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มาตรฐานงานดานการติดตอทางโทรศัพท 
มาตรฐานงานการรับโทรศัพท 
หลักการรับโทรศัพท 

1) วิธีการรับโทรศัพท  
2) ข้ันตอนท่ีพึงปฏิบัติในการรับโทรศัพท มีดังนี้ 

1. เตรียมพรอม 
- เตรียมกระดาษและดินสอไวใกลมือ พรอมท่ีจะจดบันทึกชวยจําไดทันที 

2. ตอบรับ 
ตอบรับโดยทันที เร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเร็วได ควรจะยกหูรับกอนเสียงกริ่งครั้งท่ีสอง 
ไมควรเกิน 3 ครั้ง 

3. แสดงตัว 
- การแสดงตัวในการตอบรับจะชวยใหการสนทนาในการโทรศัพทเริ่มตนดวยดี และทําใหประหยัดเวลาดวย 
- การตอบรับ ควรใชถอยคําท่ีชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย 
- (ชื่อหนวยงาน สํานัก/กอง...อย.) สวัสดีคะ/ครับ ชื่อผูรับ เชน 
- กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สวัสดีคะ ลัดดาพร รับสายคะ 
- ในการติดตอธุรกิจสวนมากจะตอบรับโดยการกลาวชื่อผูรับโทรศัพท ในวงการท่ัวไปแลวควรแสดงตัวโดย กลาว

ชื่อผูรับ และสถานท่ีทํางานดวย เพ่ือบอกใหผูเรียกไดรูวา บัดนี้เขาไดตอโทรศัพทมาถูกตองหรือไม 
4. ตั้งใจฟง 

- ฟงอยางระมัดระวัง 
- เก็บรายละเอียด พรอมท้ังจุดประสงคในการเรียก 
- ชื่อผูเรียกท่ีถูกตอง 
- รับฟงเรื่องราวท้ังหมดอยางตั้งใจและสนใจ 
- ระหวางการรับฟงอยูนั้นไมควรนิ่งเงียบเฉยโดยไมพูด ควรพูดบางโดยใชคําสั้น ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือแสดงวาเขาใจ 

และกําลังฟงอยูอยางสนใจ 
5. ตัดสินใจ 

การตอบรับโทรศัพทไมวาจะเปนกรณีใด เราจะตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
- ดําเนินการเอง 
- โอนสายใหผูอ่ืน 
- รับขอความใหผูอ่ืน 

6. ดําเนินการเอง 
- รับรูความคิดเห็นของเขา 
- จดบันทึกรายละเอียดใหถูกตองครบถวน 
- ใหคําตอบท่ีถูกตอง ชัดเจน 
- พยายามใหความชวยเหลือเทาท่ีจะทําได 
- พูดใหเขาใจ 

7. อธิบายสาเหตุท่ีตองรอ 
- บางครั้งเลขานุการอาจจะตองวางหูโทรศัพทเพ่ือไปทําธุระอ่ืนกลางคัน เชน คนเอกสาร หรือตามตัวบุคคลอ่ืน 
ทานควรบอกใหเขาเขาใจวา ทานกําลังจะดําเนินการอยางไร นานแคไหน ถาตองใชเวลานาน ควรเสนอวาขัดของ
ไหม ถาไดขอมูลเรียบรอยแลวจะเรียกกลับไป 
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- ถาเขาตองการท่ีจะรอ เม่ือทานทําธุระเสร็จและกลับมาพูดโทรศัพทอีกครั้งหนึ่ง ควรกลาวคําบางคําเพ่ือเรียก
ความสนใจ และแนใจวาเขากําลังคอยอยู เชน เอยชื่อตัวเขาแลวจึงใหรายละเอียดหรือขอความท่ีเขาตองการตอไป 
ตัวอยาง “กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ ดิฉันจะคนเอกสารดูกอน” 

   “กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ ดิฉันมีโทรศัพทเรียกเขามาอีกเครื่องหนึ่ง” 
ถาจะใชเวลานานในการรอ 

  “ดิฉันคิดวา จะตองใชเวลาในการคนหารายละเอียด คุณจะขัดของไหมคะ 
ถาดิฉันจะโทรกลับไปหาคุณทันทีท่ีไดรายละเอียดแลว” 

8. โอนสายใหผูอ่ืน 
- บอกผูเรียกใหทราบวาคุณกําลังจะดําเนินการอยางไร พรอมท้ังอธิบายเหตุผล เชน(กรุณารอสักครูนะคะ /ครับ 
ดิฉัน/ผม จะโอนสายไปยังฝาย.......................หมายเลข...........................หากสายหยุด ทานสามารถติดตอโดยตรงท่ี
เบอรดังกลาวไดนะคะ/ครับ) 
- หาหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีจะตองโอนสายไปให 
- โอนสายไปอยางถูกตอง 
- ตองแนใจวาไดโอนไปถึงผูท่ีตองการจริงๆ 
- เม่ือโอนไดแลว บอกชื่อผูเรียก พรอมรายละเอียดอยางถูกตอง ชัดเจน (เม่ือโอนสายไปแลว ใหรอจนปลายทาง
รับสายและใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสายท่ีโอนมา แกบุคคลปลายทางท่ีเราโอนสายไปให หากไมมีผูรัสาย หรือสาย
ไมวาง ใหแจงผูโทรเขามาติดตอกลับมาใหมยังหมายเลขโทรศัพทท่ีใหไวเบื้องตน) 

9. รับขอความใหผูอ่ืน 
- เสนอใหการชวยเหลือ หรือรับฝากขอความ 
- การจดบันทึกขอความ ใหบันทึกรายละเอียดอยางชัดเจน ซ่ึงประกอบดวย    

ชื่อผูเรียก   ตําแหนง  หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท  เลขหมายภายในสํานักงาน (ถามี) 
วัน เวลาในขณะนี้ 
จุดประสงค หรือขอมูล 
สิ่งท่ีตองกระทํา 
ท่ีอยู (ถามี) 
เขาตองการใหเรียกกลับหรือไม 

- เม่ือบันทึกรายละเอียด กอนจบการสนทนา ควรทบทวนบางตอน เพ่ือใหแนใจวาถูกตอง ถาผิดผูเรียกจะไดชวย
แกไขได 

- เสร็จแลวใหสงบันทึกขอความไปยังผูท่ีเขาตองการทันทีท่ีมีโอกาส 
ตัวอยางการสนทนา 

“ประทานโทษ จะใหดิฉันเรียนวาใครพูดคะ” 
“ขอโทษนะคะ ถาทานรองฯ กลับมา จะใหดิฉันเรียนวาใครเรียกมาคะ” 

อยาใชคําถาม 
“นั่นใครพูดคะ” 
“คุณชื่ออะไร” 
10. จบการสนทนา  

กอนจบการสนทนาควรแนใจวา ทานไดพยายามอยางดีท่ีสุดเพ่ือชวยเหลือเขา 
- กลาวคําสวัสดีอยางนุมนวล 
- กลาวชื่อผูเรียก 
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- รอใหผูเรียกวางหูกอน 
- วางหูโทรศัพทบนท่ีวางอยางถูกตองและแผวเบา 

 
2) ถอยคําในการรับโทรศัพท  

1. การตอบรับในนามของหนวยงาน หรือบุคคลอ่ืนควรตอบรับโดยกลาวชื่อหนวยงาน และคําทักทาย   เชน  ฝาย
นโยบายและแผน สวัสดีคะ 

2. การตอบรับโทรศัพทของทานเอง  ควรตอบรับโดยกลาวชื่อของทานเอง  เชน  ลัดดาพร คะ 
การมีมารยาทท่ีดี จะเสริมสรางบุคลิกภาพของทานทางโทรศัพทไดดังนี้ 

- ฟงอยางสุขุม ตั้งใจ 
- ไมขัดกลางคัน 
- แสดงความเขาใจ 
- แสดงออกวาทานกําลังฟงอยู 

1. พยายามมองเห็นภาพคูสนทนา 
ทานกําลังพูดกับผูรับสาย ไมใชพูดกับโทรศัพท ความรูสึก และการแสดงออกของทานจะบงบอกไปกับเสียงพูด
โทรศัพทของทาน ซ่ึงจะชวยใหบรรยากาศดีข้ึน 

2. เอยชื่อคูสนทนา 
ผูฟงจะรูสึกชื่นชมยินดีเม่ือมีผูกลาวชื่อเขา ดังนั้น ทานจะตองเอยชื่อเขาเปนบางครั้งบางคราวตามโอกาสอันสมควร 

3. พูดถึงวัตถุประสงค  
สวนสําคัญในการสนทนา ไดแก เรื่องท่ีทานวางแผนการพูดไวแลว ตองพูดใหละเอียด ถูกตอง ชัดเจน และอธิบายให
เขาเขาใจ 

4. กลาวคําขอโทษในความผิดพลาด 
ในบางครั้งทานอาจตอโทรศัพทโดยไดหมายเลขท่ีไมถูกตอง หรือตอโทรศัพทผิดพลาด เม่ือทานตอไปผิดท่ี ควรกลาว
คําขอโทษผูรับสายปลายทางเสียกอนท่ีทานจะวางหู ไมควรวางหูไปเฉยๆ โดยไมพูดอะไร 

5. การวางสายโทรศัพท 
ตามหลักการติดตอทางโทรศัพท ผูเรียกควรจะเปนฝายวางสายกอน แตสําหรับการใชโทรศัพทในงานบริการ  สมควร
ใหผูติดตอประสานงานวางหูกอน 

6. จบการสนทนา 
- ตองแนใจวา ผูรับไดรับรูเรื่องของทานแลว 
- กลาวคําสวัสดีอยางนุมนวล 
- เอยนามคูสนทนา 
- วางโทรศัพทเขาท่ีอยางถูกตอง นุมนวล ควรใหคูสนทนาวางสายกอนและวางโทรศัพทเบาๆ 
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สรุปประเด็น..และ แนวทางตอบคําถาม 
 

สรุปประเด็นคําถาม แนวทางปฏิบัติในการตอบคําถาม 
1. ลูกคาอยากทราบผลการ

อนุมัติคําขอซ้ือ 
 
 
 

1. สอบถามขอมูลเบื้องตนวาลูกคาซ้ืออะไรเชนยาเสพติด หรือ วัตถุออกฤทิธ แลวโอน
สายใหเจาหนาท่ีฝายขายท่ีรับผิดชอบ พรอมแจงชื่อและเบอรโทรศัพทของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงดวย หรือ 

2. หาจากระบบ และแนะนําใหลูกคาทราบขอดีของการใชระบบออนไลน เปนการ
อํานวยความสะดวกคือลูกคาสามารถทราบสถานะคําขอซ้ือท่ีลูกคาสงเขามาไดดวย
ตนเอง ถาคําขอซ้ือนั้นไมติดปญหาอะไร หรือ 

3. ใหลูกคาสมัครใชงานเครือขาย facebook หรือ line กลุมเงินทุนฯ เพ่ือจะไดทราบ
สถานะอยางรวดเร็ว 

2. สอบถามราคายา เปดขอมูลประกาศราคายาทายเลม หรือหากผูรับสายไมทราบราคายาท่ีเปนปจจุบัน 
ใหแนะนําใหลูกคาเขาคนขอมูลในเวบไซตกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีประกาศ
ราคายาท่ีเมนูขาวสาร หรือเมนูบริการขอมูล คนหายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ท่ีกลุม
เงินทุนฯจําหนาย ก็จะมีราคาปรากฎอยู  

3. สอบถามขอมูลอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ เชนวิธีการ
ชําระเงิน วิธีทําลายยา 
หรือการโอนเงิน หรือ 
ใบอนุญาต ประเภท
ตางๆ 

 หากผูรับสายไมทราบขอมูล ใหแนะนําใหลูกคาคนขอมูลจากเวบไซตกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด  
http://www.fda.moph.go.th/sites/nrf/Pages/Home.aspx 
 มีเมนูบริการขอมูล ซ่ึงจะมีประกาศเรื่องๆตางๆ ท่ีลูกคาตองการทราบ 
และควรศึกษาขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการตอบคําถามในครั้งตอๆไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/nrf/Pages/Home.aspx
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เกร็ดความรู” ในงานจําหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย 
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิคืออะไร  

ยาเสพติดใหโทษ  หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ เม่ือรับเขาสูรางกายแลวทําใหเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจใน
ลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเปนลําดับ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและ
จิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพท่ัวไปจะทรุดโทรมลง 

 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2  เปนยาเสพติดใหโทษท่ีมีประโยชนทางการแพทย  ผลิต นําเขา ขายโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และจําหนายใหแกผูมีใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 เทานั้น ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 นี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูจัดหา และมี
กระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานท้ังการผลิตและนําเขา  ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2  มีรายชื่อดังตอไปนี ้
• Acetyldihydro 

codeine 
• Acetylmethadol 
• Alfentanil 
• Allylprodine 
• Alphacetyl 

methadol 
• Alphameprodine 
• Alphamethadol 
• Alphaprodine 
• Anilerdine 
• Benzethidine 
• Benzylmorphine 
• Betacetyl methadol 
• Betameprodine 
• Betamethadol 
• Betaprodine 
• Bezitramide 
• Clonitazene 
• Coca bush 
• Cocaine 
• Codeine 
• Codoxime 
• Concentrate of 

Poppy Straw 

• Dextromoramide 
• Dextropropoxyphene 
• Diampromide 
• Diethylthiambutene 
• Difenoxin 
• Dihydrocodeine 
• Dihydromorphine 
• Dimenoxadol 
• Dimepheptanol 
• Dimethylthiambutene 
• Dioxaphetylbutyrate 
• Diphenoxylate 
• Dipipanone 
• Drotebanol  
• Ecgonine 
• Ethylmethylthiam butene 
• Ethylmorphine 
• Etonitazene 
• Etoxeridine 
• Fentanyl 
• Furethidine 
• Hydrocodone 
• Hydromorphinol 
• Hydromorphone 
• Hydroxypethidine                                                                                                                                         
• Isomethadone 
• Levomethorphan 
• Levomoramide 
• Levophenacylmorphan 
• Levorphanol 

• Medicinal Opium 
• Metazocine 
• Methadone 
• Methadone Intermediate 
• Methyldesorphine 
• Methyldihydromorphine 
• Metopon 
• Moramide-Intermediate 
• Morpheridine 
• Morphine  
• Morphine Methobromide 
• Morphine N-Oxide 
• Myrophine 
• Nicocodine 
• Nicodicodine 
• Nicomorphine 
• Noracymethadol 
• Norcodeine 
• Norlevorphanol 
• Normethadone 
• Normorphine 
• Norpipanone  
• Opium 
• Oripavine 
• Oxycodone 
• Oxymorphone 
• Pethidine  
• Pethidine-Intermediate-A 
• Pethidine-Intermediate-B 
• Pethidine-Intermediate-C 

• Phenadoxone 
• Phenampromide 
• Phenazocine 
• Phenomorphan 
• Phenoperidine 
• Pholcodine 
• Piminodine 
• Piritramide 
• Proheptazine 
• Properidine 
• Propiram 
• Racemethorphan 
• Racemoramide 
• Racemorphan 
• Remifentanil 
• Sufentanil 
• Thebacon 
• Thebaine 
• Tilidine 
• Trimepridine 

หมายถึง เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ท่ีมีจําหนายในประเทศไทยในปจจุบัน 
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ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3  เปนยาเสพติดใหโทษท่ีมีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษประเภท 2 ผสม
อยูดวย ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 95 (พ.ศ. 2531) 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3) ซ่ึงผูรับอนุญาตตองมายื่นขอข้ึนทะเบียนตํารับกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนกอน จึงจะผลิต/หรือนําเขาได จากนั้นจึงสามารถ
ขายใหกับสถานพยาบาลตางๆ ได  ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 มีลักษณะดังตอไปนี้ 

เชน ยาน้ําแกไอท่ีมี Codeine เปนสวนผสม ยาแกปวดท่ีมี Codeine เปนสวนผสม ยาแกไอท่ีมีฝนเปนสวนผสม  
ยาแกทองเสียท่ีมี Diphenoxylate เปนสวนผสม เปนตน 
 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4   เปนสารตั้งตนท่ีนําไปผลิตเปนยาเสพติดใหโทษได แตมีประโยชนในทางการแพทย 
อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร เชน ใชในอุตสาหกรรมการผลิตแปงแปรรูป ผลิตสี ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตยา ใชเปนสาร
ทดสอบในหองปฏิบัติการ การมีสารประเภทนี้ไวใชประโยชน จะตองไดรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 4 เทานั้น  ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 มีรายชื่อดังตอไปนี ้

• 1-Phenyl-2-propanone 
• 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-

propanon 
• Acetic Anhydride 
• Acetyl Chloride 
• Alpha – Ergocryptine 
• Alpha – Ergocryptinine 
• Anthranilic Acid 
• Beta – Ergocryptine 
• Beta – Ergocryptinine 
• Chlorpseudoephedrine 
 

• Elymoclavine 
• Ergocornine 
• Ergocristine 
• Ergocristinine 
• Ergometrine 
• Ergometrinine 
• Ergosine 
• Ergosinine 
• Ergosterol 
• Ergotamine 
• Ergotaminine 
• Ergothioneine 
• Ethylidine Diacetate 

• Isosafrole 
• Lysergamide 
• Lysergic Acid 
• N-acetylanthranilic Acid 
• Phenylacetic Acid 
• Piperonal 
• Safrole 
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วัตถุออกฤทธิ์ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซ่ึงมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพจิตใจ ความคิด พฤติกรรม การรับรู หรืออารมณ หรือทําใหเกิดความผิดปกติของการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกายของผูท่ีไดรับสารเหลานี้ 

 การแบงประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มีการ
จัดแบงออกเปน 4 ประเภท  

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2   มีอันตรายมาก แตมีประโยชนในทางการแพทย จึงตองมีการควบคุมท่ีเขมงวด ซ่ึงวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2 นี้  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูจัดหาและมีกระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ท้ังการผลิตและนําเขา  ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

• Alprazolam 
• Amfepramone 
• Amineptine 
• Aminorex 
• Brotizolam 
• Buprenorphine 
• Butophanol 
• Cathine 
• Ephedrine 
• Estazolam 
• Fencamfamin 
• Fenethyline 
• Flunitrazepam 
• Flurazepam 
• Haloxazolam 
• Ketamine 

• Loprazolam 
• Lormetazepam 
• Mazindol 
• Mesocarb 
• Methylphenidate 
• Midazolam 
• N-Ethylamphetamine 
• Nimetazepam 
• Nitrazepam 

• Pemoline 
• Phencyclidine 
• Phendimetrazine 
• Phenmetrazine 
• Phentermine 
• Phenylpropanolamine 
• Pipradol  
• Pseudoephedrine 
• Quazepam 
• Secobarbital 
• Temazepam 
• Triazolam 
• Zaleplon 
• Zipeprol 
• Zolpidem 
• Zopiclone 

หมายถึง เปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ท่ีมีจําหนายในประเทศไทยในปจจุบัน 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3  มีอันตรายนอยกวาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 และประเภท 2 และมีการนํามาใช
ประโยชนทางการแพทย ซึ่งผูรับอนุญาตตองมายื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนกอน จึงจะผลิต/หรือนําเขาได  จากนั้นจึงสามารถขายใหกับสถานพยาบาลตางๆ 
ได ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3  มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

• Amobarbital 
• Butalbital 
• Cyclobarbital 
• Glutethimide 
 
 
 

• Meprobamate 
• Pentazocine 
• Pentobarbital 
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วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4  มีอันตรายนอยกวาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และมีการนํามาใชประโยชนทางการแพทย ซ่ึง
ผูรับอนุญาตตองมายื่นขอข้ึนทะเบียนตํารับกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
กอน จึงจะผลิต/หรือนําเขาได จากนั้นจึงสามารถขายใหกับสถานพยาบาลตางๆ ได  ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 มีรายชื่อ
ดังตอไปนี ้

• Allobarbital 
• Barbital 
• Benzphetamine 
• Bromazepam 
• Butobarbital 
• Camazepam 
• Chloral hydrate and its adducts 
• Chlordiazepoxide 
• Chlorphentermine 
• Clobazam 
• Clonazepam 
• Clorazepate      ซ่ึงไดแกเกลือโมโนโปแตสเซียม หรือ 

ไดไปแตสเซียมของกรดคลอราซีปค (Clorazepic acid) 
• Clortermine 
• Clotiazepam 
• Cloxazolam 
• Delorazepam 
• Diazepam 
• Ethchlorvynol 
• Ethinamate 
• Ethyl loflazepate 
• Fenproporex 
• Fludiazepam 
• Halazepam 

• Inorganic bromide (ยกเวน Lithium bromide ท่ีใช
ในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น และ Potassium 
bromide Technical grade กับ sodium bromide 
technical grade ท่ีใชในอุตสาหกรรมลางรูป) 

• Ketazolam 
• Lorazepam 
• Medazepam 
• Mefenorex 
• Methylphenobarbital 
• Methyprylon 
• Nordazepam 
• Oxazepam 
• Oxazolam 
• Perlapine 
• Phenobarbital 
• Pinazepam 
• Prazepam 
• Propylhexedrine 
• Pyrovalerone 
• Secbutabarbital 
• SPA 
• Tetrazepam 
• Tofisopam 
• Vinylbital 

หมายถึง เปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ท่ีมีการข้ึนทะเบียนและจําหนาย 
ในประเทศไทยในปจจุบัน 
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ใครสามารถจําหนายยาเสพติด หรือ ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ไดบาง 
 

กรณีโรงพยาบาลของรัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************* 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 2 
ตองขอรับใบอนุญาตฯ ทุกกรณี  ไมมี

ขอยกเวน 
 

วัตถุออกฤทธิ์ 

ในประเภท 2 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และ

สถาบันอ่ืนของทางราชการ* ท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ไมตองขอรับใบอนุญาตฯ 

โรงพยาบาลของรัฐนอกเหนือจากกลุมขางตน   

ตองขอรับใบอนุญาตฯ  

วัตถุออกฤทธิ์ 

ในประเภท 3 หรือ 4 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และ

สถาบันอ่ืนของทางราชการ* ท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  ไมตองขอรับใบอนุญาตฯ 

 

โรงพยาบาลของรัฐนอกเหนือจากกลุมขางตน   

 ตองขอรับใบอนุญาตฯ   :  หากประสงคครอบครองเกิน

ปริมาณท่ีกฎหมายกําหนด ** 

 ไมตองขอรับใบอนุญาตฯ : หากครอบครองไมเกินปริมาณ       

ท่ีกฎหมายกําหนด ** 

 

ยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 3 

ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตฯ 

ในกรณีท่ีเปนการจําหนายหรือมีไวใน
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*  สถาบันอ่ืนของทางราชการ ไดแก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยมหิดล  

กรุงเทพมหานครเฉพาะสํานักการแพทยและสํานักอนามัย  และโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

** ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ท่ีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชัน้หนึ่งในสาขาทันตกรรม (ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือผูประกอบการ 

    บําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง (ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง) มีไวในครอบครองไดโดยไมตองขออนุญาต  

    พ.ศ. 2555  ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2555 

กรณีโรงพยาบาลเอกชน/คลินิก 

 

 
 

 

 

 

 

 

******************************************************************** 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 2 
ตองขอรับใบอนุญาตฯ ทุกกรณี  ไมมี

ขอยกเวน 
 

 ตองขอรับใบอนุญาตฯ   :  หากประสงคครอบครองเกินปริมาณ

ท่ีกฎหมายกําหนด ** 

 ไมตองขอรับใบอนุญาตฯ : หากครอบครองไมเกินปริมาณ       

ท่ีกฎหมายกําหนด ** 

 

ตองขอรับใบอนุญาตฯ ทุกกรณี  ไมมีขอยกเวน 
 

ยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 3 

ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตฯ 

ในกรณีท่ีเปนการจําหนายหรือมีไวใน

  

 

 

 
วัตถุออกฤทธิ์ 

ในประเภท 2 

วัตถุออกฤทธิ์ 

ในประเภท 3 หรือ 4 
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** ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ท่ีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูประกอบโรค

ศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม (ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว

ชั้นหนึ่ง (ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง) มีไวในครอบครองไดโดยไมตองขออนุญาต พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 

15 พฤศจิกายน 2555  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2555 
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วิธีการสั่งซื้อ... 
 

กรณีที่ 1  การขอซื้อยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  
       จากกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้ันตอน 
เอกสาร / หลักฐาน / การดําเนินการ 

ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 

การขอซ้ือ 1.  หนังสือนําแจงความ
ประสงคท่ีจะขอซ้ือจาก
หนวยงาน 

2.  คําขอซ้ือตามแบบ ย.ส.4 
3.  สําเนาใบอนุญาตจําหนาย

ซ่ึงยาเสพติด ใหโทษใน
ประเภท 2 

4.  สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรับอนุญาต 

5.  ไปรษณียบัตรระบุชื่อและท่ี
อยูของสถานพยาบาล 

 
* หลักฐานประกอบคําขอซ้ือ 

ใหสงครั้งแรกของตนป และ
หากมีการ 
เปลี่ยนแปลงภายหลัง เชน 
เปลี่ยนแปลง 
ชื่อผูดําเนินการ ใหจัดสงอีก
ครั้ง 

 

1.  หนังสือนําแจงความประสงคท่ีจะขอซ้ือจากหนวยงาน 
2.  คําขอซ้ือตามแบบ ข.วจ.1 
3.  สําเนาใบอนุญาตจําหนายซ่ึงยาเสพติด ใหโทษใน

ประเภท 2 
4.  สําเนาบัตรประชาชนของผูรับอนุญาต 
5.  ไปรษณียบัตรระบุชื่อและท่ีอยูของสถานพยาบาล 
กรณียาลดความอยากอาหาร – ตองจัดทํารายงานแบบ 
บ.จ. 8 เสนอ อย. โดยใหสรุปจํานวนผูปวยและอัตราเฉลี่ย
การจายยาตอคนพรอมรายงานรายเดือน  
กรณี Midazolam ชนิดเม็ด  – ตองจัดทํารายงานแบบ
รายงานการจาย Midazolam  
ชนิดเม็ด ตามแบบ บ.จ.8 เสนอ อย. โดยใหสรุปจํานวน
ผูปวยและอัตราเฉลี่ยการจายยาตอคนพรอมรายงานราย
เดือน   

การสั่งซ้ือ 
ใบสั่งจายยาเสพติด 
ใหโทษในประเภท 2 
(ย.ส.5) 

ใชหนังสือแจงความประสงคใน
การขอซ้ือโดยไมตองมี
แบบฟอรมคําขอซ้ือและไมตอง
แนบหลักฐานอ่ืนใด 
* สถานพยาบาลสามารถจัดทํา

เองได 
ตามรูปแบบท่ีกําหนด  

- 
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ข้ันตอน (ตอ) 
เอกสาร / หลักฐาน / การดําเนินการ 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
การขอจําหนายหรือมี
ไวในครอบครองซ่ึง 
ยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท 2 เ กิน
ปริ มาณ ท่ี รั ฐมนตรี
กําหนด 

1. คําขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 
เกินปริมาณท่ีกําหนดไวตามมาตรา 8 (5) 
(แบบ ก.ย.ส. 2-1)  ขอฉบับละไมเกิน 2 เทา
ของจํานวนท่ีรัฐมนตรีประกาศ (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 197 พ.ศ. 
2549) 

2. สงรายงานการใชยาเสพติดใหโทษอยาง
สมํ่าเสมอทุกเดือน 

3. แบบแจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการขอรับ
ใบอนญุาตฯ (แบบ ก.ย.ส. 2-1 (แนบ จ.)) 

4. ไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯ 

- 

การมอบอํานาจใหผู
มารับวัตถุเสพติด
แทน 

1. ใบมอบอํานาจ  ใชหนังสือราชการและมีขอความท่ีระบุถึงชนิดของยา ขนาดความแรงของ
ยา และปริมาณของยา ท่ีผูมอบอํานาจประสงคจะมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจมารับยา
แทน ท้ังนี้เพ่ือปองกันมิใหมีการแอบอางมารับยา 

2. แสดงบัตรประจําตัวผูมารับยาทุกครั้ง 

การชําระเงิน ชําระตามใบแจงหนี้ 
1. ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยติดตอฝายการเงินและบัญชี   

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และจายเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยกระทรวง
สาธารณสุข  

2. ระบบบริการชําระเงินคาธรรมเนียมธนาคาร (Teller Payment) โอนผาน
ธนาคารกรุงไทย สาขายอยกระทรวงสาธารณสุข บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี    “เงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” คาธรรมเนียม   30 บาท 
ไมตองโทรสารแจง อย. เนื่องจากเปนระบบท่ี อย. รับขอมูลจากธนาคารโดยตรง เปน
ขอมูล Online real time  ท้ังนี้ตองแจงขอมูลเลขท่ีใบแจงหนี้             ชื่อ
สถานพยาบาล  และจังหวัด  

 
การมารับวัตถุเสพติด กรณีมารับวัตถุเสพติด ณ หนวยงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. 

ใหผูมารับวัตถุเสพติด นําบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองมาแสดง 
และตรวจสอบวัตถุเสพติดท่ีไดรับใหถูกตองครบถวนท้ังชนิด ความแรง และจํานวน 

กรณีให อย. สงวัตถุเสพติดใหทางไปรษณีย 
อย. จะสงวัตถุเสพติด พรอมใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ไปยังสถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาต  
กรณีนี้ใหหนวยงานราชการ ก็บใบแจงหนี้ตนฉบับ (สีขาว) ไวเพ่ือทําเรื่องเบิกจายและชําระ
เงิน และสงสําเนาสีชมพู ลงลายมือชื่อผูรับวัตถุเสพติด สงคืนให อย.  
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กรณีที่ 2 การขอซื้อยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 และวัตถอุอกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4  
 จากผูที่ไดรับอนุญาตผลิต/นําเขา/ขาย 

ข้ันตอน ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 

สถานท่ีส่ังซ้ือ  ผูท่ีไดรับอนุญาตใหผลิต/นําเขา/ขาย  ผูท่ีไดรับอนุญาตใหผลิต/นําเขา/ขาย 

เอกสาร / หลักฐาน 1. คํารับรองการซ้ือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 
หรือ 4 / ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3  
ตัวจริง (ตนฉบับ) ซ่ึงลงนามโดย
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/
ทันตกรรม/การสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 

1. คํารับรองการซ้ือวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ 4 / ยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 3 ตัวจริง (ตนฉบับ) ซ่ึงลง
นามโดยผูอํานวยการโรงพยาบาล 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรม/ทันตกรรม/การสัตวแพทย
ชั้นหนึ่ง 
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วิธีการรายงาน... 
 

กรณียาเสพติด 

ข้ันตอน ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

การจัดทํารายงานและ

บัญชี 

1. จัดทํารายงานประจําเดือน  

- ตามแบบ ย.ส. 6 แสดงชื่อยา  

แสดงเลขท่ีหรืออักษรของครั้งท่ีผลิต 

ชื่อและท่ีอยูผูรับยา ปริมาณยาท่ี 

รับ-จาย คงเหลือ ตลอดจน        

วันเดือนปท่ีมีการรับ-จาย         

โดยลงขอมูลเปนรายเดือนเริ่มตั้งแต

วันท่ี 1 ถึงวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

- เสนอรายงานดังกลาวตอเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา 

ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน 

พรอมจัดเก็บสําเนา 1 ชุดไวท่ี

สถานพยาบาลพรอมใหเจาหนาท่ี

ตรวจสอบอยางนอย 5 ปนับจาก

วันท่ีลงรายการในบัญชีครั้งสุดทาย 

2. จัดทํารายงานประจําป  

- ตามแบบ ย.ส. 7 แสดงชื่อยา และ

ปริมาณยาท่ีรับ-จาย คงเหลือ 

รายงานเปนรายป เริ่มตั้งแตเดือน

มกราคม – ธันวาคม 

- เสนอรายงานดังกลาวตอเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา 

ภายในเดือนมกราคมของปถัดไป 

พรอมจัดเก็บสําเนา 1 ชุดไวท่ี

สถานพยาบาลพรอมใหเจาหนาท่ี

ตรวจสอบอยางนอย 5 ปนับจาก

วันท่ีลงรายการในบัญชีครั้งสุดทาย 

ไมตองจัดทํารายงานประจําเดือน และ

รายงานประจําป 
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ข้ันตอน (ตอ) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

การเก็บรักษา ตองจัดใหมีการเก็บรักษาเปนสัดสวนในท่ี

เก็บซ่ึงม่ันคงแข็งแรง มีกุญแจใสไว หรือ

เครื่องปองกันอยางอ่ืนท่ีมีสภาพเทาเทียม

กัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดการสูญหาย หรือ

มีการนําเอาไปใชโดยมิชอบ และจะตอง

เก็บรักษาไว ณ สถานพยาบาลแตละแหง 

หากสถานพยาบาลใดมีหลายสาขา การ

เก็บจะตองเก็บใหตรงตามสถานท่ีท่ีมีการ

ซ้ือเพ่ือใชแตละแหงเทานั้น และพรอมให

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบชนิดและ

จํานวนคงคลังไดตลอดเวลาท่ีเปด

ดําเนินการดวย 

ตองจัดใหมีการแยกเก็บเปนสัดสวนจากยา

หรือวัตถุอ่ืน 

การขายหรือการใช

ประโยชน 

สามารถขายใหไดเฉพาะสําหรับผูปวยหรือสัตวปวยท่ีตนใหการรักษาเทานั้น ซ่ึงไมรวมถึง

การขายใหแกบุคคลท่ัวไป เชน การวางขายโดยท่ัวไป การขายโดยใหมีการสั่งซ้ือทาง

ไปรษณียหรือทางอินเทอรเน็ต รวมท้ังการขายท่ีมิไดอยูในความควบคุมของแพทย    

ทันตแพทย สัตวแพทย 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ พรบ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

- กําหนดใหมีการจัดทําบัญชีรับ-จายยาเสพติดใหโทษและเสนอรายงานตอเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาเปนรายเดือนและรายป โดยบัญชีดังกลาวใหเก็บรักษาไว

และพรอมท่ีจะแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีไดทุกเวลาในขณะท่ีเปดทําการ ท้ังนี้ภายใน 

5 ป นับแตวันท่ีลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี (มาตรา 62 วรรคหนึ่ง) 

- ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท  

(มาตรา 96) 
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กรณีวัตถุออกฤทธิ์ 
ข้ันตอน วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  ประเภท 3 และประเภท 4 

การจัดทํารายงานและ

บัญชี 

1. จัดทําบัญชีรับ – จายวัตถุออกฤทธิ์  

- ตามแบบ บ.จ. 8 แสดงชื่อยา แสดงเลขท่ีหรืออักษรของครั้งท่ีผลิต ชื่อ อายุและท่ี

อยูผูรับยา ปริมาณยาท่ีรับ-จาย คงเหลือ  ตลอดจนวันเดือนปท่ีมีการรับ-จาย โดย

ลงขอมูลทุกครั้งท่ีมีการรับ-จายวัตถุออกฤทธิ์   

- จัดเก็บไวท่ีสถานพยาบาล พรอมใหเจาหนาท่ีตรวจสอบอยางนอย 2 ปนับจากวันท่ี

ลงรายการในบัญชีครั้งสุดทาย 

2. จัดทํารายงานประจําเดือน  

- ตามแบบ บ.จ. 9 แสดงชื่อยา ปริมาณยาท่ีรับ-จาย คงเหลือ เปนรายเดือน 

- เสนอรายงานดังกลาวตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วันนับ

จากวันสิ้นเดือน พรอมจัดเก็บสําเนา 1 ชุดไวท่ีสถานพยาบาลพรอมใหเจาหนาท่ี

ตรวจสอบอยางนอย 2 ปนับจากวันท่ีลงรายการในบัญชีครั้งสุดทาย 

3. จัดทํารายงานประจําป  

- ตามแบบ บ.จ. 10 แสดงชื่อยา และปริมาณยาท่ีรับ-จาย คงเหลือ รายงานเปนรายป 

เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 

- เสนอรายงานดังกลาวตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายในเดือน

มกราคมของปถัดไป พรอมจัดเก็บสําเนา 1 ชุดไวท่ีสถานพยาบาลพรอมให

เจาหนาท่ีตรวจสอบอยางนอย 2 ปนับจากวันท่ีลงรายการในบัญชีครั้งสุดทาย 

การเก็บรักษา ตองจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพ่ือมิใหวัตถุออกฤทธิ์สูญหาย หรือมีการนําเอาวัตถุ

ออกฤทธิ์ไปใชโดยมิชอบ 

การขายหรือการใช

ประโยชนซ่ึงวัตถุออก

ฤทธิ์ 

สามารถขายใหไดเฉพาะสําหรับผูปวยหรือสัตวปวยท่ีตนใหการรักษาเทานั้น ซ่ึงไมรวมถึง

การขายใหแกบุคคลท่ัวไป เชน การวางขายโดยท่ัวไป การขายโดยใหมีการสั่งซ้ือทาง

ไปรษณียหรือทางอินเทอรเน็ต รวมท้ังการขายท่ีมิไดอยูในความควบคุมของแพทย ทันต

แพทย สัตวแพทย 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ พรบ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

- กําหนดใหมีการทําบัญชีรับ-จายวัตถุออกฤทธิ์ และเสนอรายงานตอเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาเปนรายเดือนและรายป โดยบัญชีดังกลาวตองเก็บรักษาไว

และพรอมท่ีจะแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีไดทุกเวลาในขณะเปดดําเนินการ ท้ังนี้อยาง

นอยภายใน 2 ป นับแตวันท่ีลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี (มาตรา 87 วรรคหนึ่ง) 

- ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท (มาตรา 

113) 
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“เกร็ดความรู” เกี่ยวกับการทําลายยาเสพติด/วัตถอุอกฤทธิ์ 
 

กรณียาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ท่ีมีในครอบครองหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ หรือไมประสงคจะมีไวในครอบครองตอไป 

ข้ันตอนการทําลายใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หมวด 

3 การควบคุมและการจําหนายพัสดุ ขอ 157 ดังนี้ 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือควบคุมการทําลาย อยางนอย 3 คน 

(2) ถายรูปยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์กอนการทําลาย 

(3) ทําลายยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์โดยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน ละลายน้ําใหเสียสภาพ (สําหรับยาเม็ดหรือ

แคปซูล) ทุบหรือบด (สําหรับยาฉีด) เผาทําลายดวยความรอนสูง 

(4) ถายรูปขณะทําลาย และหลังทําลายแลว 

(5) รายงานการทําลายพรอมรูปถายไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(6) บันทึกขอมูลในรายงานและบัญชีรับ - จาย ตามแบบ บ.จ. 8 บ.จ. 9 บ.จ. 10 หรอื ย.ส. 6 ย.ส. 7 
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“เกร็ดความรู” ในงานฝายงบประมาณ และ ตรวจสอบใบสําคัญ 
 
ฝายงบประมาณและตรวจสอบใบสําคัญ 
ประกอบไปดวยงานงบประมาณ และ งานตรวจสอบใบสําคัญ 
จากการเก็บรวบรวมความรูจากฝายงบประมาณ ถอดบทเรียนไดดังนี้ 
1. ระบบงบประมาณ และจัดทําคําของบประมาณ 
เริ่มตนจากการดําเนินการของบประมาณ ดวยการสอบถามความตองการจากหัวหนาฝายทุกฝาย จากนั้นฝาย
งบประมาณรวมรวมขอมูล วิเคราะหตนทุนผลผลิต ซ่ึงประสานขอมูลจากฝายการเงินและบัญชี และ/หรือ ดําเนินการ
วิเคราะหรวมกับกับฝายท่ีเก่ียวของ หรือประสานขอขอมูลเพ่ิมเติม (ถาขอมูลไมครบถวนเพียงพอ) จากนั้นก็จัดทําคําขอ
งบประมาณ พิมพรูปแบบคําขอ ตามแบบท่ีกําหนด สงไปท่ีกรมบัญชีกลาง และเม่ือไดรับแจงอนุมัติงบกลับมา ก็สําเนา
เอกสารใหฝายบริหารท่ัวไป และ ฝายการเงินและบัญชี เพ่ือใหดําเนินการตอในสวนท่ีเก่ียวของ 
2 ระบบกํากับดูแลงบประมาณ 
ดําเนินการกันเงิน ดวยการลงทะเบียนสมุดคุมงบ พรอมระบบคอมพิวเตอรและตัวเอกสารท่ีฝายตางๆเสนอเขาหอง ผอ. 
เพ่ือขอใชเงินงบประมาณ 
          กันเงิน ตัดยอดเบิกจายจากวงเงินท่ีกันไว 
  รายงาน ยอดคงเหลือ เพ่ือทวนสอบขอมูลรายงานทุกสิ้นเดือน อาทิงบบุคลากร งบดําเนินงาน  
จัดทํารายงานสถานะขอมูลการดําเนินงานสงสํานักงบประมาณ ปละครั้ง 
สรุปการใชงบประมาณตามท่ีไดรับอนุมัติ รายงานสิ้นป 
เกล็ดเล็กเกล็ดนอย : ควรใหความสําคัญกับการบันทึกดวยมือ หรือจัดทําทะเบียนคุม ควบคูกับระบบ เนื่องจากเอกสาร
สามารถบันทึกเหตุการท่ีเกิดข้ึนในอดีต และสามารถมาเปดดูยอนหลังได ทําใหมีเอกสารอางอิง 

งานตรวจสอบใบสําคัญ 
ใชระเบียบเปนตัวกํากับตามเอกสาร เชน ระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบเบิก-จาย โดยแบงขอบเขตการตรวจดังนี้  
1. กรณีเกินหนึ่งแสนบาทข้ึนไป 
2. กรณีต่ํากวาหนึ่งแสนบาท  
ใชคนตรวจคนละคนกัน แตวิธีการตรวจเหมือนกัน โดยใชตัวระเบียบท่ีเก่ียวของเปนตัวกํากับเอกสาร 
มีสมุดควบคุม และ ระบบคัดแยกเอกสาร ดูจากวงเงิน  
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เกร็ดความรูสําหรับตรวจสอบเอกสาร.... 
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน 

 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราว 
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว 

1) คําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 
2) แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

2.1 กรณีเดินทางไปคนเดียว ใชเฉพาะแบบ 8708 สวนท่ี 1 
2.2 กรณีเดินทางไปเปนหมูคณะ ใชท้ังแบบ 8708 สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 

3) ใบเสร็จรับเงิน 
3.1 คาเชาท่ีพัก ท่ีใชสิทธิเบิกจายจริง 
3.2 คาโดยสารเครื่องบิน : กรณีจายเปนเงินสด 
3.3 คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาผานทาง คาปะยาง คาเชารถยนต เปนตน 

4) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คาพาหนะ 
5) หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี) เชน Boarding Pass,กากตั๋วรถไฟ, ใบแจงรายการผูพักแรม Folio,

หนังสืออนุมัติใหซ้ือหรือจาง ใบตรวจรับ คาบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส E-ticket สําเนาสัญญาการยืม
เงิน เปนตน 

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
 
คาใชจายในการอบรม ประชุมสัมมนา 
1. โครงการหรือหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ โดยผูมีอํานาจอนุมัติจะตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ 
2. กรณีโครงการไมมีการแจงกําหนดเวลาและสถานท่ี ใหมีหลักฐานการอนุมัติกําหนดเวลาและสถานท่ีแนบ

ประกอบดวย 
3. กําหนดการอบรม ประชุมสมัมนา 
4. หนังสืออนุมัติรายชื่อผูเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา 
5. กรณีผูเขารวมอบรม ประชุมสัมมนา เปนบุคคลภายนอก จะตองมีสําเนาหนังสือเชิญ หรือหลักฐานท่ีแสดงวา

หนวยงานไดจัดสงผูเขารวมอบรม ประชุมสัมมนา 
6. สําเนาหนังสือเชิญวิทนากร หรือหนังสือตอบรับคําเชิญ 
7. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 สวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2 
8. ใบสําคัญรับเงิน คาตอบแทนวิทบยากร 
9. รายชื่อผูเขารวมอบรม ประชุมสัมมนา พรอมลายมือชื่อ 
10. กรณีการจัดซ้ือจัดจางจะตองมีหลักฐานการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
11. ใบเสร็จรับเงิน 
11.1 คาเชาท่ีพัก 
11.2 คาอาหาร 
11.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
11.4 คาโดยสารเครื่องบิน (ถามี) 
12. หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี) เชน สําเนาสัญญาการยืมเงิน ใบแจงรายการผูพักแรม (Folio) หนังสืออนุมัติให

ซ้ือหรือจาง ใบตรวจรับ ใบสงของ ใบแจงหนี้ คาบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (E-ticket) เปนตน 
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หลักฐานประกอบการจัดซ้ือจัดจาง 

1. วิธีตกลงราคา 
1.1 หนังสืออนุมัติใหจัดซ้ือ/จัดจาง หรือเรียกวารายงานการจัดซ้ือ/จัดจาง โดยมี 

(1) เหตุผลความจําเปน 
(2) รายละเอียดท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง 
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งสุดทายภายใน

ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 
(4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ 
(5) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(6) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง พรอมเหตุผล 
(7) รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 

1.2 ใบเสนอราคาของผุขาย หรือผูรับจาง 
1.3 ใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจาง (การจางติดอากรแสตมปรอยละ0.1) 
1.4 ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 
1.5 ใบตรวจรับพัสดุ หรืองานจาง 
1.6 การซ้ือหรือจางวงเงินตั้งแต 5,000 บาท ข้ึนไปใหระบุเลขท่ี PO และ MIGO พรอมแนบ 

(1) บุคคลธรรมดา แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนาแรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบสําคัญ
รับเงิน 

(2) นิติบุคคล แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ใบ  ภพ.20 หนา
แรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงิน 

1.7 หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี)      

2. วิธีการสอบราคา 
2.1 หนังสืออนุมัติใหจัดซ้ือ/จัดจาง หรือเรียกวารายงานการจัดซ้ือ/จัดจาง โดยมีการแตงตั้ง 

(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุหรือการจาง                     

2.2  ประกาศสอบราคาพรอมรายละเอียด 
 2.3  หลักฐานการยื่นเสนอขอเปนผูขายหรือผูรับจางทุกราย 
  (1) หนังสือเสนอราคา 
  (2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  (3) หนังสือมอบอํานาจ (มี) พรอมสําเนาบัตรผูมอบและผูรับมอบ 
2.4 รายงานผลการสอบราคาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
2.5 ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจาง (การจางติดอากรแสตมปรอยละ 0.1) 
2.6 ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 
2.7 ใบตรวจรับพัสดุหรือการจาง 
2.8 ระบุเลขท่ี PO และ MIGO พรอมแนบ 

(1) ธรรมดา แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนาแรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบสําคัญรับเงิน 
(2) นิติบุคคล แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ใบ  ภพ.20 หนา

แรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงิน 
2.9 หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี) เชน หนังสือแจงจากหนวยงานเจาของเรื่อง    
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3. วิธีประกวดราคา 
3.1 หนังสืออนุมัติใหจัดซ้ือ/จัดจาง หรือเรียกวารายงานการจัดซ้ือหรือจัดจาง โดยมีการแตงตั้ง 

(1) คณะกรรมการรับ และเปดซองประกวดราคา 
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจาง 

3.2 ประกาศประกวดราคาพรอมรายละเอียด 
3.3 หลักฐานการยื่นเสนอขอเปนผูขายหรือผูรับจาง 

(1) หนังสือเสนอราคา 
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(3) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรผูมอบและผูรับมอบ 

3.4 ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจาง (การจางติดอากรแสตมปรอยละ 0.1) 
3.5 ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 
3.6 ใบตรวจรับพัสดุหรือการจาง 
3.7 ระบุเลขท่ี PO และ MIGO พรอมแนบ 

(1) ธรรมดา แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนาแรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบสําคัญรับเงิน 
(2) นิติบุคคล แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ใบ  ภพ.20 หนา
แรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงิน 

3.8 หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี)  เชน หนังสือแจงจากหนวยงานเจาของเรื่อง    

4. วิธีพิเศษ 
4.1 หนังสืออนุมัติใหจัดซ้ือ/จัดจางโดยมีการแตงตั้ง 

(1) คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจาง 

4.2 รายงานผลการการจัดซ้ือหรือจัดจาง โดยวิธีพิเศษของของคณะกรรมการ 
4.3 หลักฐานของผูขายหรือผูรับจาง 

(1) ใบเสนอราคา 
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(3) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรผูมอบและผูรับมอบ 

4.4 ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจาง (การจางติดอากรแสตมปรอยละ 0.1) 
4.5 ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 
4.6 ใบตรวจรับพัสดุหรือการจางระบุเลขท่ี PO และ MIGO พรอมแนบ 

(1) ธรรมดา แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนาแรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบสําคัญรับเงิน 
(2) นิติบุคคล แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ใบ ภพ.20 หนาแรก
บัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงิน 

4.7  หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี)  เชน หนังสือแจงจากหนวยงานเจาของเรื่อง   

5. วิธีกรณีพิเศษ 
5.1 หนังสืออนุมัติใหจัดซ้ือ/จัดจางโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจาง 
5.2 หลักฐานของผูขายหรือผูรับจาง 

(1)  ใบเสนอราคา 
(2)  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรผูมอบและผูรับมอบ 
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5.3 ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจาง (การจางติดอากรแสตมปรอยละ 0.1) 
5.4 ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 
5.5 ใบตรวจรับพัสดุหรือการจาง 
5.6 ระบุเลขท่ี PO และ MIGO พรอมแนบ 

(1) ธรรมดา แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนาแรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบสําคัญรับเงิน 
(2) นิติบุคคล แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ใบ ภพ.20  
     หนาแรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงิน 

5.7  หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี)  เชน หนังสือแจงจากหนวยงานเจาของเรื่อง    

6 วิธีการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
6.1 หนังสืออนุมัติใหจัดซ้ือ/จัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) โดยมีการแตงตั้ง 

(1) คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 
(3) คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจาง 

6.2 ประกาศประกวดราคาพรอมรายละเอียด 
6.3 หลักฐานการดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
6.4 ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจาง (การจางติดอากรแสตมปรอยละ 0.1) 
6.5 ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 
6.6 ใบตรวจรับพัสดุหรือการจาง 
6.7 ระบุเลขท่ี PO และ MIGO พรอมแนบ 

(1) ธรรมดา แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนาแรกบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบสําคัญรับเงิน 
(2) นิติบุคคล แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ใบ ภพ.20 หนาแรก

บัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงิน 
6.8 หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี)  เชน หนังสือแจงจากหนวยงานเจาของเรื่อง    

หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
1. คําสั่งอนุมัติใหเจาหนาท่ีอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. บัญชีรายชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
3. หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. สรุปผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน (ถามี) 

คาเบ้ียประชุม 
1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
2. สําเนาหนังสือมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ (ถามี) 
3. สําเนาหนังสือเชิญประชุม 
4. หนังสือมอบหมายใหประชุมแทน กรณีคําสั่งแตงตั้งโดยตําแหนงหรือผูแทน 
5. หลักฐานการจายเงินคาเบี้ยประชุมท่ีมีลายมือชื่อของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีเขาประชุม และรับ

เงินคาเบี้ยประชุม 
6. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน (ถามี) 

หมายเหตุ ถาในคําสั่งแตงตั้งระบุวาเปน “ผูแทน” ตองแนบบันทึกแจงวาสงใครเขาประชุม  เพราะฉะนั้นจะเบิกคาเบี้ย
ประชุมไมได 
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คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
1. หนังสืออนุมัติใหจัดประชุม โดยตองมีรายละเอียดวาจะประชุมเม่ือไร มีผูเขาประชุมก่ีคน จะเบิกคาใชจายเปน

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวนก่ีคน เปนเงินเทาใด 
2. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน (ถามี) 
3. หนังสือเชิญประชุม 
4. รายชื่อผูเขาประชุมพรอมลายมือชื่อ (ถามี) 
5. ใบสําคัญรับเงิน โดยเจาหนาท่ีผูจัดการประชุมรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขาประชุม 
6. หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี) 

คาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาผานทางดวน 
1. กรณีเดินทางไปราชการ หรือจัดอบรมสัมมนา 

1.1 หนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการระบุวาจะเดินทางโดยรถยนต หมายเลขใด และชื่อพนักงานขับรถยนต 
1.2 หลักฐานการจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาผานทางดวน (ผูเดินทางจะตองระบุหมายเลขรถยนตและเซ็นตชื่อ

ผูใชรถดวย 
1.3 คาผานทางดวนเบิกไดเฉพาะรถราชการ ตองทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
1.4 หลักฐานอ่ืนๆท่ีจําเปน (ถามี) 

2. กรณีเบิกคาน้ํามันรถยนตสวนกลาง 
2.1 ใบขอใชรถยนต 
2.2 หลักฐานการจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาผานทางดวน 
2.3 ใบตรวจรับพัสดุ ตามใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
2.4 คาผานทางดวน ตองทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
2.5 หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน (ถามี) 

คาพาหนะเดินทางไปประชุมนอกสถานท่ี 
1. หนังสือเชิญประชุมจากหนวยงานภายนอก โดยผานความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ/คําสั่ง ใหไป

ประชุมกับหนวยงานภายนอก 
2. ใบขอใชรถยนตราชการ ท่ีผูมีหนาท่ีควบคุมการใชรถแจงเหตุผลในการไมสามารถจัดรถราชการให 
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินคาพาหนะรับจาง (รวมคาผานทางดวนแลว) 
4. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน (ถามี) 

คารักษาพยาบาลคนไขนอก 
1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล (แบบ 7105) 
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เกร็ดความรูงานบญัชี “การบันทึกบัญชีเงินโอนระบบTeller payment” 

1. การเรียกขอมูลการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
      - เขาสูระบบ KTB Corporation Online  

เรียกขอมูล Statement Online  
- สัง่พิมพรายละเอียดการโอนเงินในระบบ Teller Payment และ รายละเอียดเงินโอนเขาใน

ระบบ Teller Payment  แตละวันจากเว็บไซดธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
- ตรวจสอบ Statement การโอนเงิน Teller Payment ในแตละวัน มีท่ีใดเปนของรพ.รัฐบาล 

เปนเลขใบแจงหนี้อะไร และสถานพยาบาลเอกชนโอนเงินมาดวยคําขอซ้ืออะไร 
• ติดตอประสานงานกับรพ.รัฐบาล กรณีรายละเอียดใบแจงหนี้ไมตรงกับจํานวนเงินท่ีโอนเพ่ือขอ

หลักฐานการโอนเงิน 
• รวบรวมใบแจงหนี้ของรพ.รัฐบาลแนบกับ Statement  เงินโอน Teller Payment เพ่ือบันทึกบัญชี 

2.  การบันทึกบัญชีรายวันท่ัวไปในระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
          วิธีการบันทึกบัญชี Teller  Payment ของระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

- เขาระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
- เลือกระบบบัญชี 
- เลือกเมนูลงบัญชี     

- เลือกลงบัญชีรายวันท่ัวไป         

- เลือก Tab  ลงบัญชี Teller Payment  
      2.1กรณีโรงพยาบาลรัฐบาลมีการอางอิงเลขท่ีใบแจงหนี้ครบถวน 

- เลือกวันท่ีลงบัญชีตามวันท่ีโอนเงินและพิมพเลขท่ีใบแจงหนี้พรอม  
- เลือกรายการท่ีตองบันทึกบัญชีและพิมพคําอธิบายในชองคําอธิบายรายการ บันทึกบัญชีโดย 

Dr. เงินฝาก – Interface              xxx 
Cr. เงินรับรอตรวจสสอบ                    xxx 

คําอธิบายรายการ : รับโอนเงินเพ่ือชําระหนี้คาวัตถุเสพติด   จากรพ.เม่ือวันท่ี......... 
      2.2   กรณีโรงพยาบาลรัฐบาลไมอางอิงเลขท่ีใบแจงหนี้ หรืออางอิงเลขท่ีใบแจงหนี้ไมครบถวน 

             -  เลือกวันท่ีลงบัญชี  ตามวันท่ีโอนเงินโดยไมตองพิมพเลขท่ีใบแจงหนี้ใน Tab Teller Payment 

             -  เลือกหมวดใบโอนเปน Teller Payment  

             -  เลือกประเภทอางอิงเปน Teller Payment 

             -  พิมพเลขท่ีเอกสารเปนลําดับท่ีและรหัสสาขาโอนเงิน   

             -  พิมพคําอธิบายรายการในชองคําอธิบายรายการและบันทึกบัญชีโดย 

         Dr. เงินฝาก – Interface              xxx 

         Cr. เงินรับรอตรวจสอบ                   xxx 

คําอธิบายรายการ : รับโอนเงินเพ่ือชําระหนี้คาวัตถุเสพติด   รอการตรวจสอบม่ือวันท่ี........ 

2.3 กรณีไดรับเอกสารหลักฐานยืนยันยอดเงินโอนตามขอดานบนใหบันทึกบัญชีกลับรายการโดย                    
Dr.  เงินรับรอตรวจสอบ            xxx 

                    Cr.  เงินฝาก - Interface       xxx      
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คําอธิบายรายการ :  ปรับปรุงการบันทึกบัญชีตามใบสําคัญการลงบัญชีเลขท่ี รพ.... วันท่ี....ไดรับหลักฐานยืนยันเม่ือ
วันท่ี.... และบันทึกบัญชี โดยเลือกวันท่ีลงบัญชีตามวันท่ีไดรับเอกสารยืนยัน อีกครั้ง 
คําอธิบายรายการ : รับโอนเงินเพ่ือชําระหนี้คาวัตถุเสพติดจาก    รพ...เม่ือวันท่ี  ไดรับเอกสารยืนยันวันท่ี.. 

 2.4  กรณีสถานพยาบาลเอกชน  เลือกวันท่ีลงบัญชีตามวันท่ีโอนเงิน บันทึกบัญชีโดย 
      Dr. เงินฝาก – Interface              xxx 

     Cr. เงินรับรอตรวจสอบ                    xxx 
คําอธิบายรายการ : รับโอนเงินเพ่ือชําระคาวัตถุเสพติด   รอการตรวจสอบเม่ือวันท่ี............ 
       2.5  เม่ือไดรับรายการออกใบคํานวณจากฝายขายฯ   ดําเนินการดังนี้ 
                     - เลือกวันท่ีลงบัญชีตามวันท่ีไดรับรายงานออกใบคํานวณ และพิมพเลขท่ีคําขอซ้ือพรอมคนหา               
บันทึกบัญชีโดย 

 Dr.  เงินรับรอตรวจสอบ                  xxx 
    Cr. รายไดคาบริการรับลวงหนา                  xxx 

คําอธิบายรายการ : ปรับปรุงการบันทึกบัญชีตามใบสําคัญการลงบัญชีเลขท่ี ทพ.......ตรวจสอบเอกสารเรียบรอย  เม่ือ
วันท่ี.......... 
3.   บันทึกบัญชีตัดเงินฝากธนาคารกรุงไทย Teller Payment 
           3.1 เม่ือไดรับทะเบียนคุมการออกใบเสร็จรับเงินโดยวิธีโอนเงินชําระหนี้ท่ีระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินและวันท่ี
ออกใบเสร็จรับเงินจากงานการเงิน บันทึกบัญชีโดย  
                      Dr.  เงินรับรอตรวจสอบ           xxx 
                            Cr.  เงินฝาก - Interface       xxx 

คําอธิบายรายการ : นําเช็คฝากเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชยเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลรัฐบาล 
 โดยเช็คเลขท่ี.... ลงวันท่ี.... 

 3.2 เม่ือไดรับทะเบียนจําหนายวัตถุออกฤทธิ์และวัตถุเสพติด  ท่ีระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินและวันท่ี 
ออกใบเสร็จรับเงินจากงานการเงิน  บันทึกบัญชีโดย 

                       Dr.  รายไดคาบริการรับลวงหนา           xxx 
                            Cr.  เงินฝาก - Interface               xxx 

คําอธิบายรายการ : นําเช็คฝากเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชยเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลเอกชน โดยเช็ค
เลขท่ี.... ลงวันท่ี...  
4.  พิมพใบสําคัญการลงบัญชี Teller  Payment 

   -  เลือกเมนูลงบัญชี 
   -  เลือกใบสําคัญการลงบัญชี 
   -  เลือกวันท่ีตามวันท่ีลงบัญชี 
   -  เลือกหมวดใบโอน เปน Teller Payment 
   -  เลือกผูอนุมัติ แลว กด พิมพ 

5.  การจัดทําทะเบีนคุมการออกใบเสร็จรับเงินโดยวิธีโอนเงินชําระหนี้  
   -  เลือกเมนู  รายงาน 
   - เลือก รายการทะเบียนคุมการออกใบเสร็จรับเงินดวยวิธิโอนเงิน  

    -  เลือกวันท่ีตามวันท่ีท่ีบันทึกบัญชี  Teller  Payment แลวกดคนหา 
    -   เลือกรายการท่ีตองการ  

                             -  กดบันทึกขอมูล 
                             -  เลือกประเภทเปนชําระหนี้  แลวกด  สงออก Excel   
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รวมประเด็นคําถาม แนวทางตอบคําถามที่รวบรวมจากฝายขาย 
 

1. สอบถามผลการอนุมัติคําขอ      ลูกคา 105 ราย  จากลูกคา  209   ราย  คิดเปน 50.23  % 
2. ติดตามยาสอบเก่ียวกับการจัดสงยา ลูกคา 35 ราย  จากลูกคา  209   ราย  คิดเปน 16.74  % 
3. สอบถามเรื่องเอกสารท่ีสงไมครบ 
4. สอบถามเรื่องเปลี่ยนผูถือใบอนุญาต 
5. สอบถามเรื่องการซ้ือยาครั้งแรก 
6. สอบถามเรื่องการโอนเงินและการแฟกซโอนเงิน 
7. สอบถามเรื่อง Lot. ยา & Expire date. 
8. สอบถามเรื่องการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย 
9. สอบถามราคายา 
10. แจงโอนเงินชําระหนี้ การโอนเงิน Teller Payment 
11. ติดตามเอกสาร Fax ยืนยันอัตราการใช 
12. สอบถามวิธีทําลายวัตถุเสพติด 
13. สอบถามวาคําขอซ้ือท่ีสงเขามาถึงหรือยัง 
14. สอบถามรายละเอียดเอกสารแนบคําขอซ้ือ 
15. สอบถามเรื่องการขอซ้ือเพ่ิม 
16. สอบถามวารายงานเขามาหรือยัง ติดตามรายงาน 
17. สอบถามปญหาเรื่องขอมูลออนไลน 
18. สอบถามรายงานออนไลนไมตรง 
 

รวมรวมประเด็นคําถาม แนวทางตอบคําถามที่รวบรวมจากงานสารบรรณ 
 
1. สงเรื่องผิด เรียน สล. หรือ สง สล. 
2. ลูกคาตามเรื่อง ฝายขายบอกยังไมไดรับสารบรรณเช็ครับแลวตั้งแต 5 สค. 59 ลูกคาโทรตาม 18 สค.59 
3. ลูกคาตามเรื่อง ฝายขายบอกยังไมไดรับ ตรวจสอบพบวารับแลว หาเรื่องเจอท่ีฝายขาย 
4. ลูกคาตามเรื่อง ยังไมไดรับ ตรวจสอบไปรษณียอยู 

 

รวบรวมประเด็นคําถาม แนวทางตอบคําถามที่รวบรวมจากฝายการเงินและบัญชี 
 

1        ลูกคาสอบถามเก่ียวกับการออกใบเสร็จรับเงินท่ีโอนเงินมาแลวแตยังไมออกใบเสร็จรับเงินให ฝายการเงินและ
บัญชีคนหาขอมูลแลวพบวาฝายขายยังไมสงเอกสารมาใหฝายการเงินและบัญชี แกปญหาโดยตอตอฝายขายใหทาง
คลินิกและสงตอใหฝายขายติดตามงานตอ 
2. ลูกคาไดรับ SMS แจงอนุมัติยา แตไมทราบวาตองทํายังไง แกปญหา...สอบถามคลินิกวาไดรับขอมูลอะไรและ
ตอบคลินิกวาตองโอนเงินตามเลขคําขอซ้ือท่ีไดรับ SMS และแจงราคายาใหกับคลินิกทราบ 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง กําหนดราคายาเสพติดใหโทษ และ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนาท่ีในการขายยาเสพติดใหโทษและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาทใหแกสถานพยาบาลและผูประกอบการตางๆ เห็นสมควรใหมีการกําหนดราคายาเสพติดใหโทษและวัตถุท่ี

ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทเพื่อความเหมาะสม โดยยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง กําหนดราคายาเสพติดใหโทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 และกําหนด

ราคาขายตามชื่อ ปริมาณ และขนาดบรรจุ ณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังตอไปนี้  
 

1. ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และ 4 
 

ลําดับ รายการ ขนาดบรรจุ ราคาขาย 

1.1 Acetic anhydride 500 มล./ขวด 2,000.- 

1.2 Cocaine HCl powder  5 กรัม/ขวด 5,800.- 

1.3 Codeine phosphate tablet 15 mg 100 เม็ด/ขวด 130.- 

1.4 Codeine phosphate tablet 30 mg 100 เม็ด/ขวด 260.- 

1.5 Codeine phosphate powder 1 กิโลกรัม/กระปอง 28,000.- 

1.6 Fentanyl citrate injection 0.1 mg/2 ml/amp  10 หลอด/กลอง 180.- 

1.7 Fentanyl citrate injection 0.5 mg/10 ml/amp  5 หลอด/กลอง 350.- 

1.8 Fentanyl citrate injection 0.5 mg/10 ml/amp 10 หลอด/กลอง 700.- 

1.9 Fentanyl transdermal patch 12.5 mcg/hr 5 แผน/กลอง 350.- 

1.10 Fentanyl transdermal patch 25 mcg/hr 5 แผน/กลอง 450.- 

1.11 Fentanyl transdermal patch 50 mcg/hr 5 แผน/กลอง 850.- 

1.12 Methadone HCl tablet 5 mg 

สําหรับระงับอาการปวด  

ไมใชสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

100 เม็ด/ขวด 170.- 

1.13 Methadone HCl oral concentrate solution  

10 mg/ml  

สําหรับสถานพยาบาลบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

450 มล./ขวด 250.- 

1.14 Morphine sulfate SR tablet 10 mg (MST 10) 30 เม็ด/กลอง 390.- 

1.15 Morphine sulfate SR tablet 30 mg (MST 30) 30 เม็ด/กลอง 730.- 
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1.16 Morphine sulfate SR tablet 60 mg (MST 60) 30 เม็ด/กลอง 1,050.- 

1.17 Morphine sulfate SR capsule 20 mg 20 แคปซูล/กลอง 530.- 

1.18 Morphine sulfate SR capsule 20 mg 28 แคปซูล/กลอง 740.- 

1.19 Morphine sulfate SR capsule 50 mg 20 แคปซูล/กลอง 1,050.- 

1.20 Morphine sulfate SR capsule 50 mg 28 แคปซูล/กลอง 1,450.- 

1.21 Morphine sulfate SR capsule 100 mg 20 แคปซูล/กลอง 1,680.- 

1.22 Morphine sulfate SR capsule 100 mg 28 แคปซูล/กลอง 2,350.- 

1.23 Morphine sulfate injection 10 mg/ml/amp 

preservative-free กลองสีมวง 

สําหรับฉีด IV IM SC intrathecal และ epidural 

10 หลอด/กลอง 65.- 

1.24 Morphine sulfate oral solution 10 mg/5ml  60 มล./ขวด 40.- 

1.25 Morphine sulfate IR tablet 10 mg  100 เม็ด/กลอง 150.- 

1.26 Opium tincture 1% w/v of morphine 450 มล./ขวด 1,550.- 

1.27 Oxycodone HCl reformulation controlled  

release tablet 10 mg 

28 เม็ด/กลอง 1,800.- 

1.28 Oxycodone HCl reformulation controlled  

release tablet 40 mg 

28 เม็ด/กลอง 5,550.- 

1.29 Oxycodone/Naloxone controlled release 

tablets 10/5 mg  

28 เม็ด/กลอง 2,400.- 

1.30 Pethidine HCl injection 50 mg/ml/amp 10 หลอด/กลอง 65.- 

1.31 ใบสั่งจายยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 (สมุด ยส 5)  เลมละ 30.- 

 

2. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในประเภท 2 
 

ลําดับ รายการ ขนาดบรรจุ ราคาขาย 

2.1 Alprazolam tablet 0.25 mg  100 เม็ด/กลอง 60.- 

2.2 Alprazolam tablet 0.5 mg 100 เม็ด/กลอง 65.- 

2.3 Alprazolam tablet 1.0 mg 100 เม็ด/กลอง 70.- 

2.4 Ephedrine HCl injection 30 mg/ml/amp 10 หลอด/กลอง 115.- 

2.5 Ephedrine HCl powder  500 กรัม/ขวด 2,600.- 

2.6 Ephedrine HCl powder 100 กรัม/ขวด 600.- 

2.7 Flunitrazepam tablet 1 mg 30 เม็ด/กลอง 150.- 

2.8 Ketamine HCl injection 50 mg/ml   10 มล./ขวด 160.- 

2.9 Methylphenidate HCl tablet 10 mg 100 เม็ด/กลอง 300.- 
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2.10 Methylphenidate HCl tablet 10 mg (Ritalin) 200 เม็ด/กลอง 900.- 

2.11 Methylphenidate HCl extended release tablet  

18 mg (Concerta 18 mg) 

30 เม็ด/ขวด 2,400.- 

2.12 Methylphenidate HCl extended release tablet  

27 mg (Concerta 27 mg) 

30 เม็ด/ขวด 2,700.- 

2.13 Methylphenidate HCl extended release tablet  

36 mg (Concerta 36 mg) 

30 เม็ด/ขวด 3,000.- 

2.14 Methylphenidate HCl osmotically controlled 

release tablet 18 mg 

30 เม็ด/ขวด 1,700.- 

2.15 Methylphenidate HCl osmotically controlled 

release tablet 36 mg 

30 เม็ด/ขวด 2,100.- 

2.16 Midazolam injection 5 mg/ml/amp  10 หลอด/กลอง 150.- 

2.17 Midazolam injection 15 mg/3 ml/amp 5 หลอด/กลอง 180.- 

2.18 Midazolam tablet 15 mg 100 เม็ด/กลอง 650.- 

2.19 Nitrazepam tablet 5 mg  25 เม็ด/ขวด 100.- 

2.20 Phentermine HCl capsule 15 mg 200 แคปซูล/ขวด 1,500.- 

2.21 Phentermine HCl capsule 30 mg 200 แคปซูล/ขวด 2,000.- 

2.22 Phentermine resinate capsule 15 mg 30 แคปซูล/กลอง 400.- 

2.23 Phentermine resinate capsule 30 mg 30 แคปซูล/กลอง 500.- 

2.24 Pseudoephedrine HCl tablet 30 mg 1,000 เม็ด/กลอง 600.- 

2.25 Pseudoephedrine HCl tablet 60 mg 1,000 เม็ด/กลอง 720.- 

2.26 Pseudoephedrine HCl syrup 30 mg/5ml 60 มล./ขวด 16.- 

2.27 Zolpidem tartrate tablet 10 mg 20 เม็ด/กลอง 100.- 

 

ท้ังนี้ ตั้งแต  1 มกราคม 2560  เปนตนไป ราคาประกาศนี้ไมรวมถึงวัตถุดิบยาเสพติดใหโทษ และ วัตถุ

ท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีซ้ือตามความประสงคของผูผลิต  
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