2.4 หองเก็บยาสําเร็จรูป ขนาดไมนอยกวา 12 ตารางเมตร  

                     1.2.5 หองอื่น ๆ  

                                   1.2.5.1 หองบดยาในกรณีที่มีการบดยาเอง ขนาดตามความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน  

                                   1.2.5.2 หองตมยา ในกรณีที่มียาน้ํา และตองตมยาดวย ขนาดตามความเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงาน  

                                   1.2.5.3 หองเคลือบยา ในกรณีที่มีการเคลือบยา ขนาดตามความเหมาะส มในการ
ปฏิบัติงาน  

                                   1.2.5.4 สถานที่ลางอุปกรณการผลิต และภาชนะบรรจุ ควรเปน สถานที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีลักษณะเปน พ้ืนลาดเอียง  

                                   1.2.5.5 หองสวม หองน้ํา ควรแยกเปนสัดสวนจากสถานที่ผลิตยา  

พนักงาน สวม  ท่ีปสสาวะชาย อางลางมือ 

ไมเกิน 15 1 1 1 

ไมเกิน 40 2 2 2 

ไมเกิน 80  3 3 3 

          

                                   พนักงานตั้งแต 80 คนขึ้นไป จะตองเพ่ิมสวมที่ปสสาวะ ชายและอางลางมือ อยางละ 1 ที่
ตอพนักงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 50 คน  
 

              1.3 รายละเอียดเก่ียวกับ  

                     1.3.1 ประเภทของยาที่จะผลิต สูตรยา และวิธีการผลิต  

                     1.3.2 เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต ( ระบุกําลังมาดวย ถามี )  



                     1.3.3 จํานวนคนงาน  

                     1.3.4 สถานที่ขออนุญาต ใชเปนผูที่อาศัยดวยหรือไม  
 

       2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดรับคําขอ และเอกสารขอเปดสถานที่ผลิตยา แผนโบราณ 
จากผูขออนุญาตแลว ก็จะไดนัดหมายไปตรวจสถานที่ เพื่อประกอบคําพิจารณาแบบแปลน และความ
เหมาะสม ของทําเลที่ต้ัง ในกรณีที่ไมถูกตอง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะไดเชิญผูขออนุญาต มา
พบเพื่อขอแกไข ใหถูกตอง  
 

       3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจงผลการพิจารณา การขอตั้งสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ใหผู
ขออนุญาตทราบ เมื่อผูขออนุญาตไดรับการอนุมัติแบบแปล นจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาแลว 
ใหปฏิบัติดังตอไปนี้  
              3.1 จัดสรางสถานที่ผลิตยา แผนโบราณตามแบบแปลน ที่ไดรับอนุมัติจาก สํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา  
 

               3.2 จัดหาเครื่องจักร อุปกรณสําหรับใชในการผลิต ใหพอเพียง  
 

        4. กอนจะผลิตยาแผนโบราณ ใหผูขออนุญาตยื่นคําขอ รับใบอนุญาตผลิตยา แผนโบราณ ณ กองควบคุม
ยา สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ตามแบบ ย.บ. 1 พรอมดวยหลักฐาน  
 

        5. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ครบถวนแลว ก็จะนัดหมายไปตรวจสถานที่ผลิตยา แผนโบราณ
ที่ขออนุญาต เพื่อตรวจสอบวาสถานที่ผลิตยา แผนโบราณมีลักษณะถูกตอง และมีเครื่องจักรอุปกรณ ในการ
ผลิตยา เพียงพอหรือไม เพื่อประกอบการพิจารณา ดําเนินการตอไป  
 

        6. เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจตามขอ 5 แลวและกรณีใหแกไข แบบแปลนผูขออนุญาต จะตองขอสงแบบ
แปลน ที่ถูกตองเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุด เพื่อขอประกอบการพิจารณา ขอออกใบอนุญาต  
 

        7. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ออกใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณใหแลว ใหยื่นคําขอผลิต
ยาตัวอยาง เพื่อใชขึ้นทะเบียนตํารับยา และคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา เสียกอนเมื่อไดรับ ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียน ตํารับยาแลว จึงจะผลิตยาตามที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนแลวได  

 

 
ข. ในสวนภูมิภาค 
      ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ณ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แหงทองที่ที่สถานที่ ที่ผลิตยา
แผนโบราณ ต้ังอยู โดยปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ก. ยกเวนในขอ 2 และ 5 ใหเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด 
ดําเนินการตรวจสอบ สถานที่ หมายเหตุ หากเครื่องจักร อุปกรณืที่ใชผลิตยา มีกําลังรวมตั้งแต 5 กําลังมาขึ้นไป
หรือจํานวนคนงานตั้งแต 10 คนขึ้นไป ใหผูขออนุญาตตั้ง โรงงานผลิตยาแผนโบราณ  
 
 
 
 



หมวดที่ 2 
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตยาแผนโบราณ 

 
 

ก. ในกรุงเทพมหานคร  
       ผูยื่นคําขออนุญาต จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยยื่นเอกสารตาง ๆ ดังนี้  
 
       1. ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงาน ณ. ศูนยบริการเพื่อการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยปฏิบัติ
ตามวิธีการ เกี่ยวกับการขอตั้ง พรอมทั้งเอกสาร รายละเอียดตาง ๆ อยางละ 6 ชุด ดัง  
 
              1.1 แผนที่สังเขปแสดงทําเล สถานที่ต้ังโรงงาน และบริเวณใกลเคียงโดยรอบโดยระบุช่ือ ตรอก / ซอย 
ถนน หลักกิโลเมตร และระบุดวยวา ทิศใดติดกับอะไร หรือที่อยูอาศัย ของใครเปนตน  
 
              1.2 แบบแปลนอาคารโรงงาน แสดงรูปดานหนา ดานหลัง และรูปตัด ( มาตราสวน 1 : 100 )  
 
              1.3 แบบแปลนแผนผังแสดง การติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ ระบุแบบชนิดกําลังมา และลักษณะ
ของงานที่ใช ( มาตรา 1 : 100 )  
 
              1.4 แผนผังสถานที่ต้ังหองน้ํา หองสวม อางลางมือในจํานวน ไมนอยกวาที่กําหนด โดยแยกหองสวม 
หญิง ชาย เปนสัดสวน พนักงานตั้งแต 80 คนขึ้นไป จะตองเพ่ิมสวม ที่ปสสาวะชายและอางลางมืออยางละ 1 ที่ 
ตอพนักงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 50 คน  
 
              1.5 แผนผังการแสดงทอระบายน้ํา พรอมทั้งปริมาณ การไหลเวียนของน้ําทิ้ง ต้ังแตภายในบริเวณโรงงาน 
จนกระทั่งออกไปสู ทางระบายน้ําสาธารณะ  
 
              1.6 แบบแปลนแผนผัง แสดงวิธีการกําจัดน้ําทิ้ง พรอมรายละเอียดการคํานวน  
 
              1.7 กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลทั่วไป ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประจําตัวประชาชน 
 
              1.8 กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ตองแนบหนังสือรับรอง การจดทะเบียน หางหุนสวนบริษัท 
กรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย และเศษฐการโดยระบุ รายช่ือกรรมการ หางหุนสวน
ผูจัดการ ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
 
 
       2. ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงาน จะตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติ และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
 



 
       3. เมื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงาน ณ. ศูนยบริการเพื่อการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว ใหผูขอ
อนุญาตปฏิบัติตามใน หมวด ที่ 1 ก. ขอ 1 และ 2  
 

ข. ในสวนภูมิภาค 
       ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ณ. อุตสาหกรรมจังหวัด ในทองที่จังหวัดนั้นๆ เมื่อยื่นคําขอรับ 
ใบอนุญาตตั้งโรงงาน ที่อุตสาหกรรมจังหวัดแลวแลว ใหผูขออนุญาต ปฏิบัติตามใน หมวด ที่ 1 ข. โดยยื่นเอกสาร
ตาม หมวดที่ 1 ก. ขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3 
 


