ใบตรวจรับเอกสารประกอบคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 2 หมวด ก สาหรับสถานพยาบาลรัฐบาล / หน่วยงานราชการ

ชื่อสถานประกอบการ…………………………….……………………...………...ชื่อผู้ดาเนินกิจการ………………………………………………………………...
สาหรับ
การตรวจรับเอกสาร
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1) แบบคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (แบบ ย.ส. 1)

2) รูปถ่ายผู้ดาเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 3 รูป

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการ

4)สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินกิจการ













5) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ของผู้ดาเนินกิจการ
6)สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี ของส่วนราชการ (ถ้ามี)
7) สาเนาทะเบียนบ้าน ของที่อยู่สถานที่
(ที่ปรากฏอยู่ในสาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี) (ถ้ามี)
8) กรณีขอครอบครองสาหรับหน่วยงานในกากับของรัฐ
8.1) หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินกิจการในใบอนุญาตฯ
กรณีมหาวิทยาลัย : - ต้องได้รับมอบอานาจจากอธิการบดี
8.2) หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินกิจการในใบอนุญาตฯ
กรณีหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า : - ต้องได้รับมอบอานาจจาก
อธิบดี / ตาแหน่งที่เทียบเท่า
8.3) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (เฉพาะกรณีหน่วยงานในกากับของรัฐ)
8.3.1) กรุงเทพฯ กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ชาระด้วยเงินสดหรือ แคชเชียร์เช็ค
หากส่งทางไปรษณีย์ ชาระเป็น แคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่ายสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9) เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร
9.1) หนังสือมอบอานาจให้ผู้อนื่ มายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด
หรือแบบมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด
9.2) สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจ
9.3) 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 ย.ส. 1
เลขรับที่………………………..
วันที่…………………………...
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

ที่ปิดรู ปถ่าย
ของผูร้ ับใบอนุญาต
หรื อผูด้ าํ เนิ นกิจการ
ขนาด 3x4
เซนติเมตร

คําขอรับใบอนุญาต
จําหน่ ายหรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้ โทษในประเภท 2
เขียนที่…………………………
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ. ……………
1. ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………
(ชื่อผูข้ อรับใบอนุญาต)
อยูเ่ ลขที่…………………..….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………………
หมู่ที่……………ตําบล/แขวง…………..………………อําเภอ/เขต…………………….………..
จังหวัด…………………..….รหัสไปรษณี ย…
์ ………………….โทรศัพท์……………..………...
2. ซึ่งมีผดู ้ าํ เนินกิจการ ชื่อ………………………………………………...……...อายุ……………..ปี
สัญชาติ………………อยูเ่ ลขที่……………………………….ตรอก/ซอย………………………..
ถนน…………………….หมู่ที่……………………ตําบล/แขวง…………………………………..
อําเภอ/เขต……………..จังหวัด……………….รหัสไปรษณี ย…
์ ………..โทรศัพท์………….…..
(1)

3. ขอรับใบอนุ ญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ในหมวด………………………………...
หรื อมีไว้ในครอบครองซึ่ งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ในหมวด……………………………… (1)
4. สถานที่ทาํ การ ชื่อ…………………………………………………..อยูเ่ ลขที่……………………..
ตรอก/ซอย……………………………………….ถนน…………………………หมู่ที่…………...
ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต…………………………………….
จังหวัด……………………...รหัสไปรษณี ย…
์ ………………….โทรศัพท์……………..………...
5. วัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………..
6. ชื่อยาเสพติดให้โทษที่ขอรับใบอนุญาตตาม 3. …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………

-27. พร้อมกับคําขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
(1) สําเนาหรื อรู ปถ่ายทะเบียนบ้าน
(2) สําเนาหรื อรู ปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อ
ใบอนุญาตประกอบการบําบัดโรคสัตว์
(3) หนังสื อแสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ดาํ เนินกิจการของนิติบุคคลผูข้ อรับใบอนุญาต
ตาม 2.
(4) สําเนารู ปถ่ายใบอนุ ญาตให้ต้ งั สถานพยาบาล หรื อใบอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั แล้วแต่
กรณี
(5) รู ปถ่ายของผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูด้ าํ เนินกิจการ ขนาด 3 x 4เซนติเมตร จํานวน 3 รู ป
(ลายมือชื่อ)……………………………………..ผู้ยนื่ คําขอ

หมายเหตุ (1) หมวด ก.

สําหรับกระทรวง ทบวง กรม องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
รวมทั้งกรุ งเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรื อองค์การเภสัชกรรม
หมวด ข. สําหรับผูป้ ระกอบการขนส่ งสาธารณะระหว่างประเทศ
หมวด ค. สําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผน
ปั จจุบนั ชั้นหนึ่งในสาขาเภสัชกรรมหรื อทันตกรรม
หรื อผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ช้ นั หนึ่ง
(2) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออก

หนังสือมอบอํานาจ
ให้ผูอ้ นื่ มายืน่ และรับเอกสารเกีย่ วกับ ใบอนุญาต ฯ วัตถุเสพติด
วันที่ …………..เดือน…………………………พ.ศ. …………
ข้าพเจ้า………………………………………………...….อายุ…………ปี เป็ นผูด้ าํ เนินกิจการ
ในสถานที่ประกอบการชื่อ……………………………………………... …..ตั้งอยูเ่ ลขที่…………………….
ซอย/ตรอก…………………………………..ถนน……………………………………………หมู่ที่…………
ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต……………………..…..จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………….โทรศัพท์…………………………………………………………….
ขอมอบอํานาจให้………………………………………………………….อายุ……………...ปี
อยูเ่ ลขที่……………ซอย/ตรอก……………………….หมู่ที่…………ถนน…………………………………
ตําบล/แขวง…………………....เขต/อําเภอ…………………………...จังหวัด……………………………….
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………….โทรศัพท์………………………….บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
เลขที่…………………………………………………...
เป็ นผูด้ าํ เนินการแทนเกี่ยวกับการ ο ขอรับใบอนุญาต………..……………………………...…..…………
..……………………………………………………………..………..
ο แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต……………………………...
………………………………………………………………………...
ο ต่ออายุใบอนุญาต……………………………………………………...
ο อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………..
โดยเป็ นผูย้ ื่น / รับเอกสาร ตลอดถึงการแก้ไขเอกสาร ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แทนข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของข้าพเจ้าที่รับรองเอกสารแล้ว
2. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผูร้ ับมอบอํานาจที่รับรองเอกสารแล้ว
การใดที่ นาย / นาง /นางสาว……….…………………………………ได้กระทําไปให้ถือเสมือน
เป็ นการกระทําของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ

ติดอากร 30.- บาท
ประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ……………………………………. ผูม้ อบอํานาจ
( ………………………………… )
ลงชื่อ ………………………..…..…….... ผูร้ ับมอบอํานาจ
( ………………………………... )
ลงชื่อ …………………………………… พยาน
( ………………………………… )
ลงชื่อ ……………………………………. พยาน
( …………………………………. )

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน : ถ้าส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ ม่ตอ้ งใช้หนังสือมอบอํานาจ

