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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษใน
ประเภท 2 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฏกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ .ศ. 2522 
 

2) พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ /สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  150  นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษใน
ประเภท 2    

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ /ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

  
 



2/5 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ มีสิทธ์ิย่ืนค าขอ:ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตจ าหนา่ยหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 2 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนถกูต้องของค าขอ 
และเอกสารประกอบค าขอ 
ออกเลขรับค าขอหากค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ
ครบถ้วนถกูต้อง 
 

30 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 
 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู
พร้อมออกใบแจ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมและเสนอ
ใบอนญุาตเพ่ือลงนาม 
 

30 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 
 

- 

3) 

การลงนาม 
 

ผู้อนญุาตพิจารณาอนญุาต
หรือไมอ่นญุาต และลงนาม
ในใบอนญุาตฯ หรือหนงัสือ
แจ้งไมอ่นญุาต 
 

60 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 
 

- 

4) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลพิจารณา
ให้ผู้ขออนญุาตฯ ทราบ 
และรับใบอนญุาต หรือ
หนงัสือแจ้งไมอ่นญุาต 
 

30 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   150 นาที 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 80 นาที 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบตรวจรับ
เอกสารประกอบ
ค าขอตอ่อายุ
ใบอนญุาต
จ าหนา่ยหรือมีไว้
ในครอบครองซึง่
ยาเสพตดิให้โทษ
ประเภท 2  

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั 

0 0 ฉบบั (กรุณาเตรียม
เอกสารตามใบ
ตรวจรับเอกสาร
ประกอบค าขอฯ 
ให้ครบถ้วน และ
ถกูต้องก่อนการ
ย่ืนขอรับอนญุาต 
หากเอกสารเป็น
ส าเนา ให้ลง
ลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
ฉบบั) 

2) 

แบบค าขอตอ่
อายใุบอนญุาต
จ าหนา่ยหรือมีไว้
ในครอบครองซึง่
ยาเสพตดิให้โทษ
ในประเภท 2 
(แบบ ย.ส. 10) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

หนงัสือมอบ
อ านาจให้ผู้ อ่ืนมา
ย่ืนเอกสาร
เก่ียวกบั
ใบอนญุาตฯวตัถุ
เสพตดิ 

 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาต (กรณีหน่วยงานเอกชน) 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียม ช าระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center:OSSC) ตัง้แต่เวลา 8.30-15.30 น.  
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1.) ช่องทางการร้องเรียน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก ชัน้ 1 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมือง  จงัหวดันครนายก 26000 
 หมายเหต-ุ  
2.) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรม ศาลากลางจงัหวดันครนายก อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000  
 หมายเหต-ุ  
3.) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์หมายเลข 0 3738 6390  
 หมายเหต-ุ  
4.) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น 1556 
 หมายเหต-ุ  
5.) ช่องทางการร้องเรียน E-mail : 1556@fda.moph.go.th 
 หมายเหต-ุ  
6.) ช่องทางการ ร้องเรียน เว็บไซต์ www.1111.co.th 
 หมายเหต-ุ  
7.) ช่องทางการร้องเรียน ปณ.1111 ปณ.ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302  
 หมายเหต-ุ  
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8.) ช่องทางการร้องเรียน จดุบริการประชาชน 1111 ประต ู4 ท าเนียบรัฐบาล  
 หมายเหต-ุ  
9.) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
 หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ย.ส.10 (ตอ่อาย ุยส.) 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบค าขอฯ ให้ครบถ้วน และถกูต้องก่อนการย่ืนขอรับอนญุาต หาก
เอกสารเป็นส าเนา ให้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั  
 
เวลาด าเนินการ ไมร่วมเวลาท่ีผู้ รับบริการใช้ในการช าระคา่ธรรมเนียมและมารับใบอนญุาต  
 
 

วันท่ีพมิพ์ 06/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย Waraphorn Hongsaphinan 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


