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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพตดิให้โทษใน
ประเภท 2 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 
 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  
 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 
 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
 

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฏกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

2) พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  
 

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ)  
 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  3 วนัท าการ (เฉพาะใบอนญุาตท่ีไม่หมดช่องส ำหรับ
ตอ่อำยใุนใบอนญุำต หรือมีเหตท่ีุต้องด ำเนินกำรเสนอลงนำมสลกัหลงัใบอนญุำต หรือต้องออกใบอนญุำตใบใหม่
ก่อน) 
 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
 

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2  
 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
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/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ช่วงเช้า

ตัง้แต่เวลา 09:00 - 11:30 น. และช่วงบ่าย ตัง้แต่เวลา 13.00-15.30 น. ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศจงัหวดั
นนทบรีุ เร่ือง การต่ออายใุบอนญุาตเก่ียวกบัยา ยาเสพติดใหโ้ทษ และวตัถอุอกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท เพือ่ใช้
ในปี พ.ศ. ...... ซ่ึงจะประกาศแจ้งใหท้ราบทกุปี 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขอต่ออายุ) 
 

2) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือโทรศพัท์สอบถามที่ 0-2580-3195 , 0-2950-3071-6 ต่อ 118 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ติดตามผลการพิจารณา) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ มีสิทธ์ิย่ืนค าขอ คือ ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตจ าหนา่ยหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 2 
ใบอนญุาตจะใช้ได้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีออกใบอนญุาต ถ้าผู้ รับอนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืน
ค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนค าขอดงักลา่วแล้ว จะประกอบกิจการตอ่ไปก็ได้จนกว่าผู้อนญุาตจะสัง่ไมต่อ่อายุ 
เอกสารหลกัฐานตา่งๆหากมีการแสดงข้อความอนัเป็นเท็จจะถกูด าเนินคดีอาญา 
 

การขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและ
พระราชบญัญตั ิและส าหรับจงัหวดันนทบรีุ  ขัน้ตอนการตอ่อาย ุเอกสารหลกัฐานท่ีต้องเตรียม ให้เป็นไปตามประกาศ
จงัหวดันนทบรีุ เร่ือง การตอ่อายใุบอนญุาตเก่ียวกบัยา ยาเสพตดิให้โทษ และวตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท เพ่ือใช้ใน
ปี พ.ศ. ...... ซึง่จะประกาศแจ้งให้ทราบทกุปี 
 

ในการย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาต หากมีการย่ืนค าขอใบแทน/ เปล่ียนแปลงใบอนญุาตด้วย ต้องด าเนินการในเร่ืองขอใบ
แทน/ เปล่ียนแปลงใบอนญุาตให้เรียบร้อยก่อน จงึจะสามารถย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตได้ 
 

หมำยเหตุ 
1) ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณา
ได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทกึ มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้ค าขอ 
 

2) ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
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ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ (ใบอนญุาตลงนามตอ่อายุ
เรียบร้อย) 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ที่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนค าขออนญุาต/ผู้ รับมอบ
อ านาจ ย่ืนเอกสารท่ีกลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
และตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self  
Assessment Report 
 

0.5 

วนัท าการ 

ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ  ) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลู 
เอกสารหลกัฐาน ประวตั ิ
เง่ือนไข และคณุสมบตัิตามท่ี
กฎหมายก าหนด หาก
ครบถ้วน ถกูต้อง ให้ช าระ
คา่ธรรมเนียมได้ 
 

0.5 

วนัท าการ 

ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ  ) 

3) การลงนาม 
 

หวัหน้ากลุม่งานฯหรือผู้ซึง่
ได้รับมอบหมายเสนอค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาต เอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง พร้อม
ใบอนญุาตและส าเนา
ใบอนญุาต ให้ผู้ มีอ านาจลง
นาม/ผู้ ท่ีได้รับมอบอ านาจ ลง
นามตอ่อายใุบอนญุาต 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ, ผู้ ท่ี
ได้รับมอบอ านาจ) 

4) - 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร์ / ลงทะเบียน

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอียดของขัน้ตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ใบอนญุาต จดัท าหนงัสือแจ้ง
ให้มารับใบอนญุาต 
 

จงัหวดันนทบรีุ สาธารณสขุ  ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วนัท าการ (เฉพาะใบอนญุาตทีไ่ม่หมดช่องส ำหรับต่ออำยใุนใบอนญุำต หรือมีเหตทีุ่
ตอ้งด ำเนินกำรเสนอลงนำมสลกัหลงัใบอนญุำต หรือต้องออกใบอนญุำตใบใหม่ก่อน) 
 

14.  งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการ 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

1) ใบตรวจรับเอกสำร
ประกอบค ำขอตอ่
อำยใุบอนญุำต
จ ำหนำ่ยหรือมีไว้
ในครอบครองซึง่
ยำเสพตดิให้โทษ
ประเภท 2  

- 0 0 ฉบบั (กรุณำเตรียม
เอกสำรตำมใบ
ตรวจรับเอกสำร
ประกอบค ำขอฯ 
ให้ครบถ้วน และ
ถกูต้องก่อนกำร
ย่ืนขอรับอนญุำต 
หำกเอกสำรเป็น
ส ำเนำ ให้ลง
ลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้องทกุ
ฉบบั) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

2) ใบอนญุาต
จ าหนา่ยหรือมีไว้
ในครอบครองซึง่
ยาเสพตดิให้โทษ
ในประเภท 2 
 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ 

1 0 ฉบบั - 

3) ค ำขอตอ่อำยุ
ใบอนญุำต
จ ำหนำ่ยหรือมีไว้
ในครอบครองซึง่
ยำเสพตดิให้โทษ
ในประเภท 2 
(แบบ ย.ส. 10) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

4) หนงัสือมอบ
อ ำนำจให้ผู้ อ่ืนมำ
ย่ืนเอกสำร
เก่ียวกบั
ใบอนญุำตฯ วตัถุ
เสพตดิ 
 

- 1 0 ฉบบั - 

5) รูปถ่ำยสี พืน้หลงั
เรียบ หน้ำตรง 
ใบหน้ำชดัเจน ไม่
ยิม้ ไมส่วมหมวก
หรือแวน่ด ำ ของผู้
ขออนญุำต ขนำด 
3x4 เซนตเิมตร 
ถ่ำยไว้ไมเ่กิน 6 
เดือน (อดัด้วย

- 3 0 ฉบบั (เฉพำะกรณีท่ีต้อง
ออกใบอนญุำต
ฉบบัใหม ่
เน่ืองจำกหมดชอ่ง
ส ำหรับตอ่อำยใุน
ใบอนญุำต หรือมี
เหตท่ีุต้องออก
ใบอนญุำตใบ
ใหม)่ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

กระดำษโฟโต้
ไมใ่ชป่ริน้ท์สีจำก
เคร่ืองพิมพ์ ไมใ่ช่
รูปโพลำรอยด์) 
 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพตดิให้โทษในประเภท 2 
(กรณีหน่วยงำนเอกชน)  
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดันนทบรีุ : ชัน้  3 ศาลากลางจงัหวดันนทบรีุ 0-2580-8726 

หมายเหตุ (ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ : ทีว่่าการอ าเภอทกุแห่ง) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร A ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ
เมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์ 0 2590 7354 - 55 
หมายเหต ุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายดว่น อ.ย. โทรศพัท์  กด  1556  หรือ  E-mail : 1556@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบค าขอฯ ให้ครบถ้วน และถกูต้องก่อนการย่ืนขอรับอนญุาต หาก
เอกสารเป็นส าเนา ให้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
 

เวลาด าเนินการไมร่วมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ และเวลาท่ีผู้ รับบริการใช้ในการช าระคา่ธรรมเนียม
และมารับใบอนญุาต 
 

 
วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 


