คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตด้ ำนยำ ยำเสพติดให้ โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญำตผลิต ขำย นำหรื อสัง่ เข้ ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งยำแผนปั จจุบนั ยำแผนโบรำณ รวมถึงใบอนุญำตเกี่ยวกับยำ
เสพติดให้ โทษในประเภทที่ 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ทุกใบอนุญำตจะใช้ ได้ จนถึงวันที่ 31
ธันวำคมของปี ที่ออกใบอนุญำต ถ้ ำผู้รับอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ ยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญำตสิ ้นอำยุ
เมื่อได้ ยื่นคำขอดังกล่ำวแล้ ว จะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้ จนกว่ำผู้อนุญำตจะสัง่ ไม่ตอ่ อำยุ
ยกเว้ น ใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 3 หรื อประเภทที่ 4 นอกสถำนที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญำต จะไม่สำมำรถ
ต่ออำยุใบอนุญำตได้ (ต้ องทำเรื่ องขอใหม่เท่ำนัน)
้
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกกกระทรวงของแต่
ละพระรำชบัญญัติ
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเมื่อล่วงพ้ นกำหนดเวลำหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ใบอนุญำตสิ ้นอำยุจะกระทำมิได้
ปั จจุบนั สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ อำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ รู ับอนุญำตโดยจัดระบบให้ มีกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ทังนี
้ ้ผู้รับอนุญำตจะต้ องนำส่งเอกสำรพร้ อมหลักฐำนกำรชำระค่ำธรรมเนียมก่อน
วันที่ 31 ธันวำคม (ก่อนวันที่ใบอนุญำตจะสิ ้นอำยุ) เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆหำกมีกำรแสดงข้ อควำมอันเป็ นเท็จจะถูก
ดำเนินคดีอำญำ
หมำยเหตุ
1) ในกรณีที่คำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถ
พิจำรณำได้ เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรื อหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริกำร
จะต้ องดำเนินกำรแก้ ไขหรื อยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่ำผู้รับบริกำรละทิ ้ง
คำขอ
2)ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตำมคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่
้ เจ้ ำหน้ ำที่ได้ รับเอกสำรครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชำชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วนั พิจำรณำแล้ วเสร็จ

ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
(หมายเหตุ: -)
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 9 วันทำกำร
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้รับอนุญำต/ผู้รับมอบอำนำจยื่นเอกสำรที่ ศูนย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพเบ็ดเสร็จและเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบเอกสำร
ตำม checklist และ self assessment
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
ลงข้ อมูลในระบบสำรสนเทศ และต่อใบอนุญำตโดยใช้ ใบ
เดิมหรื อจัดทำใบอนุญำตใหม่ แล้ วแต่กรณี เสนอหัวหน้ ำ
กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข พิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนอนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ลงนำม
(หมายเหตุ: (กรณี ผวู้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นผู้
อนุญาตใช้เวลา 7 วันทาการ))
4) ดำเนินกำรส่งใบอนุญำตคืน

ระยะเวลำ
30 นำที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

2 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

5 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ

ขัน้ ตอน

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ

(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
1) ใบอนุญำตด้ ำนยำ ยำเสพติดให้ โทษในประเภท 3 วัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำต ผลิตยำแผนปั จจุบัน (แบบ ผ.ย.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำต ขำยยำแผนปั จจุบัน (ทุกประเภท
ใบอนุญำต) (แบบ ข.ย.15)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำต นำหรือสั่งยำแผนปั จจุบันเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ น.ย.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำต ผลิต ขำย นำหรือสั่งยำแผนโบรำณ
เข้ ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ ย.บ.13)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
6) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำต ผลิต นำเข้ ำ ส่ งออก จำหน่ ำยหรือมี
ไว้ ครองครองเพื่อจำหน่ ำยซึ่งยำเสพติดให้ โทษในประเภท 3
(แบบ ย.ส.3-2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ ผ.จ.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 8) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ ข.จ.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 9) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตนำเข้ ำวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
หรือประเภท 4 (แบบ น.จ.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 10) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตส่ งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
หรือประเภท 4 (แบบ ส.จ.4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 11) ใบรั บรองแพทย์ ของผู้ขออนุญำต / ผู้ดำเนินกิจกำร(กรณีนิติ
บุคคล) และผู้มีหน้ ำที่ปฏิบัตกิ ำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

ลำดับ

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ระบุกำรตรวจโรคต้ องห้ ำมตำมประกำศฯ ได้ แก่ โรค
เรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ ำช้ ำงในระยะปรำกฏอำกำรเป็ น
ที่รังเกียจแก่สงั คม โรคติดยำเสพติดให้ โทษอย่ำงร้ ำยแรง และโรค
พิษสุรำเรื อ้ รัง) และอำยุของใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่
มำยื่นคำขอ)
หลักฐำนแสดงกำรชำระค่ ำธรรมเนียมกำรต่ ออำยุใบอนุญำต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รู ปถ่ ำยสี พืน้ หลังเรี ยบ หน้ ำตรง ใบหน้ ำชัดเจน ไม่ ยมิ ้ ไม่ สวม
หมวกหรื อแว่ นดำ ของผู้ขออนุญำต ขนำด 3x4 เซนติเมตร
ถ่ ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน (อัดด้ วยกระดำษโฟโต้ ไม่ ใช่ ปริน้ ท์ สีจำก
เครื่องพิมพ์ )
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีที่ต้องออกใบอนุญำตฉบับใหม่ เนื่องจำก
หมดช่องสำหรับต่ออำยุในใบอนุญำต หรื อมีเหตุที่ต้องออก
ใบอนุญำตใบใหม่)

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปั จจุบัน
(หมายเหตุ: -)
2)
3)

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บำท

ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยส่ งยำแผนปั จจุบัน
ค่ ำธรรมเนียม 1,500 บำท
(หมายเหตุ: -)
ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ต่ อ อ ำ ยุ ใ บ อ นุ ญ ำ ต ข ำ ย ย ำ แ ผ น ป ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บำท
ใชยำอันตรำยหรื อยำควบคุม

ลำดับ

4)

5)

6)
7)
8)

9)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)

พิเศษ
(หมายเหตุ: -)
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปจจุบันเฉพำะยำ ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บำท
บรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
(หมายเหตุ: -)
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตนำหรื อสั่งยำแผนป
ำมำในรำชอำณำจักร
(หมายเหตุ: -)
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ
(หมายเหตุ: -)
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ
(หมายเหตุ: -)

ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บำท

ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 300 บำท

ค่ ำธรรมเนี ยมต่ ออำยุใบอนุ ญำตนำหรื อสั่งยำแผนโบรำณเข ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บำท
ำมำในรำชอำณำจักร
(หมายเหตุ: -)
ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำต ส่ งออก ซึ่งยำเสพติดให้ โทษ ค่ ำธรรมเนียม 200 บำท
ในประเภท 3
(หมายเหตุ: -)

10)

ค่ ำธรรมเนี ยมต่ ออำยุ ใ บอนุ ญำต จ ำหน่ ำย หรื อมี ไว้ ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บำท
ครอบครองเพื่อจำหน่ ำย ซึ่งยำเสพติดให้ โทษในประเภท 3
(หมายเหตุ: -)

11)

ค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บำท
3 หรือประเภท 4
(หมายเหตุ: -)

12)

ค่ ำ ธรรมเนี ย มต่ อ อำยุ ใบอนุ ญำตน ำเข้ ำ ซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ น ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บำท
ประเภท 3 หรือประเภท 4
(หมายเหตุ: -)

13)

ค่ ำ ธรรมเนี ยมต่ ออำยุ ใบอนุ ญำตส่ งออกซึ่งวั ตถุ อ อกฤทธิ์ ใน ค่ ำธรรมเนียม 500 บำท

ลำดับ

14)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ประเภท 3 หรือประเภท 4
(หมายเหตุ: -)
ค่ ำธรรมเนี ย มต่ อ อำยุ ใ บอนุ ญ ำตขำยซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ น ค่ ำธรรมเนียม 500 บำท
ประเภท 3 หรือประเภท 4
(หมายเหตุ: -)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1)
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ/ ส่วนภูมิภำค กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail :
fdapv34@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกกหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร A ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 7354 – 55
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

