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ซื้อได้ที่ไหน 
 

 
กรณีท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 2 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 3 
 
 
 

 
 
 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  
กลุ่มยาลดความอยากอาหาร เช่น Phentermine  

กลุ่มยานอนหลับ เช่น Midazolam , 
Triazolam , Zolpidem ,  Flurazepam  

กลุ่มยาสลบ ได้แก ่Ketamine  
กลุ่มยารักษาโรคสมาธิสั้น เช่น 

Methylphenidate ฯลฯ 
 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 
กลุ่มยาแก้ปวดชนิดรุนแรง เช่น  

Morphine ทั้งรูปแบบเม็ด แคปซูล ไซรัป หรือฉดี 
Fentanyl ทั้งในรูปแผ่นแปะและฉีด  

Pethidine ชนิดฉีด  
กลุ่มยารักษาผู้ติดยาเสพติด เช่น  

Methadone ชนิดน้้า ฯลฯ 

ผู้ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ผลิต/น าเข้า/ขาย 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3  
  

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
โทร. 0 2590 7732 , 0 2590 7736 
     0 2590 7739 , 0 2590 7781 
โทรสาร  0 590 7731 
 
 

เฉพาะ Pseudoephedrine  
สูตรเดี่ยว และสูตรผสม  

ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
  

สั่งซ้ือได้จาก 
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจาก 

กระทรวงสาธารณสุขให้ขาย  

สั่งซ้ือได้จาก 

สั่งซ้ือได้จาก 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4  
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ซื้ออย่างไร 
 

กรณีที่ 1  การขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2  
 จากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขั้นตอน 
เอกสาร / หลักฐาน / การด าเนินการ 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 

การขอซื้อ 1.  หนังสือน้าแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอซื้อ
จากหน่วยงาน 

2.  ค้าขอซื้อตามแบบ ย.ส.4 
3.  ส้าเนาใบอนุญาตจ้าหน่ายซ่ึงยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท 2 
4.  ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้รับอนุญาต 
5.  ไปรษณียบัตรระบุชื่อและที่อยู่ของ

สถานพยาบาล 
 
* หลักฐานประกอบค้าขอซื้อ 

ให้ส่งครั้งแรกของต้นปี และหากมีการ 
เปลี่ยนแปลงภายหลัง เช่น เปลี่ยนแปลง 
ชื่อผู้ด้าเนินการ ให้จัดส่งอีกครั้ง 

 

1.  หนังสือน้าแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอซื้อ
จากหน่วยงาน 

2.  ค้าขอซื้อตามแบบ ข.วจ.1 
3.  ส้าเนาใบอนุญาตจ้าหน่ายซ่ึงยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท 2 
4.  ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้รับอนุญาต 
5.  ไปรษณียบัตรระบุชื่อและที่อยู่ของ

สถานพยาบาล 
 
กรณียาลดความอยากอาหาร – ต้องจัดท้า
รายงานแบบ บ.จ. 8 เสนอ อย. โดยให้สรุป
จ้านวนผู้ป่วยและอัตราเฉลี่ยการจ่ายยาต่อ
คนพร้อมรายงานรายเดือน  
 
กรณี Midazolam ชนิดเม็ด  – ต้องจัดท้า
รายงานแบบรายงานการจ่าย Midazolam  
ชนิดเม็ด ตามแบบ บ.จ.8 เสนอ อย. โดยให้
สรุปจ้านวนผู้ป่วยและอัตราเฉลี่ยการจ่ายยา
ต่อคนพร้อมรายงานรายเดือน   
 

การสั่งซื้อ 
ใบสั่งจ่ายยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท 2 
(ย.ส.5) 

ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอซื้อ
โดยไม่ต้องมีแบบฟอร์มค้าขอซื้อและไม่ต้อง
แนบหลักฐานอื่นใด 
 
* สถานพยาบาลสามารถจัดท้าเองได้ 
ตามรูปแบบที่ก้าหนด  

- 
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ขั้นตอน (ต่อ) 
เอกสาร / หลักฐาน / การด าเนินการ 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 

การขอจ้าหน่ายหรือมี
ไว้ในครอบครองซึ่ง 
ยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท 2 เกิน
ปริมาณทีร่ัฐมนตรี
ก้าหนด 

1. ค้าขอรับใบอนุญาตจ้าหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 เกินปริมาณท่ีก้าหนดไว้ตาม
มาตรา 8(5) (แบบ ก.ย.ส. 2-1)         
ขอฉบับละไม่เกิน 2 เท่าของจ้านวนที่
รัฐมนตรีประกาศ (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 197 พ.ศ. 2549) 

2. ส่งรายงานการใช้ยาเสพติดให้โทษอย่าง
สม่้าเสมอทุกเดือน 

3. แบบแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตฯ (แบบ ก.ย.ส. 2-1 
(แนบ จ.)) 

4. ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯ 

- 

การมอบอ้านาจให้    
ผู้มารับวัตถุเสพติด
แทน 

1. ใบมอบอ้านาจ  ใช้หนังสือราชการและมีข้อความท่ีระบุถึงชนิดของยา ขนาดความแรง
ของยา และปริมาณของยา ที่ผู้มอบอ้านาจประสงค์จะมอบอ้านาจให้ผู้รับมอบอ้านาจ 
มารับยาแทน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้มีการแอบอ้างมารับยา 

2. แสดงบัตรประจ้าตัวผู้มารับยาทุกครั้ง 

การช้าระเงิน ช้าระตามใบแจ้งหนี้ 
1. ณ ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยติดต่อฝ่ายการคลัง   

ส้านักเลขานุการกรม และจ่ายเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข  
2. ระบบบริการช้าระเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร (Teller Payment) โอนผ่าน

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี    
“เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ค่าธรรมเนียม   
30 บาท ไม่ต้องโทรสารแจ้ง อย. เนื่องจากเป็นระบบที่ อย. รับข้อมูลจากธนาคาร
โดยตรง เป็นข้อมูล Online real time  ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อมูลเลขท่ีใบแจ้งหนี้             
ชื่อสถานพยาบาล  และจังหวัด  

 

การมารับวัตถุเสพติด กรณีมารับวัตถุเสพติด ณ หน่วยงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. 
ให้ผู้มารับวัตถุเสพติด น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนของตัวเองมาแสดง 
และตรวจสอบวัตถุเสพติดที่ได้รับให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งชนิด ความแรง และจ้านวน 

กรณีให้ อย. ส่งวัตถุเสพติดให้ทางไปรษณีย์ 
อย. จะส่งวัตถุเสพติด พร้อมใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ไปยังสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต  
กรณีนี้ให้หน่วยงานราชการ เก็บใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ (สีขาว) ไว้เพ่ือท้าเรื่องเบิกจ่าย และ
ช้าระเงิน และส่งส้าเนาสีชมพู ลงลายมือชื่อผู้รับวัตถุเสพติด ส่งคืนให้ อย.  
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กรณีที่ 2  การขอซื้อวัตถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 (Pseudoephedrine)  
 จากผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ขาย  

ขั้นตอน ยา Pseudoephedrine สูตรเดี่ยว ยา Pseudoephedrine สูตรผสม 

สถานที่สั่งซื้อ สั่งซื้อจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
กระทรวงสาธารณสุข จ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บี.เจ. (เบญจโอสถ) 
2. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดโรงงานมิลาโน  
3. บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ้ากัด 
4. บริษัท เมดิซีน โปรดักส์ จ้ากัด 

สั่งซื้อจากผู้รับอนุญาตผลิต/น้าเข้า และ
ผู้แทนจ้าหน่าย ที่เคยได้รับอนุญาตในขณะที่
ยาดังกล่าวยังจัดเป็นยาแผนปัจจุบัน (ก่อนปี 
พ.ศ. 2555) และเป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก 
กระทรวงสาธารณสุขให้ขาย  

เอกสาร / 
หลักฐาน 

1. ค้าขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Pseudoephedrine) ตัวจริง (ต้นฉบับ) ซึ่งลงนามโดย
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล 

2. ส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม/การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

เพดานการซื้อ - กรณียาเม็ด / แคปซูล ไม่เกิน 10,000 เม็ด / เดือน 
- กรณียาน้้า ไม่เกิน 300 ขวด / เดือน 

*** หากมีความจ้าเป็นต้องใช้ยาที่มี Pseudoephedrine เป็นส่วนประกอบในปริมาณที่
มากกว่าเพดานที่ก้าหนด สามารถยื่นเรื่องขอเพ่ิมเพดานการสั่งซื้อ โดยส่งแผนการจัดซื้อ 
และอัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลังมายัง กองควบคุมวัตถุเสพติด ส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เ พ่ือพิจารณาเพ่ิมเพดานการสั่ งซื้อตามความจ้าเป็นของการใช้ใน
สถานพยาบาลต่อไป *** 

 
กรณีที่ 3 การขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถอุอกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4  
 จากผูท้ี่ได้รับอนุญาตผลิต/น าเข้า/ขาย 

ขั้นตอน ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 

สถานที่สั่งซื้อ  ผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้ผลิต/น้าเข้า/ขาย  ผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้ผลิต/น้าเข้า/ขาย 

เอกสาร / 
หลักฐาน 

1. ค้ารับรองการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 
3 หรือ 4 / ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
ตัวจริง (ต้นฉบับ) ซึ่งลงนามโดย
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล 

2. ส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ        
เวชกรรม/ทันตกรรม/การสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง 

1. ค้ารับรองการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 
3 หรือ 4 / ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
ตัวจริง (ต้นฉบับ) ซึ่งลงนามโดย
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล 

2. ส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ        
เวชกรรม/ทันตกรรม/การสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง 

 
 


