การขอรับใบอนุญาตให้ มีไว้ ในครอบครองหรือใช้ ประโยชน์
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ของสถานพยาบาลเอกชน
............................................................................................................................. ................
เอกสารประกอบ
1. แบบ ค.จ.1
2. รู ปถ่ายผูด้ าเนินกิจการ 1 นิ้ว 3 รู ป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูด้ าเนินกิจการ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ ของผูด้ าเนินกิจการ
5. สาเนาใบประกอบวิชาชีพ (เวชกรรม, ทันตกรรม หรื อการสัตว์แพทย์) แล้วแต่กรณี
6. สาเนาใบอนุญาตให้ต้ งั สถานพยาบาล ที่แสดงว่าได้มีการชาระค่าธรรมเนียมแล้ว
7. สาเนาใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล ที่แสดงว่าได้มีการต่ออายุเป็ นปี ปั จจุบนั
8. รู ปถ่ายสถานพยาบาล จานวน 2 รู ป
- ภาพที่ 1 ลักษณะของอาคารสถานที่ที่ขออนุญาต
- ภาพที่ 2 ด้านหน้าสถานที่ (ป้ าย เลขที่)
9. แผนที่ต้ งั สถานที่ของสถานพยาบาล
เอกสารเพิม่ เติมกรณีนิตบิ ุคคล
1. สาเนาหนังสื อรับรองหุน้ ส่วนบริ ษทั ซึ่งจดทะเบียนที่กรมการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ (ลงวันที่ของการออก
หนังสื อรับรองฯไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. หนังสื อมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามก่อพันธะผูกพันแทนบริ ษทั มอบให้ผรู ้ ับใบอนุญาตเป็ น
“ผูด้ าเนินกิจการ” พร้อมติดอากรแสตมป์ ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
เอกสารเพิม่ เติมกรณีบุคคลอืน่ มายืน่ เอกสาร
1. หนังสื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมายืน่ เรื่ อง
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
รับเอกสาร ครั้งที่ 1 วันที่............................................( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน...........................................................
แก้ไข/ขาด........................................................................................ ..................................................................................................
ลายมือชื่อ.................................................................................. ลายมือชื่อ....................................................... ..................................
(ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูย้ นื่ )
(เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ)
รับเอกสาร ครั้งที่ 1 วันที่............................................( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน..........................................................
แก้ไข/ขาด............................................................................................................................. .............................................................
ลายมือชื่อ..................................................................................ลายมือชื่อ.........................................................................................
(ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูย้ นื่ )
(เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ)

กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เลขรับที่....................................
วัน เดือน ปี .............................
นัดตรวจ...................................
ลงชื่อผูร้ ับ..................................

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่.................เดือน..........................พ.ศ....................
เรื่ อง
เรี ยน

ขออนุญาต............................................................................
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ข้าพเจ้า....................................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่.................................หมู่ที่......................
ถนน.............................................ตาบล........................................อาเภอ.....................................จังหวัด..................................
ยืน่ ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ของสถานประกอบการ
ชื่อ.......................................................................... ตั้งอยูเ่ ลขที่.................................หมู่ที่.............ถนน....................................
ซอย................................................ตาบล............................................อาเภอ.........................................จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์...........................................................
( ) ขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึงวัตถุออกฤทธิ์
( ) รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง............................................................................................. .............................
............................................................................................................................. ....................................................................
................................................ ............................................................................................................ .....................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็ นพระคุณ
ลงชื่อ..........................................................
(...........................................................)
ผูย้ นื่ คาขออนุญาต

หมายเหตุ มีปัญหาหรื อขัดข้องประการใด โทร.0-389-5980 ต่อ 109,106

(1) เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว และเป็ นอานาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ตาม ( ) พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตราที่...................................................
( ) หนังสื อมอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ข้อ.....................................
เห็นควร.............................................................................. .........................................................

..........................................................
(.........................................................)
ผูด้ าเนินการ
.......................
.......................

......................................
.......................................

แบบ ค.จ.1
ที่ปิดรู ปถ่าย
ผูข้ อรับใบอนุญาต
หรื อ
ผูด้ าเนินการ

เลขที่รับ.....................................
วันที่..........................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

คาขอรับใบอนุญาต
ให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์
เขียนที่..........................................................
วัน......................เดือน..........................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า................................................................................................. ..........................ซึ่งมีผดู ้ าเนินกิจการ
(ชื่อผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อนิติบุคคล)
คือ...................................................... ..................................อายุ..........................ปี สัญชาติ.......................................................
อยูเ่ ลขที่...................................ตรอกซอย..................................................ถนน.........................................................................
หมู่ที่......................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.............................................................................โทรศัพท์............................................................................................
ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท..............................................................
ในนามของ (ชื่อสถานที่ให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์..............................................................................................
อยูเ่ ลขที่...........................................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.......................................................
หมู่ที่...................................ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต................................................................
จังหวัด.............................................................................โทรศัพท์............................................................................................
วัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาต คือ........................................................................... .......................
.................................................................................... .............................................. .................................................................
................................................................................. ............................................................ ......................................................
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
(1)รู ปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร 4 รู ป
(2)เอกสารแสดงการเป็ นเจ้าของกิจการ
(3)สาเนาทะเบียนบ้าน
(4)ใบสาคัญแสดงว่าเป็ นผูร้ ับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผูข้ อรับใบอนุญาต (ถ้าเป็ นนิติบุคคล)
(5) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ลงชื่อ........................................................... ผูย้ นื่ คาขอ

หนังสื อมอบอานาจ
ให้ เป็ นผู้ดาเนินกิจการในใบอนุ ญาต
ให้ มีไว้ ในครอบครองหรือใช้ ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ จากนิติบุคคล
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................ ...................................
และนาย/นาง/นางสาว.................................................... ..........................................กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทน
บริ ษทั ............................................................................... ..........................................................................................
ซึ่งตั้งอยูเ่ ลขที่..................................................................... ........................................................................................
....................................................................................................... ............................................................................
ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว............................................... ...........................................................................
เป็ นผูด้ าเนินกิจการในใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึงวัตถุออกฤทธิ์ แทนบริ ษทั ฯ
การใดที่ นาย/นาง/นางสาว........................................................ ................................................
ได้กระทาไป ให้ถือเสมือนว่าเป็ นการกระทาของข้าพเจ้า และบริ ษทั ฯ ขอรับผิดชอบทุกประการ

ติดอากร 10.-บาท
ประทับตราบริ ษทั

ลงชื่อ.....................................................ผูม้ อบอานาจ
(....................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูม้ อบอานาจ
(....................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)

ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ของผูร้ ับมอบอานาจแนบเป็ นหลักฐานด้วย

หนังสื อมอบอานาจ
ให้ ผ้ อู นื่ มายืน่ และรับเอกสารเกีย่ วกับใบอนุญาต
ให้ มีไว้ ในครอบครองหรือใช้ ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
วันที่................เดือน.........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า......................................................... ....................................อายุ.......................ปี เป็ นผูด้ าเนินกิจการในสถาน
ที่ประกอบการชื่อ.................................................................................................. ตั้งอยูเ่ ลขที่.......................................................
ซอย/ตรอก.......................................ถนน...........................................หมู่ที่.......................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์.....................
ขอมอบอานาจให้..............................................................................................................อายุ.......................................
อยูเ่ ลขที่.......................................ซอย/ตรอก............................................หมู่ที่.................................ถนน....................................
ตาบล/แขวง......................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ .................
โทรศัพท์..............................................................บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่.................................................................
เป็ นผูด้ าเนินการ
ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึงวัตถุออกฤทธิ์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึงวัตถุออกฤทธิ์
อื่นๆ (ระบุ).................................................................................. ......................................
ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................................................... แทนข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของข้าพเจ้าที่รับรองเอกสารแล้ว
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผูร้ ับมอบอานาจที่รับรองเอกสารแล้ว
การใดที่นาย/นาง/นางสาว..................................................... .............................ได้กระทาไปให้ถือเสมือนเป็ นการกระทาของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ
ลงชื่อ....................................................ผูม้ อบอานาจ
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
(....................................................)
ติดอากร 10.-บาท
ลงชื่อ.....................................................พยาน
ประทับตราบริ ษทั
(....................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.....................................................)

รู ปถ่ายสถานพยาบาลชื่อ.........................................................................................เวลาทาการ................................
รู ปที่ 1 แสดงลักษณะอาคารของสถานที่ที่ขออนุญาต

รู ปที่ 2 แสดงป้ าย,เลขที่ต้ งั ของสถานที่ที่ขออนุญาต

รับรองว่าเป็ นความจริ ง
ลงชื่อ......................................................
(...........................................................)
ผูข้ อรับอนุญาต
วันที่..................../....................../.................

