
 
กฎกระทรวง 

การอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๗  วรรคสาม  มาตรา  ๒๓  วรรคสาม   
มาตรา  ๓๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๓ ผู้อนุญาตจะพิจารณาออกใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ได ้
เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ที่จะจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  เฉพาะกรณี   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ 
(๒) เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
ข้อ ๔ ผู้อนุญาตจะพิจารณาออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ได ้

เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีความประสงคท์ี่จะครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  เฉพาะกรณี   
ดังต่อไปนี้   

(๑) เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓ 
(๒) เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา 
(๓) เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ 
(๔) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
(๕) เพ่ือใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินที่ใช้ใน  

การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



การขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองเพ่ือวัตถุประสงค์ตาม  (๑)  ผู้ขออนุญาตต้องเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  ที่ได้รับอนุญาต 
ตามมาตรา  ๒o   

ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  สภากาชาดไทย   
หรือองค์การเภสัชกรรม 

(๒) เป็นผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 
(๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาม  (๓)  ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยา 

แผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา   
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒   

ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต  โดยระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสาร   
หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) ส าหรับกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  
สภากาชาดไทย  หรือองค์การเภสัชกรรม 

 (ก) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล  และหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
 (ข) หนังสือมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ด าเนินกิจการของหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาต   
 (ค) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
(๒) ส าหรับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 
 (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ออกให้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอ   
 (ข) ส าเนาใบอนุญาตให้จดทะเบียนในราชอาณาจักรซึ่งเรือหรือเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่ง

สาธารณะระหว่างประเทศ 
 (ค) หนังสือมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ด าเนินกิจการของหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาต   
 (ง) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
 (ก) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ขออนุญาต   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 (ข) ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ของผู้ขอ
อนุญาต 

 (ค) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ข้อ ๗ การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ต้องแนบเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีตามข้อ  ๓  (๒)  และข้อ  ๔  (๓)  เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์  

ให้แนบโครงการศึกษาวิจัยซึ่งระบุชื่อ  จ านวนหรือปริมาณ  และรายละเอียดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท  ๒  รวมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองภายใต้โครงการ 
ศึกษาวิจัยดังกล่าว  และในกรณีที่เป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ให้แนบหลักฐานการผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ในกรณีที่หน่วยงาน  ผู้ขออนุญาตไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม  ให้แนบหลักฐานการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมที่เลขาธิการก าหนด 

(๒) กรณีตามข้อ  ๔  (๑)  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓ 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๘ เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้อนุญาตออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอ

อนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  และให้ตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานว่ามีความถูกต้อง  
และครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถกูตอ้ง  
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการ 
ต่อไป  และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบแล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานมีความถูกต้องและครบถว้น  
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  
แล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้ขออนุญาตนั้น 

ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผู้อนุญาตจะต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการมีไว้เพ่ือ
จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  ในการนี้ผู้อนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได ้  

ให้ผู้อนุญาตแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ   
ค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน  ในกรณีที่มีเหตุผลหรือ 
ความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  อาจขยายระยะเวลาการพิจารณา 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้น 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ ์ ทั้งนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  
ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้ อยาเสพติดให้ โทษในประเภท   ๒  เ พ่ือจ าหน่ายหรือมี ไว้ ในครอบครอง 
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นค าขอ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การซื้อจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  ให้ยื่นค าขอ  
ต่อเลขาธิการ   

 (ข) การซื้อจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ   
ในประเภท  ๒  ให้ยื่นค าขอต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 

(๒) การจ าหน่ายซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท  ๒  ในกรณีเพื่อการรักษาหรือป้องกนัโรคใหแ้ก่
ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์   

 (ก) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ต้องจ าหน่ายเฉพาะ
ผู้ป่วยซึ่งตนให้การรักษา  ณ  สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลหรอืสถานพยาบาลของรฐั  
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งต้องจ าหน่ายเฉพาะสัตว์ป่วยที่ตนให้การรักษา   ณ  
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์   

 (ข) ผู้รับอนุญาตให้จ าหน่ายจะจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย   
ซึ่งตนให้การรักษาได้ต่อเมื่อมีใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  แล้วแต่กรณี 

(๓) การจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ในกรณีเ พ่ือการวิเคราะห์หรือ 
การศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์  หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ต้องจ าหน่ายให้แก่ผู้รับ 
อนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่เลขาธิการ 
ก าหนด 

(๔) การใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  เพ่ือการผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  
ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิการทุกครั้งก่อนวันที่ผลิต   

ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒   
ต้องจัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้  ดังต่อไปนี้   

(๑) บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ส าหรับผู้รับอนุญาตให้จ าหน่ายซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท  ๒  เพ่ือการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์   ให้ใช้
แบบ  บ.ย.ส.  ๒-๑ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(๒) บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ส าหรับผู้รับอนุญาตให้จ าหน่ายซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท  ๒  เพ่ือการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์   หรือ 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ให้ใช้แบบ  บ.ย.ส.  ๒-๒ 

(๓) บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ส าหรับผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  ให้ใช้แบบ  บ.ย.ส.  ๒-๓ 

(๔) บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ส าหรับผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  เพ่ือเป็นตัวอย่างเพ่ือการศึกษา  เพ่ือการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัย 
ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์  หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ให้ใช้แบบ  บ.ย.ส.  ๒-๔ 

(๕) บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ส าหรับผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  เพ่ือใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือ 
เครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร   ให้ใช้แบบ   
บ.ย.ส.  ๒-๕ 

บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่ง  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการรับ
จ่ายยาเสพติดให้โทษที่ได้ลงรายการในบัญชีดังกล่าว   ให้เก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาต  มีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี   

ข้อ ๑๒ ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้มีการรายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษโดยจัดท าเป็นสองฉบับ  
ฉบับหนึ่งให้เสนอต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนและสิ้นปี   แล้วแต่กรณี  อีกฉบับหนึ่ง
ให้เก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตมีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่เสนอต่อเลขาธิการ   

ข้อ ๑๓ ผู้รับอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ผู้ใด
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ  พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตฉบับเดิม 
(๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑๔ การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้อนุญาตจะแสดงไว้ในรายการต่ออายุในใบอนุญาต

ฉบับเดิม  หรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้ 
ข้อ ๑๕ ผู้อนุญาตจะพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท  ๒  เมื่อปรากฏว่าค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว   
และให้น าความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับแก่การขอต่ออายุใบอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ผู้ใด
ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) ใบแจ้งความ  กรณีใบอนุญาตสูญหาย   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(๒) ใบอนุญาต  กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาต  แต่ให้ก ากับค าว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 
ข้อ ๑๗ ค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  

ค าขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  และรายงานรับจ่าย  
ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ตามกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๘ การยื่นค าขอหรือการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้   ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยื่นค าขอหรือแจ้ง  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กองควบคุมวัตถุเสพตดิ  ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา  กระทรวงสาธารณสุข   
 (ข) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ท าการของ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นตั้งอยู่   
 (ค) สถานที่อื่นที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ให้ยื่นค าขอหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  โดยค านึงถึง   

การอ านวยความสะดวกและการลดภาระแก่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แจ้ง   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีการยื่นค าขอหรือแจ้งโดยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
ค าขอหรือแจ้งตามระบบการยื่นหรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ เลขาธิการก าหนดโดยประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา  และให้ถือว่ามีผลชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการยื่นค าขอหรือแจ้งโดยเอกสาร 

ข้อ ๑๙ ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๒๒)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ให้ผู้รับอนุญาตจัดท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษที่ด าเนินการภายใต้ใบอนุญาตที่ออกตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่   ๒  (พ.ศ.  ๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ข้อ ๒๐ ค าขอหรือหนังสือขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๒๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญตัิยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและ
ยังอยู่ ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต   ให้ถือว่าเป็นค าขอหรือการแจ้ง   แล้วแต่กรณี    
ตามกฎกระทรวงนี้   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ในกรณีที่ค าขอตามวรรคหนึ่งมีข้อความแตกต่างไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้   ให้ผู้อนุญาต 
มีอ านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น    
เพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 
แบบ บ.ย.ส. ๒-๑ 

 
บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 

ส าหรับผู้รับอนุญาตให้จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ 

 กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง จ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยซึ่งตนให้การรักษา 
 กรณีผู้รับอนุญาตใหจ้ าหน่าย จ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยซึ่งตนให้การรักษา 

ประจ าเดือน .................................. พ.ศ. ........................... 
ชื่อผู้รับอนุญาต ............................................................. ใบอนุญาตให้จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่ .................... หมวด ................... 

สถานที่ช่ือ .......................... ตัง้อยู่เลขที่ ............ ตรอก/ซอย …......... ถนน ........................ หมู่ที่ ........ ต าบล/แขวง ................... อ าเภอ/เขต …….............. จังหวัด ……………....... 
 

วัน เดือน ปี ชื่อ/ความแรงของ
ยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๒ 

เลขที่ 
รุ่นที่/ครั้งที ่

ผลิต 

ชื่อผู้ผลิต/ 
แหล่งผลิต 

 

ได้มาจาก จ่ายไปให้ ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒* 
ชื่อผู้รับยา อายุ ที่อยู่ รับ จ่าย คงเหลือ 

           
           
           
           
           

 

                                                                                           (ลายมือชื่อ) ............................................................................................ (ผู้รับอนุญาต/ผู้ด า เนินการ) 
                                                                                                         (...........................................................................................)  
หมายเหตุ : (๑) * ระบุหน่วยเป็นหน่วยย่อย เช่น ขวด กล่อง แอมพูล ไวแอล เม็ด แคปซูล แผ่น   
     (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก



 
แบบ บ.ย.ส. ๒-๒ 

 
บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  

ส าหรับผู้รับอนุญาตให้จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  
 เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์  
 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ประจ าเดือน .................................. พ.ศ. ........................... 
ชื่อผู้รับอนุญาต ............................................................. ใบอนุญาตให้จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่ .................... หมวด ................... 

สถานที่ช่ือ ............................ ตั้งอยู่เลขท่ี ............ ตรอก/ซอย …......... ถนน ........................ หมู่ที่ ........ ต าบล/แขวง ................... อ าเภอ/เขต …….............. จังหวัด ……………....... 
 

วัน เดือน ปี ชื่อยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๒ 

เลขที่ 
รุ่นที่/ครั้งที ่

ผลิต 

ชื่อผู้ผลิต/ 
แหล่งผลิต 

 

ได้มาจาก จ าหน่ายให ้ ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒* 
ชื่อ เลขที่ใบอนุญาตให้     

มีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท ๒ 

ที่อยู่ รับ จ่าย คงเหลือ 

           
           
           
           
           

 

                                                                                           (ลายมือชื่อ) ............................................................................................ (ผู้รับอนุญาต/ผู้ด า เนินการ) 
                                                                                                         (...........................................................................................)  

 
หมายเหตุ : (๑) * ระบุหน่วยเป็นหน่วยย่อย เช่น มิลลิกรัม กรัม มิลลิลิตร  
     (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก



 
แบบ บ.ย.ส. ๒-๓ 

 
บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  

ส าหรับผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  
เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

ประจ าเดือน .................................. พ.ศ. ........................... 
ชื่อผู้รับอนุญาต ............................................................. ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่ .................... หมวด ................... 

สถานที่ช่ือ ............................ ตัง้อยู่เลขท่ี ............ ตรอก/ซอย …......... ถนน ........................ หมู่ที่ ........ ต าบล/แขวง ................... อ าเภอ/เขต …….............. จังหวัด ……………....... 
 

วัน เดือน ปี ชื่อยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๒ 

เลขที่ 
รุ่นที่/ครั้งที ่

ผลิต 
(วัตถุดิบ) 

ชื่อผู้ผลิต/ 
แหล่งผลิต 

ได้มาจาก ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒* วัตถุประสงค์เพื่อ เลขที่ 
รุ่นที่/ครั้งที่ผลิต 

(ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป) 

ปริมาณผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปท่ีผลิตได้** 

รับ จ่าย คงเหลือ ทฤษฎี จริง 

            
            
            
            
            

 

                                                                                           (ลายมือชื่อ) ............................................................................................ (ผู้รับอนุญาต/ผู้ด า เนินการ) 
                                                                                                         (...........................................................................................)  
 
หมายเหตุ :  (๑) * ระบุหน่วยเป็นหน่วยย่อย เช่น มิลลิกรัม กรัม กิโลกรัม มิลลิลิตร ลิตร  

(๒) ** ระบุหน่วยเป็นหน่วยย่อย เช่น กรัม มิลลิลิตร เม็ด แคปซูล  
(๓) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 



 
แบบ บ.ย.ส. ๒-๔ 
 

บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  
ส าหรับผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  

 เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา  
 เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ 
 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ประจ าเดือน .................................. พ.ศ. ........................... 
ชื่อผู้รับอนุญาต ............................................................. ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่ .................... หมวด ................... 

สถานที่ช่ือ ............................ ตั้งอยู่เลขท่ี ............ ตรอก/ซอย …......... ถนน ........................ หมู่ที่ ........ ต าบล/แขวง ................... อ าเภอ/เขต …….............. จังหวัด ……………....... 
 

วัน เดือน ปี ชื่อยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๒ 

เลขที่ 
รุ่นที่/ครั้งที ่

ผลิต 

ชื่อผู้ผลิต/ 
แหล่งผลิต 

ได้มาจาก ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒* วัตถุประสงค์เพื่อ 
รับ จ่าย คงเหลือ 

         
         
         
         
         

 

                                                                                           (ลายมือชื่อ) ............................................................................................ (ผู้รับอนุญาต/ผู้ด า เนินการ) 
                                                                                                         (...........................................................................................)  
 
หมายเหตุ : (๑) * ระบุหน่วยเป็นหน่วยย่อย เช่น กรัม มิลลิลิตร แอมพูล ไวแอล เม็ด แคปซูล แผ่น  
     (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก  



 
แบบ บ.ย.ส. ๒-๕ 

บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒   
ส าหรับผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒   

เพื่อใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร 
ประจ าเดือน ................................ พ.ศ. .... 

ชื่อผู้รับอนุญาต ............................................................. ใบอนุญาตให้มีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๒ ที่ .................... หมวด ................... 
สถานที่ช่ือ .......................... ตั้งอยู่เลขท่ี ............ ตรอก/ซอย …......... ถนน ........................ หมู่ที่ ........ ต าบล/แขวง ................... อ าเภอ/เขต …….............. จังหวัด ……………....... 

          
วัน เดือน ปี ชื่อ 

ยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๒ 

ชื่อการค้า 
(ถ้ามี) 

จ่ายไปให้ ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ * หมายเหตุ 
(ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ) ** ชื่อผู้รับยา เที่ยวบินที่ (Flight No.) 

/เที่ยวเรือที่ (Voyage) 
รับ จ่าย คงเหลือ 

          
         
         
         
         

    

                                                                                           (ลายมือชื่อ) ............................................................................................ (ผู้รับอนุญาต/ผู้ด า เนินการ) 
                                                                                                         (...........................................................................................)  
 
หมายเหตุ : (๑) * ระบุหน่วยเป็นหน่วยย่อย เช่น กรัม มิลลิลิตร แอมพูล ไวแอล เม็ด แคปซูล แผ่น  
               (๒) ** กรณเีพ่ือใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือให้ระบุลายมือชื่อผู้รับผิดชอบหรือท่าเรือที่มีการรับยาเพ่ิม 
               (๓) ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก 
 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต   
การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท  ๒  รวมทั้งแบบบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒   
(พ.ศ.  ๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  
ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวเสียใหม่  เพ่ือประโยชน์ในการใช้บังคับกฎหมาย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓


