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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สาหรับสถานพยาบาล
ภาครัฐ/หน่วยงานราชการ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สาหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/
หน่วยงานราชการ)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112/2547 เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547
4) คาสั่งจังหวัดพะเยาที่ 2970/2556 เรื่องการมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ลง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดพะเยา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 3 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
หมวด ก (สาหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หน่วยงานราชการ) 23/03/2015 13:50
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (One Stop Service Center: OSSC)
ชั้น 1 ตึกสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
602 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
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โทรศัพท์ 0 5440 9145 – 7 โทรสาร 0 5440 9145 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสิทธิ์ยื่นคาขอ: สถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของคาขอ
และเอกสารประกอบคาขอ
ออกเลขรับคาขอหากคาขอ
และเอกสารประกอบคาขอ
ครบถ้วนถูกต้อง

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาความ
เหมาะสมและดาเนินการ
ออกใบอนุญาตฯ เสนอผู้
อนุญาต

2 วันทาการ

การลงนาม

ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต และลงนาม
ในใบอนุญาตฯ หรือหนังสือ
แจ้งไม่อนุญาต

3 ชั่วโมง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
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ที่

ประเภทขั้นตอน
-

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่แจ้งผลพิจารณาให้ 3 ชั่วโมง
ผู้ขออนุญาตฯ ทราบ และรับ
ใบอนุญาต หรือหนังสือแจ้ง
ไม่อนุญาต

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบตรวจรับ
กลุ่มงานคุ้มครอง 1
0
ฉบับ
เอกสารประกอบ ผู้บริโภคและเภสัช
คาขอรับ
สาธารณสุข/
ใบอนุญาต
สานักงาน
1) จาหน่ายซึ่งยาเสพ สาธารณสุขจังหวัด
ติดให้โทษใน
พะเยา
ประเภท 2 หมวด
ก สาหรับ
สถานพยาบาล

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(กรุณาเตรียม
เอกสารตามใบ
ตรวจรับเอกสาร
ประกอบคาขอฯ
ให้ครบถ้วน และ
ถูกต้องก่อนการยื่น
ขอรับอนุญาต หาก
เอกสารเป็นสาเนา
ให้ลงลายมือชื่อ
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
รัฐบาล/
หน่วยงานราชการ
F-N2-1
แบบคาขอรับ
ใบอนุญาต
จาหน่ายซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษใน
ประเภท 2 (แบบ
ย.ส. 1)
หนังสือมอบ
อานาจให้เป็นผู้
ดาเนินกิจการใน
ใบอนุญาตฯ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

กลุ่มงานคุ้มครอง 1
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง 1
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พะเยา
หนังสือมอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง 1
อานาจให้ผู้อื่นมา ผู้บริโภคและเภสัช
ยื่นเอกสาร
สาธารณสุข/
เกี่ยวกับ
สานักงาน
ใบอนุญาตฯ วัตถุ สาธารณสุขจังหวัด
เสพติด
พะเยา

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกฉบับ)

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานในกากับของรัฐ) 1,000 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางการชาระค่าธรรมเนียม ชาระค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เบอร์โทรศัพท์ 0 5440 9199
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2)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ -ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.
พะเยา 56000 โทร 0-5444-9601 ต่อ 26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567
-ทางไปรษณีย์ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.
เมือง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ดารงธรรม
- ทางอินเทอร์เน็ต www.phayao.go.th/au/pyocomplain/

3)

ช่องทางการร้องเรียน
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ย.ส.1 และตัวอย่างการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบคาขอฯ ให้ครบถ้วน และถูกต้องก่อนการยื่นขอรับอนุญาต หากเอกสาร
เป็นสาเนา ให้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
เวลาดาเนินการ ไม่รวมเวลาที่ผู้รับบริการใช้ในการชาระค่าธรรมเนียมและมารับใบอนุญาต

