ใบตรวจรับเอกสารประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

ชื่อสถานประกอบการ………………………………………….………...………ชื่อผู้ดาเนินกิจการ …………………………………………………………………
สาหรับ
ผู้ประกอบการ












การตรวจรับเอกสาร

สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
มี
ไม่มี
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

1) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (แบบ ค.จ. 3)
2) รูปถ่ายผู้ดาเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 3 รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) ต้นฉบับใบอนุญาต
4) สาเนาใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (ส.พ. 19) ที่ยังไม่หมดอายุ
(เฉพาะกรณีสถานพยาบาล)
5) ค่าธรรมเนียม 100 บาท
5.1) กรุงเทพฯ กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ชาระด้วยเงินสดหรือ แคชเชียร์เช็ค
หากส่งทางไปรษณีย์ ชาระเป็น แคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่ายสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5.2 ต่างจังหวัด กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ชาระด้วยเงินสด
หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร (Draft)
หากส่งทางไปรษณีย์ ชาระเป็นตั๋วแลกเงินธนาคาร (Draft)
สั่งจ่ายสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด หรือ
แบบมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด
สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบอานาจ
สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้รับมอบอานาจ
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ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า
1) จะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขต่าง ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองดาเนินการสังเกตการณ์การตรวจ
ประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ สถานประกอบการของ
ข้าพเจ้าตามทีไ่ ด้รับการร้องขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.......................................... ผู้ยื่นคาขอ (ผู้ดาเนินกิจการ)
(.............................................)
ผลการตรวจรับ
ครั้งที่ 1
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับคาขอและเอกสารไว้เพื่อดาเนินการต่อไป
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง เนื่องจาก
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นกาหนดจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนคาขอ
 คืนเอกสารคาขอ แล้วให้นามายื่นใหม่ภายหลัง
พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

ครั้งที่ 2
 เอกสารครบถ้วน
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง คืนเอกสารคาขอ
...........................................................................................................
...........................................................................................................
ผู้ตรวจเอกสาร

ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ ลงชื่อ...............................................
รับทราบผลการตรวจเอกสาร วันที.่ ........../............./......................
ผู้ตรวจเอกสาร

ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

 รับเอกสารทางไปรษณีย์
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอ โดยกาหนดยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
20 วันทาการนับจากวันทีแ่ จ้ง หากพ้นกาหนดจะสงวนสิทธิ์ในการคืนคาขอ
( ) แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข...............................................
ผู้รับเรื่อง............................................................................
( ) แจ้งทางโทรสาร หมายเลข..................................................
( ) แจ้งทางไปรษณีย์
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แบบ ค.จ. 3
เลขรับที่………………………
วันที่………………………….
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

ที่ปิดรู ปถ่าย
ผูข้ อต่ออายุ
ใบอนุญาต

คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครอง
หรือใช้ ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
เขียนที่………………………….…………..
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………
ข้าพเจ้า…………..………………………………….………………………………………………
( ชื่อผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตหรื อนิติบุคคล )
ซึ่ งมีผดู ้ าเนินกิจการคือ…………………………………………………………………………………………
และเป็ นผูร้ ับอนุ ญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท……………………
ใบอนุญาตที่……………...ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในนามของ
( ชื่อสถานที่ให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ )………………………………………………………...
อยูเ่ ลขที่…………………………..ตรอก / ซอย……………………………ถนน…………………………….
หมู่ที่………………ตาบล / แขวง……………………………อาเภอ / เขต…………………………….……..
จังหวัด……………………………………โทรศัพท์………………………………………………………….
ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ประจา พ.ศ. …2558…
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
(1) รู ปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 3 รู ป
(2) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์
(3) เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ลงชื่อ………………………………………...ผู้ยนื่ คำขอ

“ ตัวอย่างการกรอกแบบ ค.จ. 3 ”
แบบ ค.จ. 3
เลขรับที่………………………
วันที่………………………….
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

ที่ปิดรู ปถ่าย
ผูข้ อต่ออายุ
ใบอนุญาต

คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครอง
หรือใช้ ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
เขียนที่………………………….…………..
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………
ข้าพเจ้า..นิตบิ ุคคลกรอกชือ่ กระทรวง,ทบวง,กรม,มหาวิทยาลัย,บริษทั ,หจก.,มูลนิธ,ิ สมาคมฯ
( ชื่อผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตหรื อนิติบุคคล )
ซึ่ งมีผดู ้ าเนินกิจการคือ………….……ชือ่ ผูด้ าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ…………………..…....…………
และเป็ นผูร้ ับอนุ ญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท………2,3,4…..…
ใบอนุญาตที่ เลขทีใ่ บอนุญาตฯได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในนามของ
( ชื่อสถานที่ให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ )……….…ชือ่ สถานพยาบาล / ชือ่ สถานที.่ …………..
อยูเ่ ลขที่…………………………..ตรอก / ซอย……………………………ถนน…………………………….
หมู่ที่………………ตาบล / แขวง……………………………อาเภอ / เขต…………………………….……..
จังหวัด……………………………………โทรศัพท์………………………………………………………….
ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ประจา พ.ศ. …2558…
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
(1) รู ปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 3 รู ป
(2) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์
(3) เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ลงชื่อ……ผูด้ าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ…...ผู้ยนื่ คำขอ

“ ตัวอย่างการกรอกแบบ ค.จ. 3 ”
แบบ ค.จ. 3

สานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ปิดรู ปถ่าย
ผูข้ อต่ออายุ
ใบอนุญาต

เลขรับที่………………………
วันที่………………………….
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครอง
หรือใช้ ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
เขียนที่………………………….…………..
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………
ข้าพเจ้า…………………………….สานักงานตารวจแห่งชาติ…………...……………………..…
( ชื่อผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตหรื อนิติบุคคล )
ซึ่ งมีผดู ้ าเนินกิจการคือ………….……ชือ่ ผูด้ าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ…………………..…....…………
และเป็ นผูร้ ับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท………1…….....…
ใบอนุญาตที่ เลขทีใ่ บอนุญาตฯได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในนามของ
( ชื่อสถานที่ให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ )……….…พิสจู น์หลักฐานจังหวัดฯ…………………..
อยูเ่ ลขที่…………………………..ตรอก / ซอย……………………………ถนน…………………………….
หมู่ที่………………ตาบล / แขวง……………………………อาเภอ / เขต…………………………….……..
จังหวัด……………………………………โทรศัพท์………………………………………………………….
ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ประจา พ.ศ. …2558…
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
(1) รู ปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 3 รู ป
(2) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์
(3) เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ลงชื่อ……ผูด้ าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ…...ผู้ยนื่ คำขอ

“ ตัวอย่างการกรอกแบบ ค.จ. 3 ”
แบบ ค.จ. 3
ที่ปิดรู ปถ่าย
ผูข้ อต่ออายุ
ใบอนุญาต

สำหรับกรณีทไี่ ม่ ใช่ สถำนพยำบำลเอกชน

เลขรับที่………………………
วันที่………………………….
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครอง
หรือใช้ ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
เขียนที่………………………….…………..
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………
ข้าพเจ้า…………….กรอกชือ่ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ , รัฐวิสาหกิจ , เทศบาล , องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ฯ……………………………………………………………………………………….
( ชื่อผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตหรื อนิติบุคคล )
ซึ่ งมีผดู ้ าเนินกิจการคือ………….……ชือ่ ผูด้ าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ…………………..…....…………
และเป็ นผูร้ ับอนุ ญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท………2,3,4…..…
ใบอนุญาตที่ เลขทีใ่ บอนุญาตฯได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในนามของ
( ชื่อสถานที่ให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ )……….…ชือ่ สถานพยาบาล / ชือ่ สถานที.่ …………..
อยูเ่ ลขที่…………………………..ตรอก / ซอย……………………………ถนน…………………………….
หมู่ที่………………ตาบล / แขวง……………………………อาเภอ / เขต…………………………….……..
จังหวัด……………………………………โทรศัพท์………………………………………………………….
ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ประจา พ.ศ. …2558…
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
(1) รู ปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 3 รู ป
(2) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์
(3) เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ลงชื่อ……ผูด้ าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ…...ผู้ยนื่ คำขอ

หนังสือมอบอำนำจ
ให้ผูอ้ น่ื มำยืน่ และรับเอกสำรเกีย่ วกับ ใบอนุญำต ฯ วัตถุเสพติด
วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ. …………
ข้าพเจ้า………………………………………………...….อายุ…………ปี เป็ นผูด้ าเนิ นกิจการ
ในสถานที่ประกอบการชื่อ……………………………………………... …..ตั้งอยูเ่ ลขที่…………………….
ซอย/ตรอก…………………………………..ถนน……………………………………………หมู่ที่…………
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต……………………..…..จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………….โทรศัพท์…………………………………………………………….
ขอมอบอานาจให้………………………………………………………….อายุ……………...ปี
อยูเ่ ลขที่……………ซอย/ตรอก……………………….หมู่ที่…………ถนน…………………………………
ตาบล/แขวง…………………....เขต/อาเภอ…………………………...จังหวัด……………………………….
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………….โทรศัพท์………………………….บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
เลขที่…………………………………………………...
เป็ นผูด้ าเนินการแทนเกี่ยวกับการ  ขอรับใบอนุญาต………..……………………………...…..…………
..……………………………………………………………..………..
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต……………………………...
………………………………………………………………………...
 ต่ออายุใบอนุ ญาต……………………………………………………...
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………..
โดยเป็ นผูย้ ื่น / รับเอกสาร ตลอดถึงการแก้ไขเอกสาร ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แทนข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
1. สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของข้าพเจ้าที่รับรองเอกสารแล้ว
2. สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผูร้ ับมอบอานาจที่รับรองเอกสารแล้ว
การใดที่ นาย / นาง /นางสาว……….…………………………………ได้กระทาไปให้ถือเสมือน
เป็ นการกระทาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ

ติดอากร 30.- บาท
ประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)

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

กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน : ถ้ำส่งเอกสำรทำงไปรษณียไ์ ม่ตอ้ งใช้หนังสือมอบอำนำจ

