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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วาดวยการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
พ.ศ. 2545
______________________
เพื่ อ ให การดําเนิ น งาน เกี่ย วกั บการขายวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ในการยื่นคําขอซื้อ การอนุญาตขาย รวมถึงการสงมอบ และ
การดําเนิ นงานตามระเบียบวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนไปดวย
ความเรียบ รัดกุม และเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความขอ 16 แหงระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2517 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2520 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2521 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา วาดวยการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2545 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3. คําสั่ง หลักเกณฑ หรือขอกําหนดอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหยกเลิกและใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้

-2“วัตถุออก” หมายความวา วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
“คําขอซื้อ“ หมายความวา คําขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
“ผูขอซื้อ“ หมายความวา ผูที่ยื่นคําขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
ไดแก
(1) ผู รั บ อนุ ญ าตให มี ไ ว ใ นครอบคอรงหรื อ ใช ป ระโยชน ซึ่ ง วั ต ถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2
(2) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ผูป ระกอบวิ ช าชีพทันตกรรม
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
(3) กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม
หนวยงานราชการอื่น
“ แบบ ข.วจ1 “ หมายความวา แบบคําขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2
“ การซื้อครั้งแรก “ หมายความวา ผูขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ชนิดหนึ่ง
และ ความแรงหนึ่ง หรือ ผูขอซื้อไดขาดสงรายงานบัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์
ที่มีไวในครอบครอง ชนิด และ ความแรงของวัตถุออกฤทธิ์นั้นเกินกวาหนึ่งป
“ การซื้อครั้งตอไป “ หมายความวา ผูขอซื้อเคยซื้อวัตถุออกฤทธิ์
ชนิดหนึ่ง และความแรงหนึ่ง และไดสงรายงานบัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว
ในครอบครอง ชนิด และความแรงนั้น อยางตอเนื่องภายในปที่ผานมา
“ ระงับขาย “ หมายความวา การระงับการขายวัตถุออกฤทธิ์บาง
รายการ หรือทุกรายการในคําขอซื้อ
“ วัน “ หมายความวา วันทําการ
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หมวด 1
การยื่นคําขอซื้อ
ขอ 5. ผูประสงคขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ ใหยื่นคําขอซื้อตามแบบ ข.วจ1
ทายระเบียบนี้ โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตองพรอมหลักฐานตามที่
กําหนดในขอ6 ตอกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6. ใหผูขอซื้อยื่นหลักฐานประกอบคําขอซื้อ ดังนี้
6.1 กรณีหนวยงานราชการ
6.1.1 หนังสือแจงความจํานงขอซื้อ ซึ่งลงลายมือชื่อผู
มีอํานาจของหนวยงานราชการนั้น
6.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูขอซื้อ
6.1.3 ไปรษณียบัตรระบุชื่อ ที่อยูของผูขอซื้อ จํานวน
2 ฉบับ
6.1.4. กรณีผูขอซื้อ มอบอํานาจใหบุคคลอื่น เปนผู
รับวัตถุออกฤทธิ์ แทน ใหยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
6.1.4.1 หนังสือมอบอํานาจของหนวยงานราชการนั้น
6.1.4.2 สําเนา บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ
6.2 กรณีมิใชหนวยงานราชการ

-46.2.1 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม หรื อ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การ
สัตวแพทย
6.2.2 สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล
6.2.3 สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล
6.2.4 สําเนาใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เฉพาะ ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใช
ประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
6.2.5 สําเนา บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูขอซื้อ
6.2.6 ไปรษณียบัตร ระบุชื่อ ที่อยูของผูขอซื้อจํานวน
2 ฉบับ
6.2.7 กรณีผูขอซื้อ มอบอํานาจใหบุคคลอื่น เปนผูรับ
วัตถุออกฤทธิ์ แทน ใหยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
6.2.7.1 หนังสือมอบอํานาจ ปดอากรแสตมปตาม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร กรณีที่ไดยื่นตนฉบับหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการ
มากกวาหนึ่งครั้ง (รายป) ไวแลว ใหยื่นสําเนาตนฉบับได
6.2.7.2 สําเนา บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตร
ประจําตัว เจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ
ขอ 7 สําเนาหลักฐานประกอบคําขอซื้อทุกฉบับ ตองลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา และวันที่กํากับ
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หมวด 2
การขาย
ขอ 8 เจาหนาที่ไดรับคําขอซื้อแลว ใหลงเลขรับคําขอซื้อตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวน ของคําขอซื้อ และดําเนินการดังนี้
8.1 หลักฐานครบถวน ถูกตอง ใหเสนอเจาหนาที่ผู
พิจารณาเสนอขออนุมัติขาย ภายใน 3 วัน นับจากวันลงเลขรับคําขอซื้อ
8.2 หลักฐานไมครบถวน ไมถูกตอง ใหเจาหนาที่สง
ไปรษณียบัตร ภายใน 3 วัน นับจากวันลงเลขรับคําขอซื้อ แจงผูขอซื้อยื่น
หลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 20 วัน นับจากวันที่แจง เมื่อเจาหนาที่ไดรับหลักฐาน
เพิ่มเติมครบถวน ถูกตองแลว ใหเสนอเจาหนาที่ผูพิจารณาอนุมัติขาย ภายใน
3 วัน ผูขอซื้อรายใดไมไดยื่นหลักฐานเพิ่มเติมภายในกําหนด ใหเสนอยกเลิกคํา
ขอซื้อนั้น ตอผูมีอํานาจอนุมัติขาย ภายใน 5 วัน
ขอ 9 ใหเจาหนาที่ผูพิจารณาเสนอขออนุมัติขาย เปนผูพิจารณา
จํานวนปริมาณที่ควรอนุมัติขาย ภายใน 3 วัน หรือควรระงับขายภายใน 5 วัน
โดยเสนอตอผูพิจารณาสั่งการในขอ 10 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑกําหนดดังนี้
9.1 กรณีหนวยงานราชการ
9.2.1 การซื้อครั้งแรก หรือไมมีใบอนุญาตใหมีไวใน
ครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ พิจารณาเสนอไดไมเกิน จํานวน
ปริมาณ ที่รัฐมนตรีกําหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

-69.2.2 การซื้อครั้งตอไป พิจารณาจากอัตราคาเฉลี่ย
การใชวัตถุออกฤทธิ์ ตามจริงของแตละรายการของคําขอซื้อ และพิจารณา
ใหไมเกินระยะเวลาที่ควรจะมีใชภายใน 3 เดือน
9.2 กรณีระงับขาย หากปรากฏขอเท็จจริง ดังนี้
9.3.1 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีคําสั่ง
ใหระงับขายเมื่อพบการกระทําฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์หรือ ในกรณี
มีเหตุตามขอ 9.3.3
9.3.2 ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ของผูขอซื้อ มีจํานวนคง
เหลือ เกินกวาที่จะมีใชภายใน 3 เดือน ยกเวน กรณีจําเปนที่ไดขออนุมัติเปน
การเฉพาะราย
9.3.3 เอกสารหลักฐานคําขอซื้อไมถูกตอง หรือมีเหตุ
อื่นอันควรสงสัยวาไมถูกตอง เชน
- ชื่อผูขอซื้อ ชื่อสถานพยาบาล หรือ ที่อยู
สถานพยาบาล ไมตรงกับตนฉบับของหลักฐานประกอบคําขอซื้อในขอ 6
- ผูขอซื้อลงลายมือชื่อในคําขอซื้อ แตกตาง
จากเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อ
- มีการแกไขขอความ หรือ ตัวเลขในคําขอซื้อ
โดยมิไดขีดฆาขอความเต็ม เขียนใหม และลงลายมือชื่อกํากับ
- ปลอมแปลงเอกสาร
- แจงอัตราการใชตอเดือนในคําขอซื้อไมตรงกับ
ความเปนจริง

-7- รายงานบัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไวใน
ครอบครอง ไมถูกตอง
- แพทยจายวัตถุออกฤทธิ์ใหกับผูปวยไมเปนไป
ตามหลักเกณฑในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ขอ 10 หัวหนากลุมงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด หรือ ผูอํานวย
การกองควบคุมวัตถุเสพติด เปนผูพิจารณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติหรือระงับขาย
ตามขอเสนอจากเจาหนาที่ผูพิจารณาเสนอขออนุมัติขายสําหรับกรณีที่มีปญหาไม
อาจพิจารณาได ใหเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร
ขอ 11 ใหเจาหนาที่สงไปรษณียบัตร แจงผลการพิจารณาตามขอ
10 ใหผูขอซื้อ ทราบ ภายใน 3 วัน นับจากไดรับเรื่องผลการพิจารณา
ขอ 12 คําขอซื้อใดที่ไดรับอนุมัติขายแลว ผูขอซื้อมิไดชําระเงินหรือ
แจงความจํานงขอรับวัตถุออกฤทธิ์ภายในระยะเวลาสามเดือนคําขอซื้อนั้นเปนอัน
ยกเลิก

หมวด 3
การชําระเงิน
ขอ 13 ผูขอซื้อ ไดรับแจงการอนุมัติขายวัตถุออกฤทธิ์ จากสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา แลว ใหดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จโดยเร็ว
โดยชําระเปนเงินสด เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ โอนเงินผานธนาคาร
ทั้งนี้การชําระเงินใหดําเนินการตามที่กําหนดในขอ 14 หรือขอ 15 กรณีมิใช
หนวยงานราชการ และขอ 16 กรณีเปนหนวยงานราชการ แลวแตกรณี

-8ขอ 14 กรณีผูขอซื้อ หรือผูรับมอบอํานาจ มาชําระเงิน และรับวัตถุ
ออกฤทธิ์ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให
มารับใบนําสั่งชําระเงินเพื่อชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา
ยอยกระทรวงสาธารณสุข บัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” กรณีชําระเงินดวยเช็คธนาคาร (เฉพาะ
ธนาคารสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร ตอง
ชําระกอนเวลา 12.00 น. และเมื่อชําระเงินเรียบรอยแลวใหนําหลักฐานการชําระ
เงินยื่นตอกองควบคุมวัตถุเสพติด เพื่อขอรับวัตถุออกฤทธิ์
ขอ 15 กรณีผูขอซื้อ ชําระเงินโดยการโอนเงินผานธนาคารใหโอน
เงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขายอยกระทรวงสาธารณสุข
บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “ เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา บัญชีที่ 1 ”โดยใชระบบบริการชําระเงินคาธรรมเนียม
ธนาคาร (Teller Payment) ซึ่งผูขอซื้อเปนผูชําระคาธรรมเนียมธนาคารในการโอน
เขาบัญชี
ขอ 16 การชําระเงินของหนวยงานราชการ ใหชําระภายในสาม
เดือน นับจากวันที่ออกใบแจงหนี้ ชําระได 2 กรณี
16.1 กรณีชําระเงิน โดยการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขายอยกระทรวงสาธารณสุข บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี
“เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา บัญชีที่ 1”
โดยใชระบบบริการชําระเงินคาธรรมเนียมธนาคาร (Teller Payment) ซึ่งผูขอซื้อ
เปนผูชําระคาธรรมเนียมธนาคารในการโอนเขาบัญชี

-916.2 กรณีชําระเงิน ดวยการสงตั๋วแลกเงินธนาคารหรือเช็ค
ธนาคาร (เฉพาะธนาคารสาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) ใหขีดครอมเขา
บัญชีผูรับเงินเทานั้น (Account Payee Only) ใหผูขอซื้อสั่งจายเพื่อเขาบัญชี “
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ” ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด ( มหาชน ) สาขายอยกระทรวงสาธารณสุข ไปยังกองควบ
คุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมวด 4
การรับและสงมอบวัตถุออกฤทธิ์
ขอ 17 เมื่อเจาหนาที่คลังยา ไดรับเอกสารคําขอซื้อผานการอนุมัติ
พรอมหลักฐานการชําระเงิน ตามรายการที่กําหนดในหมวด 3 ใหดําเนินการจัด
วัตถุออกฤทธิ์ตามจํานวนชนิด ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับภาษี/ ใบสงของ
หรือ ใบแจงหนี้/ ใบกํากับภาษี/ ใบสงของ โดยระบุหมายเลขหรืออักษรแสดงครั้ง
ที่ผลิต ของวัตถุออกฤทธิ์แตละชนิดไวดวย แลวสงมอบใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบ
วัตถุออกฤทธิ์ ตรวจสอบความถูกตองชั้นหนึ่งกอนดําเนินการสงมอบวัตถุออกฤทธิ์
ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามขอ 18
หรือ สงทางพัสดุไปรษณียตามขอ 19
ขอ 18 การสงมอบวัตถุออกฤทธิ์ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหเจาหนาที่คลังยา ตรวจสอบบัตร
ประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัว
ประชาชน ของผูขอซื้อ หรือ ผูรับมอบอํานาจ หากถูกตองตรงกันกับเอกสาร

- 10 คําขอซื้อ ใหสงมอบวัตถุออกฤทธิ์แกผูรับโดยลงลายมือชื่อผูรับ และเจาหนาที่
ผูสงมอบ ในใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับภาษี/ ใบสงของ/ หรือ ใบแจงหนี้/ ใบกํากับ
ภาษี/ ใบสงของ แลวแตกรณี
ขอ 19 การสงมอบทางพัสดุไปรษณีย ใหเจาหนาที่คลังยาบรรจุหีบ
หอวัตถุออกฤทธิ์ ตามที่ไดดําเนินการไวแลวในขอ 17 พรอมลงรายการหีบหอ
และรายการสงทางไปรษณีย และทําการตรวจสอบรายการพัสดุใหถูกตอง
ครบถวน แลวนําสง ณ ที่ทําการไปรษณียจังหวัดนนทบุรี
ขอ 20 กรณีเจาหนาที่คลังยา ตรวจพบเอกสารคําขอซื้อ มีการแกไข
ขอความ ตัวเลขหรือ การอนุมัตินาสงสัยไมถูกตอง ใหระงับการสงมอบวัตถุออก
ฤทธิ์ และรายงานผูบังคับบัญชา ตามลําดับขั้นเพื่อพิจารณาสั่งการ
ขอ 21 กรณีปญหา หรือไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 22 ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูรักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2545

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 102ง
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545

- 11 ID สถานประกอบการ ……………..
ID ผูดําเนินการ ……………………

แบบ ข.วจ 1

คําขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
วันที่ …….. เดือน ………… พ.ศ. ……….
ขาพเจา………………………….………………..….…..ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/โรคศิลปะ เลขที่ ………………..………
บัตรประชาชน/บัตรขาราชการเลขที่………………………..……….…….วันออกบัตร…….…….……....….…..บัตรหมดอายุ……..…….….…….…..ที่อยูปจจุบัน
เ ล ข ที่ … … … . . . . … ซ อ ย … … … … … … … … ถ น น … … … . … … … . … … แ ข ว ง … … … … . . … … … … . เ ข ต … … … … … … … . … … … … …
จังหวัด………..…………….……..ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เลขที่……………………..……..………….………..……..
สถานพยาบาลชื่ อ …………………………………..ตั้ ง อยู เ ลขที่ … ……………...…………ซอย…………………….ถนน…………….…………
แขวง…………….....…..….เขต…………...…...………..จังหวัด……………..……..…….รหัสไปรษณีย………….……...………โทรศัพท…….…..………..…….
ขอยื่นคําขอตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ดังตอไปนี้

ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2

ช นิ ด แ ล ะ คว ามแ ร ง
(…mg./Tab.,Cap.
…mg./Amp.,Vial)

ปริมาณที่
ขอซื้อ

หนวย
(Tab.,Cap. Amp.,
Vial.Gm., Kg.)

ปริมาณที่
คงเหลือ

หนวย
(Tab.,Cap. Amp.,
Vial.Gm., Kg.)

เฉลี่ยอัตราการใชตอเดือน ( 3
เดือนยอนหลัง )
เดือน ………………..

1.
2.
3.
4.
ขาพเจาไดแนบหลักฐานประกอบคําขอซื้อ ดังนี้
( ) 1. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ศิลปะ อื่นฯ
( ) 2. สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล
( ) 3. สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล
( ) 4. สําเนาใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
( ) 5. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่พนักงานของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูขอซื้อ
( ) 6. หนังสือแจงความจํานงขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (กรณีหนวยงานราชการ)
( ) 7. ไปรษณียบัตรระบุชื่อและที่อยูขอซื้อจํานวน 2 ฉบับ
กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมารับยา
( ) 8. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรประจําตัวเจาหนาที่พนักงานรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
( ) 9. หนังสือมอบอํานาจ ( ) 9.1 หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการครั้งเดียว ติดอากรแสตมปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
( ) 9.2 หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการมากกวาครั้งเดียว ติดอากรแสตมปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
( ) 9.3 สําเนาหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการมากกวาครั้งเดียว
( ) 9.4 หนวยราชการ ใหทําหนังสือมอบอํานาจจากสวนราชการ
การรับวัตถุออกฤทธิ์
( ) ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสงทางพัสดุไปรษณีย
( ) มารับเอง
( ) มอบอํานาจ โดยขาพเจาขอรับรองวา ……………………………………. เปนตัวแทนของขาพเจาในการรับ
วัตถุออกฤทธิ์ และขาพเจาขอรับผิดชอบในการรับ-สงวัตถุออกฤทธิ์ใหขาพเจาทุกประการ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุในคําขอซื้อนี้ เปนความจริงทุกประการ
………………….………………….. ลงนามผูขอซื้อ
(…………………………………………….)
หมายเหตุ : การแกไขขอความในคําขอซื้อใหผูอื่นขอซื้อขีดฆา เขียนใหม และลงลายมือชื่อและวันที่กํากับทุกครั้ง
สําหรับเจาหนาที่ผูพิจารณาอนุมัติ
ชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
ปริมาณที่ควรอนุมัติ
1.
2.
3.
4.
ลงชื่อผูพิจารณาเสนอขออนุมัติ ………………………………………………
ลงวันที่ ……………………………………..

อนุมัติจํานวน

ลงชื่อผูอนุมัติ……………………..
วันที่……………………..

หมายเหตุ

- 12 สําหรับเจาหนาที่
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

หลักฐานประกอบคําขอซื้อ (แบบ ข.วจ 1)
(สําเนาใบอนุญาตทุกฉบับที่ตองตออายุเปนปจจุบัน และใหผูขอซื้อลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
1. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูซื้อ
2. ไปรษณียบัตรระบุชื่อและที่อยูผูขอซื้อจํานวน 2 ใบ
หนวยงานราชการ
3. หนังสือแจงความจํานงขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และ สําเนาใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 2
มิใชหนวยราชการ
4. สําเนาใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (ถามี)
5. สําเนาใบอนุญาต 3 ฉบับ คือ (1) ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/โรคศิลปะ (2) ใหตั้งสถานพยาบาล และ (3) ใหดําเนินการสถานพยาบาล
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจในการรับวัตถุออกฤทธิ์
6. หนวยงานราชการ ใหทําหนังสือมอบอํานาจจากสวนราชการนั้น
7. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/ พนักงานของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
8. หนังสือมอบอํานาจ ใหกระทําการครั้งเดียว หรือมากกวาครั้งเดียว พรอมติดอากรแสตมปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
(กรณีที่มอบอํานาจใหมารับวัตถุออกฤทธิ์ไดหลายครั้งตองสําเนาหนังสือมอบอํานาจมายื่นทุกครั้งที่มารับวัตถุออกฤทธิ์)

สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบ
( ) หลักฐานครบ
เจาหนาที่………………………………….วันที่…………………….
( ) หลักฐานไมครบ คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แจงใหยื่นเพิ่มเติมภายในวันที่……………………………………………………………….เจาหนาที่…………………………………วันที่……………………..
( ) ยื่นเพิ่มเติมวันที่…………………..…………….ระบุ……………………………………..…………………….
ความเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 101) พ.ศ. 2540
ออกตามความพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518
เรื่อง การอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ
แผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ในสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไวในครอบครอง
____________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 11 (4) และมาตรา 64
แหงพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทออกประกาศ ดังตอไปนี้
1. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 72 (พ.ศ. 2534)
เรื่อง การอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง มีวัตถุ
ออกฤทธิ์ไวในครอบครองได ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2534
2. ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่งมีวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ไมเกินปริมาณที่กําหนดในประกาศฉบับนี้
ไวในครอบครองไดโดยไมตองขออนุญาต ตามมาตรา 62 ดังนี้

- 14 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
1. แอมฟพราโมน (AMFEPRAMONE)……………………..………….… 75 กรัม
2. คาทีน (CATHINE) หรือ (+) – นอรซูโดอีเฟดรีน
( (+) – NORPSEUDOEPHEDRINE )………………..………………. 20 กรัม
3. อีเฟดรีน (EPHEDRINE)…………………………………………...….120 กรัม
4. เอ็น – เอทิลแอมเฟตามีน (N-ETHYLAMPHETAMINE)……………... 30 กรัม
5. ฟลูไนตราซีแพม (FLUNITRAZEPAM)……………………………….. 2 กรัม
6. ฟลูราซีแพม (FLURAZEPAM)………………………………………… 30 กรัม
7. ลอรเมตาซีแพม (LORMETAZEPAM)………………………………… 1 กรัม
8. มาซินดอล (MAZINDOL)……………………………………………… 1 กรัม
9. เมทิลเฟนิเดต (METHYLPHENIDATE)……………………………….. 3 กรัม
10. มิดาโซแลม (MIDAZOLAM)……………………………………….… 15 กรัม
11. มิดาโซแลม (MIDAZOLAM)…………………………………………. 10 กรัม
12. เฟนเตอมีน (PHENTERMINE)……………………………………….. 30 กรัม
13. ซูโดอีเฟดรีน (PSEUDOEPHEDRINE)……………………………….120 กรัม
14. เซโคบารบิตาล (SECOBARBITAL)…………………………………. 10 กรัม
15. ทีมาซีแพม (TEMAZEPAM)………………………………………….. 10 กรัม
16. ไตรอาโซแลม (TRIAZOLAM)………………………………………… 0.5 กรัม
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
1. อะโมบารบิตาล (AMOBARBITAL)………………………………….. 10 กรัม
2. บูพรีนนอรฟน (BUPRENORPHINE)………………………………... 0.5 กรัม
3. เมโพรบาเมต (MEPROBAMATE)…………………………………… 700 กรัม

- 15 4. เพนตาโซซีน (PENTAZOCINE)…………………………………….. 1 กรัม
5. เพนโตบารบิตาล (PENTOBARBITAL)……………………………... 10 กรัม
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4
1. อัลปราโซแลม (ALPRAZOLAM)……………………………………. 1 กรัม
2. โบรมาซีแพม (BROMAZEPAM)…………………………………….. 6 กรัม
3. บิวโตบารบิตาล (BUTOBARBITAL)………………………………… 50 กรัม
4. คลอรไดอาซีพอกไซด (CHLORDIAZEPOXIDE)…………………… 250 กรัม
5. โคลบาแซม (CLOBAZAM)…………………………………………. 10 กรัม
6. โคลนาซีแพม (CLONAZEPAM)……………………………………. 20 กรัม
7. คลอราซีแพท (CLORAZEPATE)…………………………………… 10 กรัม
8. ไดอาซีแพม (DIAZEPAM)………………………………….……….. 10 กรัม
9. เอทิล โลฟลาซีเพท (ETHYL LOPLAZEPATE)………………….….. 10 กรัม
10.เกลืออนินทรียของโบรไมดทุกชนิด
(INORGANIC BROMIDE)…………………………………………... 90 กรัม
11.ลอราซีแพม (LORAZEPAM)…………………………………………. 2 กรัม
12.เมดาซีแพม (MEDAZEPAM)…………………………………………. 10 กรัม
13.ฟโนบารบิตาล (PHENOBARBITAL)……………………………..… 100 กรัม
14.พินาซีแพม (PINAZEPAM)………………………………………….. 5 กรัม
15.พราซีแพม (PRAZEPAM)……………………………………………. 10 กรัม
16.โทฟโซแพม (TOFISOPAM)………………………………………….. 50 กรัม

- 16 ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2540

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 115 ตอนที่ 10ง
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2541

นับแต
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2543
เรื่อง การอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไว
ในครอบครอง (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518
________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 11(4) และมาตรา 64
แหงพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวา
การกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นของคระกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ออกประกาศใหเพิ่มรายการวัตถุออกฤทธิ์ ตามบัญชีทายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนลําดับที่ 17. และลําดับที่ 18. ของวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 101) พ.ศ. 2540
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518
เรื่อง การอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง มีวัตถุออก
ฤทธิ์ไวในครอบครองลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดังนี้

- 18 วัตถุที่ออกฤทธิ์ในประเภท 2
“17. คีตามีน (KETAMINE)…………………………………………… 2.5 กรัม
18. เฟนนิลโพรพาโนลามีน (PHENYLPROPANOLAMINE)………… 50 กรัม
ขอ 2. ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2543

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 117 ตอนพิเศษ 83 ง
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2544
เรื่อง การอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์
ไวในครอบครอง (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518
_______________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 11 (4) และมาตรา 64
แหงพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวา
การกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาท ตามบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนลําดับที่ 19. ของวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 101) พ.ศ. 2540 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เรื่อง การ
อนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งใน
สาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไวใน
ครอบครอง ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ดังนี้

- 20 วัตถุที่ออกฤทธิ์ในประเภท 2
“19. โซลพิเดม (ZOLPIDEM)……………………………………………. 10 กรัม
ขอ 2. ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2544

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 13 ง
วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544

