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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

3) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 

4) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไว
ในครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 พ.ศ.  2553 
 

5) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

6) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

7) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

8) กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเรื่องยาแผน
โบราณ พ.ศ.2555 
 

9) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2556 
 

10) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต นําเขา  สงออก จําหนายหรือมีไว
ครองครองเพ่ือจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 3 พ.ศ.2553 
 

11) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด พ.ศ.2547 
 

12) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552 
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13) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2556 
 

14) กฎกระทรวงฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2525)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
 

15) กฎกระทรวงฉบับท่ี 26 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
 

16) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 

17) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด

ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ.2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  3 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน   
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด   
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด   
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 

3 หรือประเภท 4  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ท่ีอยู: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณ รวมถึงใบอนุญาตเก่ียวกับยาเสพ
ติดใหโทษในประเภทท่ี 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 ทุกใบอนุญาตจะใชไดจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของป
ท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอ
ดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุ 
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ยกเวน ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี 3 หรือประเภทท่ี 4 นอกสถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาต จะไมสามารถตอ
อายุใบอนุญาตได (ตองทําเรื่องขอใหมเทานั้น) 
 
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงของแตละ
พระราชบัญญัติ 
 
การขอตออายุใบอนุญาตเม่ือลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํามิได 
 
หมายเหตุ 
 
1) ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือ มีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาหรือหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการ
แกไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึก มิเชนนั้นจะถือวาผูรับบริการละท้ิงคําขอ 
 
2) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน
เรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล 
ประวัติ เง่ือนไข และ
คุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ลงขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร และจัดทํา ราง
ใบอนุญาต พรอมเอกสารท่ี
เก่ียวของ เสนอเสนอหัวหนา
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 
พิจารณา 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผูอนุญาตลงนาม 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   3 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 3 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบอนุญาตดานยา 
ยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 3 
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 

1 0 ฉบับ - 

2) 

คําขอตออายุ
ใบอนุญาต ขาย
ยาแผนปจจุบัน 
(ทุกประเภท
ใบอนุญาต) (แบบ 
ข.ย.15) 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

คําขอตออายุ
ใบอนุญาต นํา
หรือสั่งยาแผน
ปจจุบันเขามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ น.ย.9) 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

คําขอตออายุ
ใบอนุญาต ผลิต 
ขาย นําหรือสั่งยา
แผนโบราณเขามา
ในราชอาณาจักร 
(แบบ ย.บ.13) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
คําขอตออายุ
ใบอนุญาต ผลิต 

- 1 0 ฉบับ - 



5/7 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นําเขา สงออก 
จําหนายหรือมีไว
ครองครองเพ่ือ
จําหนายซ่ึงยาเสพ
ติดใหโทษใน
ประเภท 3 (แบบ 
ย.ส.3-2) 

6) 

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

- 1 0 ฉบับ - 

7) 

ใบรับรองแพทย
ของผูขออนุญาต 
/ ผูดําเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคล) 
และผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการ 

- 1 0 ฉบับ (ระบุการตรวจโรค
ตองหามตาม
ประกาศฯ ไดแก 
โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย 
โรคเทาชางใน
ระยะปรากฏ
อาการเปนท่ี
รังเกียจแกสังคม 
โรคติดยาเสพติดให
โทษอยางรายแรง 
และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง) และอายุ
ของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 
เดือน ณ วันท่ีมา
ยื่นคําขอ) 

8) 

หลักฐานแสดง
การชําระ
คาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาต 

- 1 0 ฉบับ - 

9) 
รูปถายสี พ้ืนหลัง
เรียบ หนาตรง 

- 3 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีตอง
ออกใบอนุญาต
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบหนาชัดเจน ไม
ยิ้ม ไมสวมหมวก
หรือแวนดํา ของผู
ขออนุญาต ขนาด 
3x4 เซนติเมตร 
ถายไวไมเกิน 6 
เดือน (อัดดวย
กระดาษโฟโต
ไมใชปริ้นทสีจาก
เครื่องพิมพ) 

ฉบับใหม เนื่องจาก
หมดชองสําหรับตอ
อายุในใบอนุญาต 
หรือมีเหตุท่ีตอง
ออกใบอนุญาตใบ
ใหม) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

คาธรรมเนียม 2,000 บาท 

หมายเหตุ -   

2) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน 

คาธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ - 

3) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ -   

4) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 

คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ -   

5) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 

คาธรรมเนียม 10,000 บาท 

หมายเหตุ -   

6) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ 
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คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ -   

7) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 

คาธรรมเนียม 300 บาท 

หมายเหตุ -   

8) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 

คาธรรมเนียม 5,000 บาท 

หมายเหตุ - 

9) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพ่ือจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ - 

10) คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตขายซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000  โทรศัพท/โทรสาร   0 7520 5625 

2) ชองทางการรองเรียน  
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 


