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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตด้ำนยำ ยำเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 
2518 

2) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้

ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ. 2553 
4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 
5) กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเรื่องยาแผน

โบราณ พ.ศ. 2555 
6) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 
7) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต น าเข้า  ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้

ครองครองเพ่ือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3 พ.ศ. 2553 
8) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด พ.ศ. 2547 
9) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
10) กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
11) กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
12) พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
13) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง สว่นภูมิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด
ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 3 วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 7  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 80 
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 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 

3 หรือประเภท 4  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ชั้น 1 
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  เปิดรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น. 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.หลักเกณฑ์ 
ใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ รวมถึงใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพ-
ติดให้โทษในประเภทที่ 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ทุกใบอนุญาตจะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี
ที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ
ดังกล่าวแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่ต่ออายุ 
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงของแต่ละ
พระราชบัญญัติ 
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระท ามิได้ 
ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ไม่มีกฎหมายให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ การขอต่ออายุ
จึงเท่ากับการออกใบอนุญาตใหม่ 
 
ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นค าขอฯตามแบบตรวจสอบค าขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุก
รายการและลงนามรับรอง 
 
กรณีท่ีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอฯ และผู้ประกอบการประสงค์จะยื่นค าขอ ให้
ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่ผู้ประกอบการก าหนดและแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ลงนัดไว้ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค าขอ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต / ผู้รับมอบ
อ านาจยื่นเอกสารที่ กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และ
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร
ตาม checklist และ self 
assessment 

30 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
และต่อใบอนุญาตโดยใช้ใบ
เดิมหรือจัดท าใบอนุญาตใหม่ 
แล้วแต่กรณี เสนอหัวหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 
พิจารณา 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

3) 

การลงนาม 
 

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม ลง
นาม / ด าเนินการส่ง
ใบอนุญาตคืน 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.
สมุทรสงคราม 

กรณีผู้ว่าราชการ
จังหวัด
สมุทรสงคราม ไม่
มอบอ านาจให้ นพ.
สสจ. จะใช้เวลา 5 
วันท าการ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 3 วันท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบอนุญาตด้านยา 
ยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 3 
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ขาย
ยาแผนปัจจุบัน 
(ทุกประเภท
ใบอนุญาต) (แบบ 
ข.ย. 15) 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต น า
หรือสั่งยาแผน
ปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ น.ย. 9) 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ผลิต 
ขาย น าหรือสั่งยา
แผนโบราณเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(แบบ ย.บ. 13) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ผลิต 
น าเข้า ส่งออก
จ าหน่ายหรือมีไว้
ครองครองเพ่ือ
จ าหน่ายซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษใน
ประเภท 3 (แบบ 
ย.ส. 3-2) 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 
ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขาย

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ข.จ. 3) 

7) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขออนุญาต 
/ ผู้ด าเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคล) 
และผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 

- 1 0 ฉบับ ระบุการตรวจโรค
ต้องห้ามตาม
ประกาศฯ ได้แก่ 
โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย 
โรคเท้าช้างใน
ระยะปรากฏ
อาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม 
โรคติดยาเสพติดให้
โทษอย่างร้ายแรง 
และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง) และอายุ
ของใบรับรอง
แพทย์ไม่เกิน 3 
เดือน ณ วันที่มา
ยื่นค าขอ 

8) 

หลักฐานแสดง
การช าระ
ค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบอนุญาต 

- 1 0 ฉบับ - 

9) 

รูปถ่ายสี พื้นหลัง
เรียบ หน้าตรง 
ใบหน้าชัดเจน ไม่
ยิ้ม ไม่สวมหมวก
หรือแว่นด า ของผู้
ขออนุญาต ขนาด 
3x4 เซนติเมตร 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน (อัดด้วย
กระดาษโฟโต้
ไม่ใช่ปริ้นท์สีจาก

- 3 0 ฉบับ เฉพาะกรณีที่ต้อง
ออกใบอนุญาต
ฉบับใหม่ เนื่องจาก
หมดช่องส าหรับต่อ
อายุในใบอนุญาต 
หรือมีเหตุที่ต้อง
ออกใบอนุญาตใบ
ใหม่ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เครื่องพิมพ์) 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
  
1) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน 

ฉบับละ 2,000  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

2) ใบอนุญำตขำยส่งยำแผนปัจจุบัน 
ฉบับละ 1,500  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

3) ใบอนุญำตขำยยำแผนปจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไมใชยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ 
ฉบับละ 1,000  บำทหมำยเหตุ - 
 

4) ใบอนุญำตขำยยำแผนปจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ 
ฉบับละ 1,000  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

5) ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนปจจุบันเขำมำในรำชอำณำจักร 
ฉบับละ 10,000  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

6) ใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 
ฉบับละ 1,000  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

7) ใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ 
ฉบับละ 300  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

8) ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเขำมำในรำชอำณำจักร 
ฉบับละ 5,000  บำท 
หมำยเหตุ - 
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9) ใบอนุญำต จ ำหน่ำย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำย ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 3 
ฉบับละ 1,000  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

10) ใบอนุญำตขำยซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
ฉบับละ 500  บำท 
หมำยเหตุ - 
 
หมำยเหตุ (ช าระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการช าระค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร  
เลขที่ 202 ม.3  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124  
Website: skmo.moph.go.th/skmo/  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม 
ชั้น  1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000   
โทร 034-711 678 
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT 

3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556 
E-mail: 1556@fda.moph.go.th 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน (ทุกประเภทใบอนุญาต) (แบบ ข.ย. 15) 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต น าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย. 9) 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต ขาย น าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ย.บ. 13) 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออกจ าหน่ายหรือมีไว้ครองครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
(แบบ ย.ส. 3-2) 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ข.จ. 3) 
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19.หมำยเหตุ 
- 
 
 

คู่มือนี้ผ่ำนกระบวนงำนกำรลดระยะเวลำแล้ว 
 

 

วันที่พิมพ์ 05/07/58 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยกพร 
อนุมัติ โดย  
จัดท าโดย สุวัสสา สุขเจริญคณา 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตด้ำนยำเสพติดให้โทษประเภท 3 

และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   1. ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
               2. เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้

ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลำด ำเนินกำร 3 วันท ำกำร 

ผู้ยื่นค าขอ 

1.ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ ยื่น
เอกสารที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตาม
แบบตรวจสอบค าขอฯ 

30 นำที 

2. ลงข้อมูลในระบบ และต่อใบอนุญาต
โดยใช้ใบเดิมหรือจัดท าใบอนุญาตใหม่
แล้วแต่กรณี  เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
พิจารณา 

 

 

 

จ่ำยเร่ืองคืน 

1 วันท ำกำร 

 

3. เสนอผู้นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด
สมุทรสงครามลงนาม 1 วันท ำกำร 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอ 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

ผู้ประกอบการประสงค์จะ
รับคืนค าขอ 

ครบถ้วนถูกต้อง 

ผู้ประกอบการประสงค์จะยื่นค าขอ 
ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแกไ้ขหรือ
เพิ่มเตมิเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ตามเวลาที่ผู้ประกอบการก าหนดและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงนัดไว ้

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 


