1/11

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตด้ ำนยำ ยำเสพติดให้ โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตด้ านยา ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518
2)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518

3)

พระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม

4)

กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการขออนุญาตผลิ ต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรื อมี
ไว้ในครอบครองเพือ่ จาหน่ายซึ่งยาเสพติ ดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ. 2553

5)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 4 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518

6)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 5 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518

7)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 8 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518
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8)

กฎกระทรวง เรื ่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิ ต ขาย นาหรื อสัง่ เข้ามาในราชอาณาจักรเรื ่องยา
แผนโบราณ พ.ศ.2555

9)

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556

10) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการขออนุญาตผลิ ต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรื อมี
ไว้ครองครองเพือ่ จาหน่ายยาเสพติ ดให้โทษในประเภทที ่ 3 พ.ศ.2553
11) กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมสาหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติ ด พ.ศ.2547
12) กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมสาหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติ ดให้โทษ (ฉบับที ่ 2)
พ.ศ.2552
13) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขการผลิ ตยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556
14) กฎกระทรวงฉบับที ่ 16 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
15) กฎกระทรวงฉบับที ่ 26 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
16) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม
17) พระราชบัญญัติยาเสพติ ดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
3 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด -
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จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตด้ านยา ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อประเภท 4
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีสถานที่ฯตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดลพบุรี
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญาตผลิต ขาย นาหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบนั ยาแผนโบราณ รวมถึงใบอนุญาตเกี่ยวกับยา
เสพติดให้ โทษในประเภทที่ 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ทุกใบอนุญาตจะใช้ ได้ จนถึงวันที่ 31
ธันวาคมของปี ที่ออกใบอนุญาต ถ้ าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ยื่นคาขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ
เมื่อได้ ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผู้อนุญาตจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุ
ยกเว้ น ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 3 หรื อประเภทที่ 4 นอกสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต จะไม่สามารถต่อ
อายุใบอนุญาตได้ (ต้ องทาเรื่ องขอใหม่เท่านัน)
้
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงของแต่
ละพระราชบัญญัติ
การขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อล่วงพ้ นกาหนดเวลาหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ใบอนุญาตสิ ้นอายุจะกระทามิได้
หมายเหตุ
1) ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณา
ได้ โดยผู้รับบริการจะต้ องดาเนินการแก้ ไขหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
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2) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อานาจ ยื่นคาขอฯ และ
เอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาให้ ครบถ้ วน

10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมายทังด้
้ านสถานที่
และด้ านเอกสาร

การพิจารณา

จัดทาใบอนุญาต
เพื่อเสนอลงนาม

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

1 วันทาการ -กลุม่ งานนิติการ
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
150 นาที

กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ
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ส่ วนงำน /
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การลงนาม
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
5)
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
การแจ้ งผลพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
150 นาที - งานการเงิน
พิจารณาและออกใบสัง่
กลุม่ งานบริหาร
ชาระค่าธรรมเนียม
-กลุม่ งานคุ้มครอง
แล้ วแต่กรณี
ผู้บริโภคและเภสัช
6)
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญาตด้ าน
ยา ยาเสพติดให้
โทษในประเภท 3
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ผลิต
ยาแผนปัจจุบนั
(แบบ ผ.ย.9)
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ขาย
ยาแผนปัจจุบนั
(ทุกประเภท
ใบอนุญาต)
(แบบ ข.ย.15)
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต นา
หรื อสัง่ ยาแผน
ปัจจุบนั เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ น.ย.9)
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ผลิต
ขาย นาหรื อสัง่
ยาแผนโบราณ
เข้ ามาใน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

6)

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ราชอาณาจักร
(แบบ ย.บ.13)
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ผลิต
นาเข้ า ส่งออก
จาหน่ายหรื อมีไว้
ครองครองเพื่อ
จาหน่ายซึง่ ยา
เสพติดให้ โทษใน
ประเภท 3 (แบบ
ย.ส.3-2)
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตผลิต
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 (แบบ
ผ.จ.3)
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขาย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 (แบบ
ข.จ.3)
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตนาเข้ า
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 (แบบ
น.จ.3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
ส่งออกซึง่ วัตถุ
10) ออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 (แบบ
ส.จ.4)
ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขออนุญาต
/ ผู้ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบคุ คล)
และผู้มีหน้ าที่
ปฏิบตั ิการ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

11)

หลักฐานแสดง
การชาระ
12) ค่าธรรมเนียม
การต่ออายุ
ใบอนุญาต

หมำยเหตุ

ระบุการตรวจโรค
ต้ องห้ ามตาม
ประกาศฯ ได้ แก่
โรคเรื อ้ น วัณโรค
ในระยะอันตราย
โรคเท้ าช้ างใน
ระยะปรากฏ
อาการเป็ นที่
รังเกียจแก่สงั คม
โรคติดยาเสพติด
ให้ โทษอย่าง
ร้ ายแรง และโรค
พิษสุราเรื อ้ รัง และ
อายุของใบรับรอง
แพทย์ไม่เกิน
3 เดือน ณ วันที่
มายื่นคาขอ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รูปถ่ายสี พื ้นหลัง
เรี ยบ หน้ าตรง
ใบหน้ าชัดเจน
ไม่ยิ ้ม ไม่สวม
หมวกหรื อ
แว่นดา ของผู้ขอ
13) อนุญาต ขนาด
3x4 เซนติเมตร
ถ่ายไว้ ไม่เกิน
6 เดือน (อัดด้ วย
กระดาษโฟโต้
ไม่ใช่ปริน้ ท์สีจาก
เครื่ องพิมพ์)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
3

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
เฉพาะกรณีที่ต้อง
ออกใบอนุญาต
ฉบับใหม่
เนื่องจากหมดช่อง
สาหรับต่ออายุใน
ใบอนุญาต หรื อมี
เหตุที่ต้องออก
ใบอนุญาตใบใหม่

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปั จจุบัน
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2) ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยส่ งยำแผนปั จจุบัน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
3) ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนป จจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม ใช ยำอันตรำยหรือ
ยำควบคุมพิเศษ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
4) ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนป จจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
5) ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตนำหรือสั่งยำแผนป จจุบันเข ำมำในรำชอำณำจักร
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
6) ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
7) ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ
ค่าธรรมเนียม 300 บาท
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8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตนำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข ำมำในรำชอำณำจักร
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำต ผลิต ยำเสพติดให้ โทษในประเภท 3
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำต นำเข้ ำ ซึ่งยำเสพติดให้ โทษในประเภท 3
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำต ส่ งออก ซึ่งยำเสพติดให้ โทษในประเภท 3
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำต จำหน่ ำย หรือมีไว้ ครอบครองเพื่อจำหน่ ำย ซึ่งยำเสพติดให้ โทษใน
ประเภท 3
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตนำเข้ ำซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตส่ งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
-
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19. หมำยเหตุ
การขอต่ออายุใบอนุญาตด้ านยา ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรื อประเภท 4
ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 3 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ
ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุงแก้ ไข ความไม่พร้ อมของผู้ประกอบการ และชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

09/07/2558
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

