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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 หมวด ก
(สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หนวยงานราชการ)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 หมวดก
(สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หนวยงานราชการ)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฏกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษพ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษพ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 หมวดก
(สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หนวยงานราชการ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูมีสิทธิ์ยื่นคําขอ: สถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงกรมองคการบริหารสวนทองถิ่นรวมทั้งกรุงเทพมหานคร
สภากาชาดไทยและองคการเภสัชกรรม
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12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
30 นาที
อนุญาต
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ขั้นตอนการพิจารณา
3 ชัว่ โมง
(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ
และประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบอนุญาต
ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา 3 วันทําการ
อนุญาต

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณ 30 นาที
และออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
-

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ชําระคาธรรมเนียม
เฉพาะสถานพยาบาล
ในกํากับของรัฐ

13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 3 วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) แบบคําขอรับ
กองควบคุมวัตถุ
1
0
ใบอนุญาต
เสพติด
จําหนายซึ่งยาเสพ
ติดใหโทษใน
ประเภท 2
(แบบย.ส. 1)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-
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ที่
2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
1
0
อํานาจใหเปนผู
ดําเนินกิจการใน
ใบอนุญาตฯ
หนังสือมอบ
1
0
อํานาจใหผูอื่นมา
ยื่นเอกสาร
เกี่ยวกับ
ใบอนุญาตฯวัตถุ
เสพติด

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

15. คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต (เฉพาะหนวยงานในกํากับของรัฐ)
คาธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงินเวลา 08.30-11.30 นและเวลา 13.00-16.00 น.)
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม โทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
2) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปราบการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบย.ส.1 และตัวอยางการกรอกเอกสาร
18. หมายเหตุ
1.กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบคําขอฯใหครบถวนและถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาต
หากเอกสารเปนสําเนาใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรบั เอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
3. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว

