
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  ก าหนดเอกสารหรอืหลักฐานอื่นประกอบการยื่นค าขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  ๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท  ๒  ต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบค าขอรับอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  (๑)  (ค)  (๒)  (ง)  และ  (๓)  (ค)  ข้อ  ๗  (๓)  ข้อ  ๑๓  (๒)  
และข้อ  ๑๖  (๓)  แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ  
ในประเภท  ๒  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กรณีการขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  

ส าหรับกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  สภากาชาดไทย   
หรือองค์การเภสัชกรรม  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานอื่น  ดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงรายละเอียดการน ายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ไปใช้ประโยชน์ทางราชการ  
ซึ่งระบุชื่อจ านวน  หรือปริมาณ  และรายละเอียดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  และกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองแล้วแต่กรณี  กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

(๒) รูปถ่ายแสดงที่เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  จ านวน  ๑  รูป  กรณีจ าหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดการน ายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ไปใช้เป็นตัวอย่าง 
เพ่ือการศึกษา  ซึ่งระบุชื่อ  จ านวน  หรือปริมาณ  และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท  ๒  กรณีขออนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา 

(๔) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับ
มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  
๖  เดือน  ก่อนวันยื่นค าขอ 

(๕) เอกสารแสดงเลขที่บ้านของสถานที่จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองแล้วแต่กรณี 
ข้อ ๓ กรณีการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ส าหรับ

ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานอื่น  ดังนี้ 
(๑) รายชื่อยานพาหนะที่จะครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒ 
(๒) เอกสารแสดงที่ตั้งและแผนผังแสดงที่เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ของส านักงานใหญ่

ภาคพ้ืนดิน 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



(๓) รูปถ่ายของส านักงานใหญภ่าคพ้ืนดนิ  จ านวน  ๑  รูป  และรูปถ่ายของสถานที่แสดงที่เกบ็
ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  จ านวน  ๑  รูป 

(๔) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการของนิติบุคคล 
(๕) ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน  กรณีเครื่องบิน 
(๖) ใบส าคัญสมควรเดินอากาศ  กรณีเครื่องบิน   
(๗) ใบอนุญาตใช้เรือ  กรณีเรือ 
(๘) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับ 

มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  ซึ่งถ่ายไว้ 
ไม่เกิน  ๖  เดือน  ก่อนวันยื่นค าขอ 

ข้อ ๔ กรณีการขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานอื่น  ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน   
(แบบ  ข.ย.  ๕)  กรณีขออนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒   

(๒) รูปถ่ายสถานประกอบการจ านวน  ๒  รูป  (รูปที่  ๑  แสดงลักษณะอาคาร  รูปที่  ๒  
แสดงป้ายและเลขที่ของสถานที่ตั้ง)  กรณีขออนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒ 

(๓) รูปถ่ายแสดงที่เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ของสถานประกอบการ  จ านวน  ๑  รูป  
กรณีขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒ 

(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังแสดงที่เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท   ๒  ของสถาน
ประกอบการ 

(๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการของนิติบุคคล  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการที่เป็นของนิติบุคคล 

(๖) ส าเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล  ซึ่งนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย ์
ออกไว้ไม่เกินหกเดือน  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการ 
สถานพยาบาลที่เป็นของนิติบุคคล   

(๗) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
หรือแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน   
ก่อนวันยื่นค าขอ 

(๘) เอกสารแสดงเลขที่บ้านของสถานที่จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองแล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕ กรณีการต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ให้แนบส าเนา

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  (ส.พ.  ๑๙)  หรือส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์   

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



(สส.๔)  หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการยื่นค าขอรับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว   กรณีเพ่ือการ
บ าบัดรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ 

ข้อ ๖ กรณีการขอรับใบแทนใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท  ๒  ให้แนบรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ด าเนินการเกีย่วกับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  ซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน  ๖  เดือน  ก่อนวันยื่นค าขอ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ไพศาล  ดัน่คุ้ม 
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔


