คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตจำหน่ ำยหรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้ โทษใน
ประเภท 2
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอ:ผู้ที่ได้ รับอนุญำตจำหน่ำยหรื อมีไว้ ในครอบครองซึง่ ยำเสพติดให้ โทษในประเภท 2
ในกรณีที่คำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สำมำรถ
พิจำรณำได้ เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรื อหลักฐำนที่ ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริ กำร
จะต้ องดำเนินกำรแก้ ไข หรื อยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่ำผู้รับบริกำรละทิ ้ง
คำขอ
หมำยเหตุ: ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตำมคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่
้ เจ้ ำหน้ ำที่ได้ รับเอกสำรครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชำชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วัน นับแต่วนั พิจำรณำแล้ วเสร็จ
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
(หมายเหตุ: (***สาหรับผูข้ ออนุญาตจาหน่ายซึ่ งยาเสพติ ดให้ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
โทษในประเภท2 หมวด ก. (หน่วยงานราชการ) ทีม่ ี สถาน
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ยื่น ณ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ))
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

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 9 วันทำกำร
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้ วนถูกต้ องของคำขอ และ
เอกสำรประกอบคำขอ ออกเลขรับคำขอหำกคำขอและ
เอกสำรประกอบคำขอครบถ้ วนถูกต้ อง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลพร้ อมออกใบแจ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
และเสนอใบอนุญำตเพื่อลงนำม
(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนอ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ลงนำม
(หมายเหตุ: -)
4) เจ้ ำหน้ ำที่แจ้ งผลพิจำรณำให้ ผ้ ขู ออนุญำตฯ ทรำบ และรับ
ใบอนุญำต หรื อหนังสือแจ้ งไม่อนุญำต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
30 นำที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

2 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

5 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
1) ใบตรวจรับเอกสำรประกอบคำขอต่ ออำยุใบอนุญำตจำหน่ ำย
หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้ โทษประเภท 2 F-N226
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

ลำดับ

2)

3)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ (กรุณำเตรี ยมเอกสำรตำมใบตรวจรับเอกสำรประกอบ
คำขอฯ ให้ ครบถ้ วน และถูกต้ องก่อนกำรยื่นขอรับอนุญำต หำก
เอกสำรเป็ นสำเนำ ให้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ)
แบบคำขอต่ ออำยุใบอนุญำตจำหน่ ำยหรือมีไว้ ในครอบครอง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ซึ่งยำเสพติดให้ โทษในประเภท 2 (แบบ ย.ส. 10)
อุบลรำชธำนี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจให้ ผ้ ูอ่ ืนมำยื่นเอกสำรเกี่ยวกับใบอนุญำตฯ
วัตถุเสพติด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำชัน้ 1 อำคำร A ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 สำยด่วน 1556 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354-5 โทรสำร 0 2590 1556 E-mail
:1556@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526

ลำดับ

3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
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
1) แบบ ย.ส.10 (ต่ออำยุ ยส.)
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ ม

หมำยเหตุ
กรุณำเตรี ยมเอกสำรตำมใบตรวจรับเอกสำรประกอบคำขอฯ ให้ ครบถ้ วน และถูกต้ องก่อนกำรยื่นขอรับอนุญำต หำก
เอกสำรเป็ นสำเนำ ให้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
เวลำดำเนินกำร ไม่รวมเวลำที่ผ้ รู ับบริ กำรใช้ ในกำรชำระค่ำธรรมเนียมและมำรับใบอนุญำต

