ใบตรวจรับเอกสารประกอบคาขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
สาหรับสถานพยาบาลเอกชน
ชื่อสถานประกอบการ…………………………….………...……….………...…ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯ……….………...……………………………….……………
สาหรับ
ผู้ประกอบการ















การตรวจรับเอกสาร

สาหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับคาขอ
มี
ไม่มี
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

1) แบบคาขออนุญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (แบบ ข.ว.จ. 2-1)
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับใบอนุญาต
3) สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขาย
4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมาย
หรือแต่งตั้งให้ดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันยื่นคาขอ
5) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งของผู้ขอรับใบอนุญาต
6) สาเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) หรือสาเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
(สส.3)
7) สาเนาใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19) หรือสาเนาใบอนุญาตให้ดาเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ (สส.4)
8) สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลทีเ่ ป็นของนิติบุคคล (ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์)
9) หนังสือแสดงว่าเป็นผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ดาเนินการของนิติบุคคล กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลที่เป็นของนิติบุคคล (ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์)
10) แผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังแสดงที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของสถานพยาบาล
11) รูปถ่ายสถานพยาบาลจานวน 2 รูป (รูปที่ 1 แสดงลักษณะอาคาร รูปที่ 2 แสดงป้ายและ
เลขที่ของสถานที่ตั้ง)
12) ค่าธรรมเนียมรวมจานวน 1,000 บาท
13) เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด หรือแบบมอบอานาจให้
ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองดาเนินการสังเกตการณ์การตรวจ
ประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ สถานประกอบการของ
ข้าพเจ้าตามทีไ่ ด้รับการร้องขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.......................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต / ผู้รับมอบอานาจให้ยื่นเอกสาร
(.............................................)
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ผลการตรวจรับ
ครั้งที่ 1
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับคาขอและเอกสารไว้เพื่อดาเนินการต่อไป
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง เนื่องจาก
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นกาหนดจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนคาขอ
 คืนเอกสารคาขอ แล้วให้นามายื่นใหม่ภายหลัง
พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ ลงชื่อ...............................................
รับทราบผลการตรวจเอกสาร วันที.่ ........../............./......................
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง)
ผู้ตรวจเอกสาร
ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

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

ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................
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แผนที่ตั้งของ สถานพยาบาลชื่อ.....................................................................เวลาทาการ..................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................................ตรอก/ซอย...........................................อาคาร...........................................................
ถนน.............................................................ตาบล................................................อาเภอ....................................................
จังหวัด.....................................................โทรศัพท์...............................................................................................................
อยู่ใกล้สถานที่ทสี่ ังเกตได้โดยง่าย คือ .................................................................................................................................

รับรองว่าเป็นความจริง
ลงชื่อ........................................................

(.......................................................)
ผู้ขอรับใบอนุญาต
วันที่........................................

ชื่อสถานพยาบาล............................................................................................................................................................

1. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ขออนุญาต

2. ด้านหน้าสถานที่ (ป้าย,เลขที)่
รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ........................................................

(.......................................................)
ผู้ขอรับใบอนุญาต
วันที่........................................

แบบ ข.ว.จ.2-1
ที่ปิดรูปถ่ายของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
หรือผู้ดาเนินกิจการ
ขนาด 1 นิว้

เลขรับที่ ……………………………..….
วันที่ ………………………………………
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คาขอรับใบอนุญาตคาขอต่ออายุใบอนุญาต คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2

ขอรับใบอนุญาต(กรณีรายใหม่)
ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขที่...................................... ประจาปี พ.ศ. ..........................
ขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาต สูญหาย ถูกทาลายบางส่วนหรือลบเลือนในสาระสาคัญ

1. วัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาต

เขียนที่ ………………………………………………….
วันที่ ………… เดือน ………………..……. พ.ศ. ………....

 เพื่อบาบัดรักษาหรือป้องกันโรค
 เพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง (สาหรับหน่วยงานของรัฐ) ดังต่อไปนี้
O การบริหารวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ
- ได้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ใบอนุญาตเลขที…่ ……….......................................................
- เอกสารแสดงความเป็นคู่สัญญากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
สัญญาเลขที่....................................วันที่..........................................วันสิ้นสุดสัญญา..................................................
O การวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
- ได้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ใบอนุญาตเลขที…่ ……….......................................................
O การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับวัตถุออกฤทธิ์
- ได้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ใบอนุญาตเลขที่...................................................................
 เพื่อขาย ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ให้เป็นผู้ผลิตหรือนาเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
- ได้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ใบอนุญาตเลขที…่ ………..………..............................................
- เอกสารแสดงการมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข เลขที่หนังสือ.............................................................................

2. ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล) ………..…....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(กรณีเป็นสถานพยาบาลเอกชน : ให้ระบุชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือ
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหากเป็นสถานพยาบาลของนิตบิ ุคคลให้ระบุข้อความเพิ่มว่า เพื่อการดาเนินการของนิติบุคคลนั้น ดังนี้
“นาย ก. เพื่อการดาเนินการของบริษัท โรงพยาบาล ................จากัด”)

บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ………..………………………….……..........................................….........................................
หรือทะเบียนนิติบุคคล / บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี เลขที…่ ………………..........................................................................
อยู่เลขที่ …………………………หมู่ที่………..ตรอก/ซอย ……………………..………… ถนน ………………….….......……….............
ตาบล/แขวง …………….………………… อาเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด ………………….……………..…………..
รหัสไปรษณีย์ …….........….. โทรศัพท์ ……………….……… โทรสาร………….…………… E-mail ………..………………….....……
3. ข้อมูลผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการหรือดาเนินกิจการเกี่ยวกับใบอนุญาต
ชื่อ ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…….…….
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ………………………………………………… อายุ ………...…ปี สัญชาติ …………..………….……..
อยู่เลขที่ …………………………หมู่ที่………..ตรอก/ซอย ……………………..………… ถนน ………………….….......……….............
ตาบล/แขวง …………….………………… อาเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด ………………….……………..…………..
รหัสไปรษณีย์ …….........….. โทรศัพท์ ……………….……… โทรสาร………….…………… E-mail ………..………………….....……
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4. ข้อมูลสถานที่ขาย
ณ สถานที่ชื่อ………………………………………………………………………………………….……………………………………………......……
อยู่เลขที่ …………………………หมู่ที่………..ตรอก/ซอย ……………………..………… ถนน ………………….….......……….............
ตาบล/แขวง …………….………………… อาเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด ………………….……………..…………..
รหัสไปรษณีย์ ………………..……….….. โทรศัพท์ ……………………………………… โทรสาร…………………..….……………………...
5. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่างๆมาด้วย คือ
5.1 กรณีขอรับใบอนุญาต (กรณีรายใหม่)
(1) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขาย
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับใบอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคาขอ
(4) เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(4.1) เพื่อการบาบัดรักษาหรือป้องกันโรค
 กรณีสถานพยาบาลของรัฐ
 สาเนาหนังสือแสดงตนว่าเป็นผูไ้ ด้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการของหน่วยงาน
 กรณีสถานพยาบาลเอกชน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งของผู้ขอรับใบอนุญาต
 สาเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ. 7) หรือสาเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (สส.3)
 สาเนาใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (ส.พ. 19) หรือสาเนาใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (สส.4)
 สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผูด้ าเนินการสถานพยาบาลที่เป็นของนิติบุคคล
(ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์)
 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการของนิติบุคคล กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลที่เป็นของนิติบุคคล (ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์)
 แผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังแสดงที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของสถานพยาบาล
 รูปถ่ายสถานพยาบาลจานวน 2 รูป (รูปที่ 1 แสดงลักษณะอาคาร รูปที่ 2 แสดงป้ายและเลขที่ของสถานที่ตั้ง)
(4.2) เพื่อการบริหารวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ (สาหรับหน่วยงานของรัฐ)
 สาเนาใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 เอกสารแสดงความเป็นคู่สญ
ั ญากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 สาเนาหนังสือแสดงตนว่าเป็นผูไ้ ด้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการของหน่วยงาน
 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการในใบอนุญาต
 แผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังแสดงที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของสถานประกอบการ
 รูปถ่ายแสดงที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของสถานประกอบการ จานวน 1 รูป
(4.3) เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์(สาหรับหน่วยงานของรัฐ)
 สาเนาใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 สาเนาหนังสือแสดงตนว่าเป็นผูไ้ ด้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการของหน่วยงาน
 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการในใบอนุญาต

-3(4.4) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์(สาหรับหน่วยงานของรัฐ)
 สาเนาใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 สาเนาหนังสือแสดงตนว่าเป็นผูไ้ ด้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการของหน่วยงาน
 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการในใบอนุญาต
(4.5) เพื่อขาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท ให้เป็นผู้ผลิตหรือนาเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 สาเนาใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 เอกสารแสดงการมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
 สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคล
 แผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังแสดงที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของสถานประกอบการ
 รูปถ่ายแสดงที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของสถานประกอบการ จานวน 1 รูป
5.2 กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต
(1) ใบอนุญาตฉบับเดิม
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับใบอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคาขอ
5.3 กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต
(1) ใบแจ้งความ กรณีใบอนุญาตสูญหาย
(2) ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตดังกล่าวถูกทาลายบางส่วนหรือลบเลือนในสาระสาคัญ
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับใบอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคาขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารหรือหลักฐานทัง้ หมดทีย่ นื่ เพื่อประกอบคาขอรับใบอนุญาตเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) …………………………………………… ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการหรือดาเนินกิจการ
(………………………………………..…)
หมายเหตุ: (1) ให้ขีดเลือกข้อความในช่อง/Oให้ตรงตามที่ประสงค์จะดาเนินการ
(2) รับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับ

หนังสือมอบหมายให้เป็ นผูร้ บั อนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
วันที…่ ……….เดือน…..………………………พ.ศ.………….
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..………….………………………………………………………………………………
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…………………………………………………………………...…………………………………………………...
และ นาย / นาง / นางสาว…..……………………………………………………………………………………………………………………
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…………………………………………………………………………………………………………...…………...
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทน บริษัท/หจก./หสน.……………………………………….………………………….………………….
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่….……………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ขอมอบหมายให้ นาย / นาง / นางสาว….……………………………………………………………………………………………………
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…………………………………………………………………………………………………………...…………...
เป็นผู้รับ อนุญ าตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
การใดที่ นาย / นาง / นางสาว.…………………………………………….…………………………………………
ได้กระทาไป ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทาของข้าพเจ้า และ บริษัทฯ/หจก.ฯ/หสน.ฯ ขอรับผิดชอบทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้มอบอานาจ
(..………………………………………… )
ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้มอบอานาจ
(..………………………………………… )
ลงชื่อ ………………………………………….. ผู้รับมอบอานาจ

ติดอากร 30.- บาท
ประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

(..………………………………………… )
ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
(..………………………………………… )
ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
(..………………………………………… )

หนังสือมอบอานาจ
ให้ผูอ้ น่ื มายืน่ และรับเอกสารเกีย่ วกับ ใบอนุญาต ฯ วัตถุเสพติด
วันที่…………..เดือน……………………พ.ศ. …………
ข้ าพเจ้ า………………………………………………........….อายุ…………ปี เป็ นผู้ดาเนินการ
ในสถานที่ประกอบการชื่อ……………………………………………... …..ตังอยู
้ เ่ ลขที่………………..…….
ซอย/ตรอก…………………………………..ถนน……………………………………………หมูท่ ี่………..…
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต……………………..…..จังหวัด……………….…………
รหัสไปรษณีย์………………………….โทรศัพท์……………………………………………………………….
ขอมอบอานาจให้ …………………………………………………..……….อายุ……………...ปี
อยูเ่ ลขที่……………ซอย/ตรอก……………………….หมูท่ ี่…………ถนน……………………………………
ตาบล/แขวง…………………....เขต/อาเภอ…………………………...จังหวัด……………………………….
รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์………………………….บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ
เลขที่…………………………………………………...
เป็ นผู้ดาเนินการแทนเกี่ยวกับการ  ขอรับใบอนุญาต…………..……………………………...…..…………
.....……………………………………………………………..………..
 แก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต…..…………………………...
……………………………………………..…………………………...
 ต่ออายุใบอนุญาต….…………………………………………………...
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..
โดยเป็ นผู้ยื่น / รับเอกสาร ตลอดถึงการแก้ ไขเอกสาร ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แทนข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานมาด้ วย คือ
1. สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้ าราชการ ของข้ าพเจ้ าที่รับรองเอกสารแล้ ว
2. สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้ าราชการ ของผู้รับมอบอานาจที่รับรองเอกสารแล้ ว
การใดที่ นาย / นาง /นางสาว……….…………………………………ได้ กระทาไปให้ ถือเสมือน
เป็ นการกระทาของข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าขอรับผิดชอบทุกประการ

ติดอากร 30.- บาท
ประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ……………………………………. ผู้มอบอานาจ
( ………………………………… )
ลงชื่อ ………………………..…..…….... ผู้รับมอบอานาจ
( ………………………………... )
ลงชื่อ …………………………………… พยาน
( ………………………………… )
ลงชื่อ ……………………………………. พยาน
( …………………………………. )

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน : ถ้าส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ ม่ตอ้ งใช้หนังสือมอบอานาจ

