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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (ส าหรับสถานพยาบาล
ภาครัฐ/หน่วยงานราชการ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (ส าหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/

หน่วยงานราชการ) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
2) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

  3)    ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112 /2547   ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2547 เรื่อง มอบอ านาจ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ 2.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
ข้อ 2.3.1 
  4)    ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 23 /2549  ลงวันที่  3  เมษายน  2549   เรื่อง   มอบอ านาจให้
เภสัชกร แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ข้อ 3.3  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ข้อ 3.3.3 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด 
 ระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพ่ือบริการประชาชน  พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  4  วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0.1  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  1  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

หมวด ก (ส าหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หน่วยงานราชการ)  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

31 ถนนยุทธด าเนิน  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอ: สถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวง  
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
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
หรือไม่อนุญาต 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. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบตรวจรับ
เอกสาร
ประกอบค า
ขอรับ
ใบอนุญาต
จ าหน่ายซึ่งยา
เสพติดให้โทษ
ในประเภท 2 
หมวด ก 
ส าหรับ
สถานพยาบาล
รัฐบาล/
หน่วยงาน
ราชการ  
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (กรุณาเตรียม
เอกสารตามใบ
ตรวจรับเอกสาร
ประกอบค าขอฯ 
ให้ครบถ้วน 
และถูกต้องก่อน
การยื่นขอรับ
อนุญาต หาก
เอกสารเป็น
ส าเนา ให้ลง
ลายมือชื่อ
รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) 
 

2) 

แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต
จ าหน่ายซึ่งยา
เสพติดให้โทษ
ในประเภท 2 
(แบบ ย.ส. 1) 
 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

หนังสือมอบ
อ านาจให้เป็นผู้
ด าเนินกิจการใน
ใบอนุญาตฯ 

 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 
หนังสือมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืน
มายื่นเอกสาร

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เกี่ยวกับ
ใบอนุญาตฯ 
วัตถุเสพติด 

 

5) 

รูปถ่ายสี พื้น
หลังเรียบ หน้า
ตรง ใบหน้า
ชัดเจน ไม่ยิ้ม 
ไม่สวมหมวก
หรือแว่นด า 
ของผู้ขอ
อนุญาต ขนาด 
3x4 เซนติเมตร 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน  (อัดด้วย
กระดาษโฟโต้
ไม่ใช่ปริ้นท์สี
จากเครื่องพิมพ์) 
 

- 3 0 ใบ  

 
16. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต    

  ไม่มีค่าธรรมเนียม 
  
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน 0 3851 1189  ต่อ 114 , 144   , 08 1843 3647 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 ถนนยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

2) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1556 

3) ช่องทางการร้องเรียนอีเมลล์   noinoiok@gmail.com 

4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0 3851 1189  ต่อ 114 , 144   , 08 1843 3647 

 

mailto:noinoiok@gmail.com
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การขอใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (ส าหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หน่วยงานราชการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม  

2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมในวันที่ยื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา  

 

สรุป    4    ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนินการ  4  วันท าการ 

 

ช่วงยื่นค าขอ   1  วันท าการ 

 

ผู้ยื่นค าขอ 

1. ผู้รับอนุญาต /ผู้รับมอบอ านาจ ยื่น

เอกสารที่ OSSC และตรวจเอกสาร

ตาม Checklist และแบบตรวจสอบ

การยื่นเอกสารด้วยตนเอง 

1  วันท าการ 

 

3. เสนอผู้ซึ่งเลขาธิการ  มอบหมาย 

 ลงนาม 

4.  ลงผลการพิจารณาในระบบ

คอมพิวเตอร์  แจ้งผลการพิจารณ า 

ออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม 
1 วันท าการ 

 

จ่ายเรื่องคืน 

2. ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ เงื่อนไข                  

(งานใบอนุญาต)   

 เจ้าหน้าท่ีคุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด ลง

ข้อมูล และจัดท าร่างใบอนุญาตพร้อมเอกสาร

เสนอผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

พิจารณา 

 

 

1  วันท าการ 

 




