ใบตรวจรับเอกสารประกอบคาขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล
(สาหรับสถานพยาบาลเอกชน)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………….…………………………………ชื่อผู้ดําเนินกิจการ……………………………………………..…………………..
สําหรับ
การตรวจรับเอกสาร
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
ผู้ประกอบการ
มี
ไม่มี
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1) แบบคําขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์























(แบบ ค.จ.1)
2) รูปถ่ายผูด้ ําเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาํ เนินกิจการ
4) สําเนาบัตรข้าราชการ หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้ดําเนินกิจการ
5) สําเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ประกอบวิชาชีพทันตกรรม/
ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ ของผู้ดําเนินกิจการ
6) สําเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
7) สําเนาหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.12)
ในปีปัจจุบัน
8) สําเนาใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล (ส.พ. 19)
ที่ต่ออายุในปีปัจจุบันแล้ว และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
9) สําเนาทะเบียนบ้าน ของสถานพยาบาล
10) แผนที่ที่ตั้งของสถานพยาบาล
11) รูปถ่ายคลินิก หรือ โรงพยาบาล จํานวน 2 รูป
(รูปที่ 1 แสดงลักษณะอาคาร , รูปที่ 2 แสดงป้าย,เลขที่ของสถานที่ตั้ง)
12) เอกสารเพิ่มเติมกรณีนิติบุคคล
12.1) สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน)
12.2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี ของนิติบุคคล
12.3) สําเนาทะเบียนบ้านของสํานักงานใหญ่ (ที่อยู่ในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล)
12.4) หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามก่อพันธะผูกพันแทนบริษัท
มอบให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น “ผู้ดําเนินกิจการ”
12.5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้มอบอํานาจ
12.6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ
13) เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร
13.1) หนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด
13.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้มอบอํานาจ
13.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ
14) ค่าธรรมเนียม 100 บาท
14.1) กรุงเทพฯ กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ชําระด้วยเงินสดหรือ แคชเชียร์เช็ค /หากส่งทาง
ไปรษณีย์ ชําระเป็น แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14.2)ต่างจังหวัด กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ชําระด้วยเงินสดหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร
(Draft) /หากส่งทางไปรษณีย์ ชําระเป็นตั๋วแลกเงินธนาคาร (Draft) สั่งจ่ายสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
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ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า
1) จะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขต่าง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองดําเนินการสังเกตการณ์การตรวจ
ประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ สถานประกอบการของ
ข้าพเจ้าตามทีไ่ ด้รับการร้องขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.......................................... ผู้ยื่นคําขอ (ผู้ดําเนินกิจการ)
(.............................................)
ครั้งที่ 1
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับคําขอและเอกสารไว้เพื่อดําเนินการต่อไป
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง เนื่องจาก
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นกําหนดจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนคําขอ
 คืนเอกสารคําขอ แล้วให้นํามายื่นใหม่ภายหลัง
พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

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

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

ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ ลงชื่อ...............................................
รับทราบผลการตรวจเอกสาร วันที.่ ........../............./......................
ผู้ตรวจเอกสาร

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

 รับเอกสารทางไปรษณีย์
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอ โดยกําหนดยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
20 วันทําการนับจากวันทีแ่ จ้ง หากพ้นกําหนดจะสงวนสิทธิ์ในการคืนคําขอ
( ) แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข...............................................
ผู้รับเรื่อง............................................................................
( ) แจ้งทางโทรสาร หมายเลข..................................................
( ) แจ้งทางไปรษณีย์
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แบบ ค.จ. ๑

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

ที่ปิดรู ปถ่าย
ผูข้ อรับใบอนุญาต
หรื อ
ผูด้ าํ เนินกิจการ

คําขอรับใบอนุญาต
ให้ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
เขียนที่………………………….…………..
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……………
ข้าพเจ้า………………………………….…………………………………………………ซึ่ งมีผดู ้ าํ เนินกิจการ
( ชื่อผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อนิติบุคคล )
คือ……………………………………………………………………อายุ……………ปี สัญชาติ…………….……..
อยูเ่ ลขที่………………………………ตรอก / ซอย…………………………….ถนน………………………………..
หมู่ที่…………………………ตําบล / แขวง……………………………อําเภอ / เขต………………………………...
จังหวัด……………………..โทรศัพท์………………………………………………………………………………….
ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท………………………...
ในนามของ ( ชื่อสถานที่ให้มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ )……………………………………………………
อยูเ่ ลขที่………………….ตรอก / ซอย…………………………………ถนน…………………………………………
หมู่ที่…………………………ตําบล / แขวง……………………………อําเภอ / เขต…………………………….…..
จังหวัด…………………….โทรศัพท์…………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตคือ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
(๑) รู ปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ๓ รู ป
(๒) เอกสารแสดงการเป็ นเจ้าของกิจการ
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๔) ใบสําคัญแสดงว่าเป็ นผูร้ ับมอบหมายให้ดาํ เนินกิจการของนิติบุคคลผูข้ อรับใบอนุญาต (ถ้าเป็ นนิติบุคคล)
(๕) เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ยนื่ คําขอ

แผนที่ที่ต้ งั ของ สถานพยาบาลชื่อ ……………………………………….. เวลาทําการ ……………………
ตั้งอยูเ่ ลขที่ ………………. ตรอก/ซอย ……………………….. อาคาร …………………………………
ถนน ………………………….. ตําบล ………………………... อําเภอ ………………………………….
จังหวัด ……………………….. โทรศัพท์ ………………………………………………………………….
อยูใ่ กล้สถานที่ที่สังเกตได้โดยง่าย คือ ………………………………………………………………………..

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

ชื่อสถานพยาบาล …………………………………………………………………………………………….

1. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ขออนุญาต

2. ด้านหน้าสถานที่ ( ป้ าย , เลขที่ )
รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริ ง
ลงชื่อ …………………………….
(…………………..…………)
ผูข้ อรับอนุญาต
วันที่ ……………………………..

หนังสือมอบอํานาจให้เป็ นผูด้ าํ เนินกิจการในใบอนุญาต
วันที่ ………….เดือน…..………………………พ.ศ.………….
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..………………………………………………………………
และนาย / นาง / นางสาว…..…………………………………………………กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทน
บริ ษทั /หจก./หสน. ……………………………………….ซึ่ งตั้งอยูเ่ ลขที่….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
ขอมอบอํานาจให้ นาย / นาง / นางสาว….……………………………………………………………………
เป็ นผูด้ าํ เนินกิจการในใบอนุ ญาต..…………………………………………………………………………….
แทนบริ ษทั ฯ/หจก.ฯ/หสน.ฯ
การใดที่ นาย / นาง / นางสาว.………………………………………………………………
ได้กระทําไป ให้ถือเสมือนว่าเป็ นการกระทําของข้าพเจ้า และบริ ษทั ฯ/หจก.ฯ/หสน.ฯ ขอรับผิดชอบ
ทุกประการ

ติดอากร 30.- บาท
ประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)

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

ถ่ายเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาแนบมาด้วย

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

