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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4
หนวยงานที่รับผิดชอบ:ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.
๒๕๑๘

2)

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ และฉบับแกไขเพิ่มเติม

3)

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไว
ในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 พ.ศ. 2553

4)

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.
๒๕๑๘

5)

กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเรื่องยาแผน
โบราณ พ.ศ.๒๕๕๕

6)

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖

7)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไว
ครองครองเพื่อจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภทที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓

8)

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๗

9)

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

10) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
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11) กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
12) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
13) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.๒๕๕๗
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 12
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 118
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
3 หรือประเภท 4
11. ชองทางการใหบริการ
1)

สถานที่ใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ถนนอูทอง
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
/ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณ รวมถึงใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพ
ติดใหโทษในประเภทที่ 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ทุกใบอนุญาตจะใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของป
ที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ
ดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุ
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงของแตละ
พระราชบัญญัติ
การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํามิได
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ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต ไมมีกฎหมายใหสามารถตออายุใบอนุญาตได การขอตออายุ
จึงเทากับการออกใบอนุญาตใหม
ใหตรวจสอบเอกสารสําหรับยื่นคําขอฯตามแบบตรวจสอบคําขอฯ (Self Assessment Report) ใหครบถวนถูกตองในทุก
รายการและลงนามรับรอง
กรณีที่เอกสารไมถูกตองครบถวนตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขอฯ และผูประกอบการประสงคจะยื่นคําขอ ให
ผูประกอบการดําเนินการแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารใหครบถวนถูกตอง ตามเวลาที่ผูประกอบการกําหนดและแจงใหเจาหนาที่
ลงนัดไว หากเกินระยะเวลาดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

การลงนาม
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบ
30 นาที
อํานาจยื่นเอกสารที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จและ
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ตาม checklist และ self
assessment
ลงขอมูลในระบบสารสนเทศ 1 วันทําการ
และตอใบอนุญาตโดยใชใบ
เดิมหรือจัดทําใบอนุญาตใหม
แลวแตกรณี เสนอหัวหนา
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
พิจารณา
เสนอนายแพทยสาธารณสุข 1 วันทําการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงนาม / ดําเนินการสง
ใบอนุญาตคืน

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 3 วันทําการ

(กรณีผูวาราชการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ไมมอบอํานาจให
นพ.สสจ. จะใช
เวลา 5 วันทําการ)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 3
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4
คําขอตออายุ
ใบอนุญาต ขาย
ยาแผนปจจุบัน
(ทุกประเภท
ใบอนุญาต) (แบบ
ข.ย.15)
คําขอตออายุ
ใบอนุญาต นํา
หรือสั่งยาแผน
ปจจุบันเขามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ น.ย.9)
คําขอตออายุ
ใบอนุญาต ผลิต
ขาย นําหรือสั่งยา
แผนโบราณเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบ ย.บ.13)
คําขอตออายุ
ใบอนุญาต ผลิต
นําเขา สงออก
จําหนายหรือมีไว

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ครองครองเพื่อ
จําหนายซึ่งยาเสพ
ติดใหโทษใน
ประเภท 3 (แบบ
ย.ส.3-2)
คําขอตออายุ
1
0
ฉบับ
ใบอนุญาตขาย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ
ข.จ.3)
ใบรับรองแพทย 1
0
ฉบับ
ของผูขออนุญาต
/ ผูดําเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคล)
และผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ

7)

8)

9)

หลักฐานแสดง
การชําระ
คาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาต
รูปถายสี พื้นหลัง เรียบ หนาตรง
ใบหนาชัดเจน ไม
ยิ้ม ไมสวมหมวก

1

0

ฉบับ

3

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-

(ระบุการตรวจโรค
ตองหามตาม
ประกาศฯ ไดแก
โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย
โรคเทาชางใน
ระยะปรากฏ
อาการเปนที่
รังเกียจแกสังคม
โรคติดยาเสพติดให
โทษอยางรายแรง
และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง) และอายุ
ของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3
เดือน ณ วันที่มา
ยื่นคําขอ)
-

(เฉพาะกรณีที่ตอง
ออกใบอนุญาต
ฉบับใหม เนื่องจาก
หมดชองสําหรับตอ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หรือแวนดํา ของผู
ขออนุญาต ขนาด
3x4 เซนติเมตร
ถายไวไมเกิน 6
เดือน (อัดดวย
กระดาษโฟโต
ไมใชปริ้นทสีจาก
เครื่องพิมพ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

16. คาธรรมเนียม
1)

ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
ฉบับละ 2,000 บาท
หมายเหตุ -

2)

ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน
ฉบับละ 1,500 บาท
หมายเหตุ -

3)

ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ฉบับละ 1,000 บาทหมายเหตุ -

4)

ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว
ฉบับละ 1,000 บาท
หมายเหตุ -

5)

ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 10,000 บาท
หมายเหตุ -

6)

ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
ฉบับละ 1,000 บาท
หมายเหตุ -

7)

ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
ฉบับละ 300 บาท

หมายเหตุ
อายุในใบอนุญาต
หรือมีเหตุที่ตอง
ออกใบอนุญาตใบ
ใหม)
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หมายเหตุ 8)

ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 5,000 บาท
หมายเหตุ -

9)

ใบอนุญาต จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
ฉบับละ 1,000 บาท
หมายเหตุ -

10) ใบอนุญาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ฉบับละ 500 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 130 ถนนอูทอง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 0 3532 2011
2)

ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
(อาคาร 4 ชั้น) ต.คลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท :1567) และ
E-mail : DRT-AY@ hotmail.com

3)

ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาุ(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000) หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

4)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
คําขอตออายุใบอนุญาต ขายยาแผนปจจุบัน (ทุกประเภทใบอนุญาต) (แบบ ข.ย.15)
คําขอตออายุใบอนุญาต นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.9)
คําขอตออายุใบอนุญาต ผลิต ขาย นําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ย.บ.13)
คําขอตออายุใบอนุญาต ผลิต นําเขา สงออกจําหนายหรือมีไวครองครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
(แบบ ย.ส.3-2)
คําขอตออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ข.จ.3)
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19. หมายเหตุ
คูมือนี้ผานกระบวนงานการลดระยะเวลาแลว
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
การขอตออายุใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษประเภท 3
และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
1 วันทําการ

30 นาที
ผูย ื่นคําขอ

2. ลงขอมูลในระบบ และตอใบอนุญาต
โดยใชใ บเดิมหรือจัดทํ าใบอนุ ญาตใหม
แล ว แต ก รณี เสนอหั ว หน า กลุ ม งาน
คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
พิจารณา

1.ผู รั บ อนุ ญ าต/ผู รั บ มอบอํ านาจ ยื่ น
เ อกส าร ที่ OSSC แ ล ะ เ จ าห น า ที่
ตรวจสอบเอกสารตามแบบตรวจสอบ
คําขอฯ

ครบถวนถูกตอง
ผูประกอบการประสงคจะ
รับคืนคําขอ

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
ขอมูลและเอกสารตางๆ

3. เสนอผูนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาลงนาม

1 วันทําการ

ไมครบถวนถูกตอง

จายเรื่องคืน
ผูประกอบการประสงคจะยื่นคําขอ
ใหผูประกอบการดําเนินการแกไขหรือ
เพิ่มเติมเอกสารใหครบถวนถูกตอง
ตามเวลาที่ผูประกอบการกําหนดและ
แจงใหเจาหนาที่ลงนัดไว

หมายเหตุ – 1.ระยะเวลาดังกลาว ไมรวมระยะเวลารอผูประกอบการแกไข หรือสงเอกสารเพิ่มเติม
2.เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไวในคูมือนี้แลว หากผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จ จะแจงเปนหนังสือให
ผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาดําเนินการ 3 วันทําการ

