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รายละเอียด/ขั้นตอนการขออนุญาต 
 

กรณียาเสพติด 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

กรณียาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท 2 

กรณียาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท 3 

คุณสมบัติของผู้ขอ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง ทบวง 
กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร  สภากาชาดไทย 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ 
ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ของแพทย์     
ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ที่มีไว้เพ่ือ
จ าหน่ายให้ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่ตนให้การ
รักษา 
 

ชื่อใบอนุญาตที่ต้องขอ ใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท 2 หมวด ก. (แบบ ย.ส. 2) 

- 

ชื่อแบบฟอร์มค าขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

แบบ ย.ส. 1 - 

เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบค าขอฯ 

รายละเอียดตามใบตรวจรับเอกสารฯ  
F-N2-01 

- 

ค่าธรรมเนียม ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม - 

สถานที่ยื่นค าขอ กรุงเทพมหานคร : 
ยื่นที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.  
กระทรวงสาธารณสุข  
อ.เมือง จ.นนทบุรี   10000 
โทร. 0 2590 7345  
      0 2590 7762  
      0 2590 7792 
โทรสาร. 0 2590 7762 

- 

 ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค : 
ยื่นที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ณ จังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการ 3 วันท าการ (เฉพาะการยื่นค าขอที่ อย.) - 

อายุของใบอนุญาตฯ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก
ใบอนุญาต 

- 

ชื่อแบบฟอร์มค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตฯ 

แบบ ย.ส. 10  
และได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 
กรณียาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 2 
กรณียาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 3 
ชื่อแบบฟอร์มค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตฯ 
(กรณีสูญหายหรือถูก
ท าลายในสาระส าคัญ) 

แบบ ย.ส. 11  
และได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

- 

ช่องทางการขอรับ
แบบฟอร์ม  

1. ติดต่อโดยตรงที่กองควบคุมวัตถุเสพติด 
อย.  หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. ผ่าน website ของ                    
กองควบคุมวัตถุเสพติด 
http://narcotic.fda.moph.go.th/  
welcome 

เลือกเมนู 
“การขออนุญาต/ทะเบียน” 

 
“ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ 

และตัวอย่างค าขอส าเร็จรูป” 

 
“แบบฟอร์มกองควบคุมวัตถุเสพติด” 

- 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
- ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 2 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต 
(มาตรา 17)   

- การจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษ
จ าคุก 1-10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 - 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(มาตรา 69) 

พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
- การจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ

จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จ าหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วย
หรือสัตว์ป่วยซึ่งตนให้การรักษา ได้รับ
การยกเว้น ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ  
(มาตรา 20 วรรคสอง)   
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กรณีวัตถุออกฤทธิ์ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กรณีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2  
คุณสมบัติของผู้ขอ เป็นโรงพยาบาล ในสังกัด 

กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย 
และสถาบันอื่นของทางราชการที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
* สถาบันอื่นของทางราชการ ได้แก่  
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- มหาวิทยาลัยมหิดล  
- กรุงเทพมหานครเฉพาะส านักการแพทย์

และส านักอนามัย 
- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

เป็นโรงพยาบาล ที่มิได้สังกดั  
กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย 
และสถาบันอื่นของทางราชการที่ 
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ชื่อใบอนุญาตที่ต้องขอ ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ  ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือ 
ใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  (แบบ ค.จ. 2) 

ชื่อแบบฟอร์มค าขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

- แบบ ค.จ. 1 

เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบค าขอฯ 

- รายละเอียดตามใบตรวจรับเอกสารฯ 
F-N2-100 

ค่าธรรมเนียม - 100 บาท 

สถานที่ยื่นค าขอ - กรุงเทพมหานคร : 
ยื่นที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.  
กระทรวงสาธารณสุข  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 10000 
โทร. 0 2590 7345 
      0 2590 7762  
      0 2590 7792 
โทรสาร. 0 2590 7762 

 - ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค : 
ยื่นที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ณ จังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ 

ระยะเวลาด าเนินการ - 3 วันท าการ (เฉพาะการยื่นค าขอที่ อย.) 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กรณีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2  
อายุของใบอนุญาตฯ - ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก

ใบอนุญาต 

ชื่อแบบฟอร์มค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตฯ 

- แบบ ค.จ. 3  
ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

ชื่อแบบฟอร์มค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตฯ 
(กรณีสูญหายหรือถูก
ท าลายในสาระส าคัญ) 

- แบบ ค.จ. 4  
ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

ช่องทางการขอรับ
แบบฟอร์ม  

- 1. ติดต่อโดยตรงที่กองควบคุมวัตถุเสพติด 
อย. หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. ผ่าน website ของกองควบคุมวัตถุเสพติด 
http://narcotic.fda.moph.go.th/ 
welcome 

เลือกเมนู 
“การขออนุญาต/ทะเบียน” 

 
“ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ 

และตัวอย่างค าขอส าเร็จรูป” 

 
“แบบฟอร์มกองควบคุมวัตถุเสพติด” 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
- ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวง

สาธารณสุข มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท    
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 62) 

- การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามหน้าที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
ประเภท 3 หรือประเภท 4 ของกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย             
องค์การเภสัชกรรม  หรือสถาบันอื่นของทางราชการที่รัฐมนตรีประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษา ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (มาตรา 62(3)) 

- การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต มีโทษจ าคุก 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท ส่วนการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต  มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(มาตรา 106) 

 

http://narcotic.fda.moph.go.th/%20welcome
http://narcotic.fda.moph.go.th/%20welcome
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กรณีใดที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตบ้าง  
 
 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ต้องขอรับใบอนุญาตฯ ทุกกรณี  ไม่มีข้อยกเว้น 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายหรือมีไว้
ในครอบครองของแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ที่มีไว้เพ่ือจ าหน่าย 
ให้ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่ตนให้การรักษา 

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หากเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และ
สถาบันอื่นของทางราชการที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอใบอนุญาตฯ  

แต่หากเป็นโรงพยาบาลของรัฐนอกเหนือจากกลุ่มข้างต้น  ต้องขอรับ
ใบอนุญาตฯ ทุกกรณี  

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 

หากเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และ
สถาบันอื่นของทางราชการที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอใบอนุญาตฯ  

แต่หากเป็นโรงพยาบาลของรัฐนอกเหนือจากกลุ่มข้างต้น ให้พิจารณาจาก
ปริมาณการมีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 
หรือในประเภท 4 ดังนี้ 

1. หากมปีริมาณไม่เกินจากท่ีก าหนดใน “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม             
(ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง           
(ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง)  มีไว้ในครอบครองได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. 2555”  ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ   

2. หากมปีริมาณเกินจากท่ีก าหนดใน “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม             
(ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง  
(ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง) มีไว้ในครอบครองได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. 2555”  ต้องขอรับใบอนุญาตฯ 

ยกตัวอย่างเช่น   กรณี Diazepam หากมีปริมาณรวมทุกรูปแบบและ      
ทุกขนาดความแรง แล้วไม่เกิน 10 กรัม ก็ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯแต่หากมี
เกิน 10 กรัม และไม่มีใบอนุญาตฯ ถือเป็นการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษ
คือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ          
(มาตรา 106 วรรคสอง) 

ข้อมูลเพิ่มเติม..ติดต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด http://www.fda.moph.go.th/ เลือก วัตถุเสพติด 

http://www.fda.moph.go.th/%20เลือก

