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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรต่ ออำยุใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์ ซ่ ึงวัตถุออกฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การต่ออายุใบอนุญาตให้ มีไว้ ในครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์ซงึ่ วัตถุออกฤทธิ์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. วัตถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติ มโดย พ.ร.บ. วัตถุฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2528
(ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2543
2)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 1 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
3 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การต่ออายุใบอนุญาตให้ มีไว้ ในครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์ซงึ่ วัตถุออกฤทธิ์
07/07/2558 13:25
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร สาหรับผู้ขออนุญาตให้ มีไว้ ในครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์ซงึ่ วัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ ใน
สถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) ที่มีสถานประกอบการในจังหวัดลพบุรี
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
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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
ผู้มีสิทธิ์ยื่นคาขอ:ผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ มีไว้ ในครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์ซงึ่ วัตถุออกฤทธิ์
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

การลงนาม
3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนถูกต้ องของคาขอ
และเอกสารประกอบคาขอ
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ หากคา
ขอและเอกสารประกอบคา
ขอครบถ้ วนถูกต้ อง
เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมาย

30 นาที

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

1 วันทาการ -กลุม่ งานนิติการ
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต 1 วันทาการ นายแพทย์
หรื อไม่อนุญาต และลงนาม
สาธารณสุข
ในใบอนุญาตฯ หรื อหนังสือ
จังหวัดลพบุรี
แจ้ งไม่อนุญาต
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลพิจารณา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตฯ ทราบ
และรับใบอนุญาต หรื อ
หนังสือแจ้ งไม่อนุญาต
และออกใบสัง่ ชาระ
ค่าธรรมเนียม แล้ วแต่กรณี

4)

30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
- งานการเงิน
กลุม่ งานบริหาร
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ
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

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

2)

แบบคำขอต่อ
อำยุใบอนุญำต
ให้ มีไว้ ใน
ครอบครองหรื อ
ใช้ ประโยชน์ซงึ่
วัตถุออกฤทธิ์
(แบบ ค.จ. 3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

3)

หนังสือมอบ
อำนำจให้ ผ้ อู ื่น
มำยื่นเอกสำร
เกี่ยวกับ
ใบอนุญำตฯ
วัตถุออกฤทธิ์

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

หมำยเหตุ

ฉบับ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ใบอนุญาต 100 บาท
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ)
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
หมายเหตุ (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
19. หมำยเหตุ
กรุณาเตรี ยมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบคาขอฯ ให้ ครบถ้ วน และถูกต้ องก่อนการยื่นขอรับอนุญาต หาก
เอกสารเป็ นสาเนา ให้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
เวลาดาเนินการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วน ไม่รวมเวลาที่ผ้ ยู ื่นคาขอแก้ ไขเอกสาร
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

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

