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สรุปคําถาม – คําตอบ จากประชุมช้ีแจงการดําเนินการตามกฎกระทรวง การขออนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน 1 
 

ลําดับที ่ คําถาม คําตอบ 

1 กรณี โรงพยาบาลตองใชหรือไม ถาจําเปนตองใช มีตัวอยางเอกสารดังกลาว
หรือไม เนื่องจากตามกฎกระทรวง ขอ ๖ (๑) สําหรับกระทรวง ทบวง กรม 
องคการบริหารสวนทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองคการ
เภสัชกรรม 
(ก) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล และหนาท่ีและอํานาจตาม

กฎหมาย  
 
(ข) หนังสือมอบหมายใหบุคคลเปนผูดําเนินกิจการของหนวยงานผูขอรับ
ใบอนุญาต  
 

 
 
 
 
กรณี (ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล ไดแก พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.2534 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และกฎวาดวยแบงสวนราชการ ซ่ึงจะเปนการ
กําหนดภารกิจ อํานาจและหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ ตามแตละสังกัดนั้นๆ  
สวนกรณี (ข) ใชคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลประกอบคําขอ
อนุญาต 

 

2 กรณีโรงพยาบาลรัฐตออายุตอนสิ้นป จําเปนตองออกใบอนุญาตใบอนุญาตใหม
หรือไม 

ตามความในขอ ๑๙ แหงกฎกระทรวงการอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึง 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ วางหลักวา “ใบอนุญาตท่ีออกตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๒๒) กอนท่ีกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ ใหใชไดจนกวา
ใบอนุญาตจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน” กลาวคือ กรณีโรงพยาบาลมีใบอนุญาตเก่ียวกับ 
ยส.2 ตามกฎหมายฉบับเดิม กอนท่ีกฎกระทรวงฉบับใหมใชบังคับคือกอนวันท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม ๖๔ ใหสามารถใชใบอนุญาตนั้นไดจนถึงวันสิ้นอายุตามใบอนุญาต 
(ใบอนุญาตจะใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต) โดยตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตใหม ตามกฎกระทรวงฉบับใหม  

3 บริษัท A มีนาย B เปนผูดําเนินกิจการ ถาตองการเปลี่ยนผูดําเนินกิจการเปน
นาย C ตองยกเลิกใบอนุญาตแลวขอใหมหรือไม หรือสามารถยื่นขอเปลี่ยนผู
ดําเนินกิจการได 

๑. กรณีเปนผูขออนุญาตตามหมวด ข ตามขอ 5 (๒) ของกฎกระทรวงฯ คือ เปนบริษัท
ขนสงสาธารณะระหวางประเทศท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหยื่นแกไขแลวทําการ
สลักหลังให ๒. กรณีเปนผูขออนุญาตหมวด ค ตามขอ ๕ (๓) ของกฎกระทรวงฯ คือ ผู
ประกอบวิชาชีพฯ ใหยกเลิกใบอนุญาตเดิมแลวยื่นขอใบอนุญาตใหม โดยมีแนวปฏิบัติ

ปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๘  สิงหาคม 2564 
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เก่ียวกับยาท่ีเหลือตามประกาศ อย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ 
ยาเสพติดใหโทษ สําหรับนิติบุคคลหรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีเปนนิติบุคคล  
ซ่ึงประสงคจะเปลี่ยนแปลงผูรับอนุญาต ลงวันท่ี  ๒๒ กค.๖๔ ตามความในขอ ๑ (๑) 
(๒) และ (๓) 
อยางไรก็ตาม ในชวงรอยตอ ตั้งแตบัดนี้จนถึงสิ้นป หากมีการแกไขใบอนุญาต ใหยื่นขอ
อนุญาตใหม ตามกฎกระทรวงใหม โดยหากเปนใบอนุญาตใหมตามกฎกระทรวงใหม
แลว ตอนสิ้นปนี้ จึงจะสามารถใชการตออายุใบอนุญาตได 

4 - สป เปนผูรับอนุญาต ผอ.รพ นาย A เปนผูดําเนินกิจการ ตองการเปลี่ยนเปน
นาย B โดยเปน รพ เดิม ตองยกเลิกใบอนุญาตแลวขอใหมหรือเปลี่ยนผูดําเนิน
กิจการไดเลย  
- ผูดําเนินกิจการตองมีหนังสือแตงตั้งและมอบอํานาจจากผูรับอนุญาตหรือไม
อยางไร 

- กรณีผูขออนุญาตเปน หมวด ก. ตามขอ ๕ (๑) ของกฎกระทรวง ฯ หากเปลี่ยน ผอ.
รพ. ใหขอใบใหมตามกฎกระทรวงฉบับใหมนี้ แตเม่ือไดดําเนินการตามกฎกระทรวงใหม
แลว ถามีการเปลี่ยนแปลงอีก ใชการสลักหลังแกไขในใบอนุญาตได  
- ถาผูดําเนินกิจการเปนผอ.โรงพยาบาลรัฐตองมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการ ถาเปนกรณีท่ี
ไมใชแตงตั้งผอ.ตองมีหลักฐานการมอบอํานาจจากหนวยงานตนสังกัด  

5 การออกใบอนุญาตในระบบ skynet เม่ือเจาหนาท่ีกดอนุมัติในระบบแลว 
ผูประกอบการ สามารถพิมพใบอนุญาตไดเองจากระบบ หรือตองใหนายแพทย 
สสจ. เซ็นอนุมัติ แลว ผูประกอบการ มารับใบอนุญาต ท่ี สสจ.  

ถาเปนไปตามรูปแบบ อย.จะมีการพิมพใบอนุญาตออกมา เพ่ือใหผูอนุญาตลงนามดวย
หมึก แลวจึงสงใบอนุญาตใหผูรับอนุญาตทางไปรษณีย 
 
 

6 ในกรณีท่ี รพ. มีความจําเปนตองใชยาเสพติดเกินปริมาณท่ีกําหนดประจําป 
จะตองดําเนินการอยางไรบาง 

สามารถดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวใน ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  
เกินปริมาณท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๘ (๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยยื่นคําขอท่ี อย. พรอมดวย
เอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนด 
 

7 สสจ.จําเปนตองเก็บบัญชี แบบ ย.ส.5 (ใบสั่งจายยาเสพติดใหโทษในประเภท 
๒) ย.ส.6 (รายงานประจําเดือน) ของโรงพยาบาลหรือไม 

- ตามความในขอ ๑๑ วรรคสอง แหงกฎกระทรวง จําหนาย ครอบครอง ยส.2 ฉบับ
ใหมในการจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษ พรอมดวยเอกสาร หรือหลักฐานเก่ียวกับ
การรับจายยาเสพติดใหโทษท่ีไดลงรายการในบัญชี ใหเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนด
ไวในใบอนุญาต สําหรับการสงรายงานรับจายยาเสพติดใหโทษ เปนไปตามความใน 
ขอ ๑๒ กําหนดเพียงใหรายงานตอเลขาธิการและใหเก็บอีกฉบับไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนด
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ไวในใบอนุญาตเทานั้น  
- ตามกฎหมายกําหนดใหผูรับอนุญาตตองสงรายงานมาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับจังหวัดเนื่องจากบางจังหวัดอาจตองการทราบขอมูล
รายงานจัดทํารายงานอาจใหผูรับอนุญาตจัดทําสําเนาเพ่ิมอีก ๑ ชุด แลวสงให สสจ.
ดวยก็ได 
-บัญชี ตามแบบ บ.ย.ส.๒-๑ เก็บรักษาท่ีสถานพยาบาล สําหรับแบบรายงาน ร.ย.ส.๒/
เดือน (ยส.๖ เดิม) และ ร.ย.ส.๒/ป ใหสงรายงานมาท่ี อย. และตองเก็บสําเนาไวท่ี
สถานพยาบาลดวย ๑ ชุด เพ่ือเปนหลักฐาน กรณีมีเจาหนาท่ีไปตรวจสอบ 
- ใ บ  ย ส . 5  เ ดิ ม  ( ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห ม  เ ป ลี่ ย น เ ป น  แ บ บ  ย . ส .  
2-2) ใชสําหรับการจําหนาย ยส.2 ใหแกบุคคลภายนอกท่ีไมใชผูปวยของ รพ. ดังนั้น 
จึงมีเจตนาใหใชสําหรับ การสั่งจายจาก รพ. หนึ่งไปยังอีก รพ.หนึ่ง เปรียบเสมือนเปน
ใบสั่งยาของแพทยจาก รพ. A ท่ีไมมี ยส.2 แตมีความตองการจาย ยส.2 ใหแกคนไข  
จึงออกใบสั่งยาตามแบบ ย.ส. 2-2 ใหผูปวยมารับท่ี รพ.B  ซ่ึง รพ.B จะตองเก็บใบสั่งยา
ตามแบบ ยส.2-2 นี้ไว เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการจัดทําบัญชี รับจาย และรายงาน
ของ รพ.B ในการตัดจายยาของตนไปใหคนไขของ รพ.A ดวย        

8 ถาเปนกรณีการยืมยาระหวางโรงพยาบาลรัฐทําไดหรือไม ไมได ท้ังนี้ ตามกฎกระทรวง การอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด 
ใหโทษในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดชองทางใหสามารถจําหนายยาใหกับผูปวย
อ่ืนท่ีไมใชของตนไดโดยการใชใบสั่งจาย ยส.๒ ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ใหแก
บุคคลภายนอกท่ีไมใชคนไขซ่ึงผูรับอนุญาตเปนผูใหการรักษา ตามแบบ ยส.2-2  

9 ๑. รพ.A มีใบอนุญาตจําหนายครอบครอง ยส.2 ตองการสงยาใหผูปวย B โดย
ให รพสต.C นําไปจายใหไดหรือไม  โดยท่ี รพสต.C ไมมีใบอนุญาตจําหนาย
ครอบครอง 

๒. อนาคต รพ. จะสามารถคียขอมูลเขา Skynet โดยไมตองสงรายงานเปน
กระดาษไหม 
 
 

๑. ผูปวยเปนคนไขของ รพ.A โดยแพทยท่ี รพ.A เปนผูสั่งจาย ยส.๒ใหกับผูปวย โดย 
รพ.สต.สามารถมาชวยดูแลผูปวยท่ีบานได แต รพ.สต.ไมสามารถเก็บยาของผูปวย 
ไวได 

๒. ในสวนนี้ อย. โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เก่ียวกับการรายงานอยูแลว แตอาจเปนการรายงานทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
อ่ืนท่ีไมใช skynet 
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๓. ควรใหท้ังบริษัทผูขายยาและ รพ คลินิก ตางๆ คียขอมูลรายงานตางๆ เขา
ระบบ Skynet จะทําใหการตรวจสอบทําไดงายข้ึนจากระบบ 

๓. อย. โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบเพ่ือ
รองรับในสวนนี้ 

 
10 บันทึกการตรวจสถานท่ีตาม SOP ยังใชฉบับเดิมใชม้ัย ตัวแบบฟอรมตามกฎกระทรวงใหมมีการเปลี่ยนชื่อแบบ โดย กอง ต. อยูระหวาง

ดําเนินการปรับแกชื่อแบบฟอรมใน SOP ใหสอดคลองกับกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม 
ในระยะนี้สามารถนําฉบับเดิมมาปรับใชได 

๑๑ การเขียน ยส.2-2 จาก รพ.A ไปรับยาเสพติดประเภท ๒ ท่ีโรงพยาบาล B 
ผูรายงานการสั่งใชยาเปน รพ.B ใชหรือไม 

รพ.A เขียนใบสั่งจาย ยส.๒ ตามแบบ ยส.2-2  โดยใหไปรับ ยส.๒ ท่ี รพ.B  จากนั้น 
รพ.B ตัดจาย ยส.๒ ใหกับคนไข พรอมเก็บใบ ยส. ๒-๒ ไวกับบัญชีรับ-จาย ยส.๒ เพ่ือ
เปนหลักฐานการจายยา และประกอบการจัดทําบัญชีรับ-จาย และรายงานประจําเดือน
ดวย  

๑๒ กรณียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ของผูปวย IPD ขาด ทางรพ.A ตนทาง
สามารถสงใบ ยส.2-2 แลวไปรับ ยส.ท่ีรพ.B ปลายทาง แลวนํายส.กลับมาจาย
ใหผูปวยท่ีอยูใน รพ.A ไดหรือไม 

สามารถกระทําได  เนื่องจากผูปวยเปนผูปวยท่ีแอดมิทอยูในโรงพยาบาลตนทางซ่ึงอาจ
มีการประสานกับ รพ.ปลายทาง โดยใชใบสั่งจาย ยส.๒ ตามแบบ ยส.2-2 ท้ังนี้ 
อาจใหคนของ รพ.A มารับยาท่ี รพ.B แทนผูปวยได   

๑๓ ในแตละข้ันตอนในระบบ skynet ตั้งแตรับเขาเอกสารในระบบ จนถึง รอลง
นาม มีระยะเวลากําหนดหรือไม วาข้ันตอนนี้หามเกินก่ีวัน 

ตามคูมือประชาชน ในสวนของ อย.มีระยะเวลา 3 วันนับแตมีการกดรับคําขอ ท้ังนี้
เนื่องจาก อย. มีการมอบอํานาจใหเภสัชกรชํานาญการสามารถอนุมัติ คําขอได   
จึงสามารถดําเนินการไดเร็ว  แตในสวนของภูมิภาคนั้น  หากไมมีการมอบอํานาจไปยัง
เภสัชกรชํานาญการอาจจะไมสามารถดําเนินการไดใน 3 วัน ตามท่ีคูมือประชาชน
กําหนด  ท้ังนี้  ระบบสารสนเทศจะเริ่มนับเวลาตั้งแตรับคําขอและหยุดนับเวลา 
เม่ือมีการอนุมัติคําขอ  จึงสามารถบอกไดวาคําขอนี้ใชเวลาดํานินการท้ังหมดก่ีวัน  

๑๔ กรณีเอกชนยกเลิกกิจการ สามารถสงมอบยาเสพติดท่ีเหลือให รพ.รัฐ ไดม้ัย ไมไดเนื่องจาก พรบ.ยส.ไมไดบัญญัติไวใหสามารถจําหนายยาเสพติดท่ีเหลือใหกับ
สถานพยาบาลอ่ืนได 

๑๕ อย.จะมีการแจงเปนหนังสือแจงหนาท่ีผูรับอนุญาตตามกฎกระทรวงใหมไปยัง
ผูรับอนุญาตหรือไม 

หนาท่ีผูรับอนุญาตเหมือนเดิม ซ่ึงทางอย.มีหนังสือแจงกฎกระทรวงฉบับใหมใหผูรับ
อนุญาตทราบดวย โดยสงผานชองทางไลนกลุมผูรับอนุญาต นอกจากนี้มีประชาสัมพันธ
ในเว็บไซต ในหัวขอประชาสัมพันธหนังสือเวียนถึงผูรับอนุญาตดวย 

๑๖ ขอสอบถามเรื่องคาใชจายเก่ียวกับ ยส.2 ในสวนของเอกชน จะมีคาใชจาย  
ม.44 คําขอละ 500 บาท คาธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000 บาท ของภาครัฐ 
ไมมีคาใชจายในท้ังสองสวนนี้ และถาเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ไมมีคา  

ถูกตอง หนวยงานในกํากับของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยท่ีอยูในกํากับของรัฐ จะไมมีการ
จัดเก็บคาคําขอ ตาม ม.44 แตมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต เนื่องจาก ตาม
กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียม สําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
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ลําดับที ่ คําถาม คําตอบ 

ม.44 แตมีการเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต ถูกตองหรือไม    
 
รพ.มหาลัยท่ีอยูในกํากับของรัฐจะตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต หรือไม 

ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับ 
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตท่ีออกใหแกกระทรวง ทบวง 
กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสภากาชาดไทย เทานั้น 

๑๗ หาก ผปก. สะดวกจะชําระเงินท่ีหนางาน สามารถชําระเงินท่ี สสจ. ไดหรือไม 
โดยไมตองไปโอนเงินตามใบสั่งชําระเงิน 

สามารถทําได  

๑๘ กรณีการออกใบอนุญาตของ วจ. 2 จะกําหนดระยะเวลา 3 วันดวย หรือไม 
และ ตองเริ่มนับตั้งแตวันไหน  หากนับจากวันท่ี ยื่นเขาระบบ 

การนับวันดําเนินการ จะเริ่มนับระยะเวลาเม่ือกดรับคําขอ  และจะหยุดนับเวลาเม่ือมี
การอนุมัติคําขอ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 3 วันทําการนับแตกดรับคําขอ 

๑๙ ใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึง ยส.๒ ของ พิสูจนหลักฐานจังหวัด 
เดิมเคยตออายุท่ี อย.แตตอไปนี้ตองมาดําเนินการท่ี สสจ.หรอืไม 

ใช เนื่องจาก ตามความในขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวง การอนุญาตจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับใหม วางหลักให การยื่น
คําขอของท้ังในสวนภาครัฐและเอกชน ใหกระทํา ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหง
ทองท่ีท่ีสถานท่ีทําการของผูขอรับอนุญาตนั้นตั้งอยู  โดยในสวนนี้ อย.ไดมีการมอบ
อํานาจไปท่ี สสจ. ตามคําสั่ง อย. ท่ี 214/2564 เรื่อง มอบอํานาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ ใหผูวาราชการ
จังหวัดและมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูอนุญาต (ฉบับท่ี ๓) สั่ง ณ วันท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔  

๒๐ การตออายุปนี้ คือการออกใบอนุญาตใหม คือเก็บคาคําขอ ม.44 จํานวน 
500 บาท ใชหรือไม 

ถูกตอง  เนื่องจากตามความในขอ ๑๙ แหงกฎกระทรวงการอนุญาตจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ วางหลักวา “ใบอนุญาตท่ี
ออกตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๒๒) กอนท่ีกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ  
ใหใชไดจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน” กลาวคือ กรณีโรงพยาบาล  
มีใบอนุญาตเก่ียวกับ ยส.2 ตามกฎหมายฉบับเดิม กอนท่ีกฎกระทรวงฉบับใหมใชบังคับ
คือก อน วั น ท่ี  ๑๔  ก รกฎาคม  ๖๔  ให ส า ม า ร ถ ใช ใ บ อนุญ าตนั้ น ไ ด จ น ถึ ง 
วันสิ้นอายุตามใบอนุญาต (ใบอนุญาตจะใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีออก
ใบอนุญาต) โดยตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม ตามกฎกระทรวงฉบับใหม และมีการ
เก็บคาคําขอ ตาม ม.๔๔ จํานวน ๕๐๐ บาท  
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