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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
3) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
4) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้

ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ.  2553 
5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
8) กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเรื่องยาแผน

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

ครองครองเพื่อจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3 พ.ศ.2553 
11) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด พ.ศ.2547 
12) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
13) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 
14) กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
15) กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
16) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
17) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
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 18)   ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112 /2547   ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2547 เรื่อง  มอบอ านาจ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ 2.1.1.1 ยาแผนปัจจุบัน ,2.1.1.2 ยาแผนโบราณ ,

ข้อ 2.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 , ข้อ 2.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522   

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 3วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  25  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  300  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 

3 หรือประเภท 4  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานท่ีให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
31 ถนนยุทธด าเนิน  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ รวมถึงใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษในประเภทที่ 3 วัตถุออกฤทธ์ิในประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ทุกใบอนุญาตจะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี
ที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนค าขอ
ดังกล่าวแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่ต่ออาย ุ
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงของแต่ละ
พระราชบัญญัต ิ   
การขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระท ามิได ้
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

มายื่นด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่
(งานใบอนุญาต) ตรวจสอบ
ข้อมูล ประวัติ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ลงข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ และจัดท า ร่าง
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เสนอผูว่้าราชการ
จังหวัด 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 
การลงนาม 
 

เสนอผู้ซึ่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายลงนาม 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 วันท าการ 
14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 3 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบอนุญาตด้านยา 
ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 วัตถุ
ออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 
ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ผลิตยา

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แผนปัจจุบัน (แบบ 
ผ.ย.9) 

3) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ขายยา
แผนปัจจุบัน (ทุก
ประเภทใบอนุญาต) 
(แบบ ข.ย.15) 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต น าหรือ
สั่งยาแผนปัจจุบัน
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ น.ย.9) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

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

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

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

- 1 0 ฉบับ - 

7) 
ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตผลิตวัตถุ
ออกฤทธ์ิใน

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ผ.จ.3) 

8) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขายวัตถุ
ออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ข.จ.3) 

- 1 0 ฉบับ - 

9) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตน าเข้า
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
น.จ.3) 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 

ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตส่งออก
ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ส.จ.4) 

- 1 0 ฉบับ - 

11) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขออนุญาต / 
ผู้ด าเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคล) 
และผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 

- 1 0 ฉบับ (ระบุการตรวจ
โรคต้องห้ามตาม
ประกาศฯ ได้แก่ 
โรคเรื้อน วัณ
โรคในระยะ
อันตราย โรค
เท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่
สังคม โรคติดยา
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เสพติดให้โทษ
อย่างร้ายแรง 
และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง) และอายุ
ของใบรับรอง
แพทย์ไม่เกิน 3 
เดือน ณ วันที่
มายื่นค าขอ) 

12) 
สัญญาระหว่างผู้รับ
อนุญาต และผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ 

- 1 0 ชุด  

13) 

ค ารับรองของผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ 
(แบบ ข.ย.14 หน้า 
1-2) 

- 1 0 ชุด (ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการต้อง
มาแสดงตน 
และลงนามต่อ
หน้าพนักงาน
เจ้าหน้าที)่ 

14) 

หลักฐานแสดงการ
ช าระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ฉบับ - 

15) 

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

- 3 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่
ต้องออก
ใบอนุญาตฉบับ
ใหม่ เนื่องจาก
หมดช่องส าหรับ
ต่ออายุใน
ใบอนุญาต หรือ
มีเหตุที่ต้องออก
ใบอนุญาตใบ
ใหม)่ 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่ใช่ปริ้นท์สีจาก
เครื่องพิมพ)์ 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน                                                                            8,000  บาท 
2) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน                                                                            2,000  บาท 
3) ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน                                                                         1,500  บาท 
4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ       1,000  บาท 
5) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์                                       1,000  บาท 
6) ใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร                                        10,000  บาท 
7) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ                                                                            1,000  บาท 
8) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ                                                                               300  บาท 
9) ใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร                                          5,000  บาท 
10) ใบอนุญาต ผลิต ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3                                                        6,000  บาท 
11) ใบอนุญาต น าเข้า ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3                                                   6,000  บาท 
12) ใบอนุญาต ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3                                                    200  บาท 
13) ใบอนุญาต จ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ าหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3         1,000  บาท 
14) ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4                                            5,000  บาท 
15) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4                                       5,000  บาท 
16) ใบอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4                                        500  บาท 
17) ใบอนุญาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4                                           500  บาท 

  
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน 0 3851 1189  ต่อ 114 , 144   , 08 1843 3647 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 ถนนยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

2) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1556 

3) ช่องทางการร้องเรียนอีเมลล์   noinoiok@gmail.com 

4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0 3851 1189  ต่อ 114 , 144   , 08 1843 3647 

 

 

mailto:noinoiok@gmail.com
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา  ยาเสพติดให้โทษประเภท 3   
และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท   3  หรือประเภท  4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หมายเหต ุ

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 

2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ยื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา 

 

สรุป    3    ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนินการ  3  วันท าการ 

 

 

ผูย้ื่นค าขอ 

1. รับเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์หรือ

มายื่นด้วยตนเอง  เจ้าหน้าที่ (งาน

ใบอนุญาต )ตรวจสอบ ข้อมูล ประวัติ 

เงื่อนไข และคุณสมบัติที่กฎหมาย

ก าหนด 

1  วันท าการ 

2. ลงข้อมูลในระบบ และจัดท าร่าง
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารที่
เก่ียวข้อง  

 

 

จ่ายเรื่องคืน 

1  วันท าการ 

 

3. เสนอผู้ซ่ึงเลขาธิการ มอบหมาย 

ลงนาม 1  วันท าการ 

 




