
แก้ค ำผิด 
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

เรื่อง ก ำหนดแบบค ำขอรับใบอนุญำต  ค ำขอต่ออำยุ ใบอนุญำต  ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต   
และใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  3  หรือประเภท  4  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
ฉบับประกำศและงำนทั่วไป 

เล่ม 136 ตอนพิเศษ  188  ง วันที่  25  กรกฎำคม  2562 
  แบบแนบท้ำย   
  แบบ  ข.ว.จ. 3 - 2   ในค ำเตือน  ข้อ  ๕  บรรทัดที่   ๑  ค ำว่ำ  “ผลิต”   

ให้แก้เป็น  “ขำย” 
  แบบแนบท้ำย   
  แบบ  ข.ว.จ. 4 - 2 ในค ำเตือน  ข้อ  ๕  บรรทัดที่   1  ค ำว่ำ  “ผลิต”   

ให้แก้เป็น  “ขำย” 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



 

 

 
 
 

 

ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 
 
ใบอนุญาตเลขที่ ...................... 

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ไว้แก ่
 

.................................................................................................. 
โดยมี.................................................................................................................................................................เป็นผู้ด าเนินกิจการ 

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓  
โดยมีเภสัชกรชื่อ (๑)…………………………………………………………. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรมเลขที่ ………………………
   (๒)…………………………………………………………. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรมเลขที่ ……………………… 
           (๓)………………………………………………………….   ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเภสัชกรรมเลขที่ …………………….. 
เป็นผู้ควบคุมตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ สถานที่ชื่อ.................................................................................................................................................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่....................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่................................................ ตรอก/ซอย......................................................... ถนน........................................................... 
ต าบล/แขวง............................................................................ อ าเภอ/เขต.................................................................................... 
จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณยี์............................... โทรศัพท์ ..................................................  
โทรสาร............................................................................................................................................................................................ 
สถานที่เก็บ ชื่อ............................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่....................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่................................................ ตรอก/ซอย......................................................... ถนน........................................................... 
ต าบล/แขวง............................................................................ อ าเภอ/เขต.................................................................................... 
จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณยี์............................... โทรศัพท์ ..................................................  
โทรสาร............................................................................................................................................................................................ 
 

                    ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที…่……….......................และใชไ้ด้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านัน้ 
 

  ให้ไว้ ณ วันที.่.....................เดือน....................................................พ.ศ. ...................... 
 
                             ............................................................... 
           ต าแหน่ง ................................................................... 
                                           ผู้อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ข.ว.จ. ๓-๒ 
 

ค าเตือน:   
๑.  ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายใุบอนุญาต ต้องยื่นค าขอกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ หากด าเนินการภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายโุดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุฯ  

ต้องระวางโทษปรับวันละ ๕๐๐ บาท นบัแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายจุนถึงวันที่ยื่นค าขอผอ่นผันต่ออายุใบอนญุาต 
๒.  หากใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน ๓๐ วนั จะยื่นค าขอผ่อนผันพรอ้มแสดงเหตุผลการขอผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตกไ็ด้ แต่การยื่นขอผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นความรับผิด 

ส าหรับการประกอบกิจการในระหวา่งใบอนุญาตสิ้นอายุ ซ่ึงได้กระท าไปก่อนขอต่ออายุใบอนุญาต  
๓.  ผู้รับอนุญาตมหีน้าที่จัดท ารายงานการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ตามแบบที่เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตามรายการในใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต 

ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ภายใน ๓๐ วันนับแตว่ันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
๕.  ผู้รับอนุญาตมหีน้าที่ต้องปฏบิัติตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการจัดท าบัญชีรับ – จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่ขายตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด     

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุทีอ่อกฤทธิต์่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙  

๖.  เง่ือนไขเพิ่มเติม ดังนี้ ..................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

ที่ปิดรูปถ่ายของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

หรือผู้ด าเนนิ
กิจการ 

ขนาด ๑ นิ้ว 



 

 

              รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๑ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๒ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๓ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๔ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๕ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๖ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 



 

 

 
 
 

 

ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ 
 
ใบอนุญาตเลขที่ ...................... 

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ไว้แก ่
 

.................................................................................................. 
โดยมี.................................................................................................................................................................เป็นผู้ด าเนินกิจการ 

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔  
โดยมีเภสัชกรชื่อ (๑)…………………………………………………………. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรมเลขที่ ………………………
   (๒)…………………………………………………………. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรมเลขที่ ……………………… 
           (๓)………………………………………………………….   ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเภสัชกรรมเลขที่ …………………….. 
เป็นผู้ควบคุมตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ สถานที่ชื่อ.................................................................................................................................................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่....................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่................................................ ตรอก/ซอย......................................................... ถนน........................................................... 
ต าบล/แขวง............................................................................ อ าเภอ/เขต.................................................................................... 
จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณยี์............................... โทรศัพท์ ..................................................  
โทรสาร............................................................................................................................................................................................ 
สถานที่เก็บ ชื่อ............................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่....................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่................................................ ตรอก/ซอย......................................................... ถนน........................................................... 
ต าบล/แขวง............................................................................ อ าเภอ/เขต.................................................................................... 
จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณยี์............................... โทรศัพท์ ..................................................  
โทรสาร............................................................................................................................................................................................ 
 

                    ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที…่……….......................และใชไ้ด้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านัน้ 
 

  ให้ไว้ ณ วันที.่.....................เดือน....................................................พ.ศ. ...................... 
 
                             ............................................................... 
           ต าแหน่ง ................................................................... 
                                           ผู้อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ข.ว.จ. ๔-๒ 
 

ค าเตือน:   
๑.  ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายใุบอนุญาต ต้องยื่นค าขอกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ หากด าเนินการภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายโุดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุฯ  

ต้องระวางโทษปรับวันละ ๕๐๐ บาท นบัแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายจุนถึงวันที่ยื่นค าขอผ่อนผันต่ออายุใบอนญุาต 
๒.  หากใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน ๓๐ วนั จะยื่นค าขอผ่อนผันพรอ้มแสดงเหตุผลการขอผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตกไ็ด้ แต่การยื่นขอผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นความรับผิด 

ส าหรับการประกอบกิจการในระหวา่งใบอนุญาตสิ้นอายุ ซ่ึงได้กระท าไปก่อนขอต่ออายุใบอนุญาต  
๓.  ผู้รับอนุญาตมหีน้าที่จัดท ารายงานการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ ตามแบบที่เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตามรายการในใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต 

ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
๕.  ผู้รับอนุญาตมหีน้าที่ต้องปฏบิัติตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการจัดท าบัญชีรับ – จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่ขายตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด     

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุทีอ่อกฤทธิต์่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙  

๖.  เง่ือนไขเพิ่มเติม ดังนี้ ..................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

ที่ปิดรูปถ่ายของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

หรือผู้ด าเนนิ
กิจการ 

ขนาด ๑ นิ้ว 



 

 

              รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๑ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๒ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๓ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๔ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๕ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 

การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังที่ ๖ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถงึ 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ ............................................... 
ต าแหน่ง .......................................... 
                 ผู้อนุญาต 
……………./…………………../………….. 
 


	PH_20 ประกาศแก้คำผิด
	แบบจากการแก้คำผิด

