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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือใช้ในสถานพยาบาล   
(กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิเพื่อใช้ในสถานพยาบาล   

(กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุฯ (ฉบับที2่) พ.ศ.2528 (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 

2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญตัิวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
  3)    ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112 /2547 ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2547 เรื่อง   มอบอ านาจ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด   ข้อ 2.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 ข้อ 2.2.1   ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2547 
  4)    ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 23 /2549 ลงวันที ่3 เมษายน 2549 เรื่อง มอบอ านาจใหเ้ภสัชกร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   ข้อ 3.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518       
ข้อ 3.2.2  
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ:  ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด 
 ระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2550    

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  4 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0.5  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 2  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุ

ออกฤทธ์ิเพื่อใช้ในสถานพยาบาล   (กรณีสถานพยาบาลเอกชน)   
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานท่ีให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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31 ถนนยุทธด าเนิน  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้มีสิทธ์ิยื่นค าขอ: ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดต้ังสถานพยาบาล 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของค าขอ 
และเอกสารประกอบค าขอ 
ออกเลขรับค าขอหากค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ
ครบถ้วนถูกต้อง 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาความ
เหมาะสมและด าเนินการ
ออกใบอนุญาตฯ เสนอผู้
อนุญาต 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การลงนาม 
 

ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต
หรือไมอ่นุญาต และลงนาม
ในใบอนุญาตฯ หรือหนังสือ
แจ้งไม่อนุญาต 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

4) 
- 
 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลพิจารณาให้
ผู้ขออนุญาตฯ ทราบ  

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   4 วันท าการ 
14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบตรวจรับเอกสาร
ประกอบค าขอรับ
ใบอนุญาตให้มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออก
ฤทธ์ิเพื่อใช้ใน
สถานพยาบาล 
(ส าหรับ
สถานพยาบาล
เอกชน)  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (*กรุณาเตรียม
เอกสารตาม
ใบตรวจรับ
เอกสาร
ประกอบค า
ขอฯ ให้
ครบถ้วน และ
ถูกต้องก่อน
การยื่นขอรับ
อนุญาต หาก
เอกสารเป็น
ส าเนา ให้ลง
ลายมือช่ือ
รับรองส าเนา
ถูกต้องทุก
ฉบับ) 
 

2) 

แบบค าขอรับ
ใบอนุญาตให้มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออก
ฤทธ์ิ (แบบ ค.จ.1) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสขุ 

1 0 ฉบับ - 

3) 
แผนที่ที่ตั้งของ
สถานพยาบาล 

 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 
รูปถ่ายคลินิก หรือ 
โรงพยาบาล จ านวน 
2 รูป (รูปที่ 1 แสดง

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ลักษณะอาคาร , รูป
ที่ 2 แสดงป้าย,เลขที่
ของสถานที่ตั้ง) 
 

5) 

หนังสือมอบอ านาจ
ให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร
เกี่ยวกับใบอนุญาตฯ  
วัตถุเสพติด 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

6) 

หนังสือมอบอ านาจ
ให้เป็นผู้ด าเนิน
กิจการในใบอนุญาต 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

7) 
 

ใบด าเนินการ/ใบ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
 

 0 1 ฉบับ (ส าเนาให้ลง
ลายมือช่ือ
รับรองส าเนา
ถูกต้องทุก
ฉบับ) 

8) 

รูปถ่ายสี พื้นหลัง
เรียบ หน้าตรง 
ใบหน้าชัดเจน ไม่ยิ้ม 
ไม่สวมหมวกหรือ
แว่นด า ของผู้ขอ
อนุญาต ขนาด 3x4 
เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน  (อัด
ด้วยกระดาษโฟโต้
ไม่ใช่ปริ้นท์สีจาก
เครื่องพิมพ)์ 
 

- 3 0 ใบ  
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือใช้ในสถานพยาบาล  
(กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 

2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ยื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา 

 

สรุป    3    ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนินการ  4  วันท าการ 

 
 

 

ผูย้ื่นค าขอ 

1  . รบัเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์หรือ

มายื่นด้วยตนเอง  เจ้าหน้าที่ (งาน

ใบอนุญาต )ตรวจสอบ ข้อมูล ประวัติ 

เงื่อนไข และคุณสมบัติที่กฎหมาย

ก าหนด 

1  วันท าการ 

2. ลงข้อมูลในระบบ และจัดท าร่าง
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง  

จ่ายเรื่องคืน 

1  วันท าการ 

 

3. เสนอผู้ซ่ึงเลขาธิการ  มอบหมาย  

ลงนาม 1  วันท าการ 

 

1  วันท าการ 

 

4. เจ้าหน้าที่แจ้งผลพิจารณาให้ผู้ขอ

อนุญาตฯ ทราบ / ช าระค่าธรรมเนียม 




