เอกสารที่สงใหผูประกอบการ
รายที่ขออนุญาตครอบครองและนําเขา Acetic anhydride เพื่อใชประโยชนดานอุตสาหกรรม ตอเนื่อง (รายเดิม)
1. แนวทางการพิจารณาปริมาณ Acetic anhydride เพื่อใชประโยชนดานอุตสาหกรรม สําหรับผูขอรับอนุญาตครอบครอง
ตอเนื่อง (รายเดิม)
2. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึง่ ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (กรณีรายเดิม
ขอตอเนื่อง)
3. คําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (แบบ ย.ส. 21)
4. คําขอรับใบอนุญาตนําเขาซึง่ ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (แบบ ย.ส. 21)
5. แบบคําชี้แจงประกอบคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครองครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
สําหรับกรณีที่ใช Acetic anhydride ในอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปร สียอ ม พอลิเมอร ABS resin
หรือแอสไพริน
6. ตารางแสดงการรับ-จาย Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม
7. ตารางการขอครอบครอง Acetic anhydride ในป พ.ศ. 2558
8. หนังสือมอบอํานาจ เรื่อง มอบอํานาจใหเปนผูดําเนินกิจการในใบอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ประจําป พ.ศ. 2558
9. หนังสือมอบอํานาจเรื่อง มอบอํานาจใหเปนผูยื่น/รับเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตนําเขา หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
10. แนวทางการกรอกเอกสารคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
11. แนวทางการกรอกเอกสารคําขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4

**** แนวทางของการพิจารณาปริมาณ Acetic anhydride ที่จะอนุญาตใหครอบครองเพื่อใชในทางอุตสาหกรรม***
เปนไปตามคูมือการควบคุมตัวยา และการใชสารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติดสําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (ฉบับ พ.ศ. 2556)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการพิจารณาปริมาณ Acetic anhydride เพื่อใชประโยชนดานอุตสาหกรรม สําหรับผูขอรับอนุญาตครอบครองตอเนื่อง (รายเดิม)
กรณีที่ 1 ไมมีการขอครอบครองเพิ่ม โดยขอครอบครองปริมาณที่คงเหลือจากป พ.ศ. 2557 ใหครอบครองเทากับปริมาณคงเหลือตามความประสงคของผูขออนุญาต
กรณีที่ 2 ขอครอบครองเพิ่มมากกวาปริมาณที่คงเหลือจากป พ.ศ. 2557 คํานวณปริมาณที่เห็นควรใหครอบครอง ดังนี้

วิธีการคํานวณ
X= A-B
C

*

ตัวอยางการคํานวณ
+B

โดย X = ปริมาณที่เห็นควรใหครอบครอง
A = ปริมาณการใชยอนหลัง 12 เดือน (1 ส.ค. 56 – 31 ก.ค. 57)
B = ปริมาณที่ประมาณการคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 57
C = ขนาดบรรจุ เปนไปตามที่บริษัทแตละแหงแจงไวใน company profile
(เชน Isotank ละ ๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ หรือ ๒๐,๗๕๐ กิโลกรัม)
* = หากผลลัพธเปนตัวเลขที่ไมลงตัว ใหปดเศษขึ้นใหเต็มจํานวนตามขนาดบรรจุ

บริษัท ไทยสตารช จํากัด (ผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปร)
A = 1,414,562 กิโลกรัม
B = 40,000 กิโลกรัม
C = 21,000 กิโลกรัม (ความจุ Isotank)
*

X= 1,414,562 - 40,000 + 40,000
21,000
*

X = 65.46 Isotank + 40,000
X = 66 Isotank + 40,000
X = (66 x 21,000) + 40,000 = 1,426,000 กิโลกรัม

หมายเหตุ - กรณีปริมาณคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 57 มากกวา ปริมาณการใชยอนหลัง 12 เดือน (1 ส.ค. 56 – 31 ก.ค. 57) จะพิจารณาใหครอบครองเทากับปริมาณที่คงเหลือ

แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
(กรณีรายเดิม ขอตอเนื่อง)
ชื่อสถานประกอบการ………………..………..………………………..………….……ชื่อผูดําเนินกิจการ …………………………………….……………..……คําขอลงวันที.่ .……………….…………….
สําหรับ
ผูป ระกอบการ










รายการตรวจสอบเอกสาร

สําหรับเจาหนาทีผ่ รู ับคําขอ
มี
ไมมี
ถูกตอง

ไม
ถูกตอง

1) แบบคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 (แบบ ย.ส. 21) ที่กรอกขอความเรียบรอยแลว
2) รูปถายผูดําเนินกิจการ ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป (โปรดติดในแบบ ย.ส.21 จํานวน 1 รูป)
3) สําเนาใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (แบบ ย.ส. 22) ฉบับปปจจุบัน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวบุคคลตางดาว ของผูดําเนินกิจการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาใบรับรองถิ่นที่อยูในประเทศไทย ของผูดําเนินกิจการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
6) แบบคําชี้แจงประกอบคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 พรอมเอกสารแนบ :
6.1) กรณีรายวิทยาศาสตร : เอกสารที่แนบ เชน สรุปผลความคืบหนาขอโครงการวิจัย สรุปปริมาณการใช
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา เปนตน จํานวน 1 ชุด
6.2) กรณีรายอุตสาหกรรม : เอกสารที่แนบ เชน สรุปปริมาณการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา เปนตน จํานวน 1 ชุด
7) กรณีมีการมอบอํานาจบุคคลใหเปนผูดําเนินการของนิติบุคคล
7.1) กรณีผูประกอบการเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล :
 หนังสือมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคล จํานวน 1 ฉบับ
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทซึ่งไดรับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
มาไมเกิน 6 เดือน และใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามกอพันธะผูกพันแทนบริษัทฯ ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีชาวตางประเทศ : ใบอนุญาตทํางาน และสําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
7.2) กรณีมหาวิทยาลัย :
 หนังสือมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการจากอธิการบดี โดยผูรับมอบอํานาจตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนา
ภาควิชา จํานวน 1 ฉบับ
 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของทั้งผูมอบและผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
7.3) กรณีรัฐวิสาหกิจ :
 หนังสือมอบอํานาจหรือมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจากผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลที่ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันแตเรียกชื่อเปนอยางอื่นในรัฐวิสาหกิจนั้น โดยผูร ับมอบอํานาจ
หรือมอบหมายตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง จํานวน 1 ฉบับ
 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของทั้งผูมอบและผูรับมอบอํานาจหรือรับมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจหรือรับมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ
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แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
(กรณีรายเดิม ขอตอเนื่อง)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………..………..………………….……ชื่อผูดําเนินกิจการ ………………….…..………………………………….คําขอลงวันที่..……………….……………...
สําหรับ
ผูป ระกอบการ






สําหรับเจาหนาทีผ่ รู ับคําขอ
มี
ไมมี

รายการตรวจสอบเอกสาร

ถูกตอง

ไม
ถูกตอง

7.4) กรณีราชการ :
 หนังสือมอบอํานาจหรือมอบหมายใหเปนผูปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการเปนผูดําเนินการ โดยผูรับมอบอํานาจ
หรือมอบหมายตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง หรือผูอํานวยการโรงพยาบาลนั้นๆ
จํานวน 1 ฉบับ
 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของทั้งผูมอบและผูรับมอบอํานาจหรือรับมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจหรือรับมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ
8) COMPANY PROFILE (เฉพาะบริษัทฯ ที่ใช Acetic anhydride ในอุตสาหกรรมผลิตแปงแปรรูป สียอ มผา
แอสไพริน หรือโพลีเมอร ABS resin) จํานวน 5 ฉบับ
9) กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย เฉพาะภาคเอกชน/มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ/องคการเภสัชกรรม หรือ
หนวยงานอื่นที่ไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ โปรดสงคาธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้
กรุงเทพฯและปริมณฑล : สงเปนแคชเชียรเช็ค สั่งจายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 200 บาท
ตางจังหวัด : สงเปนตั๋วแลกเงินธนาคาร (DRAFT) สั่งจายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 200 บาท
10) กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นและรับเอกสาร
 หนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นและรับเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(โปรดรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารที่เปนสําเนาทุกฉบับ)

ขาพเจาขอใหสัญญาวา
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
2) ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการรับรองดําเนินการสังเกตการณการตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ สถานประกอบการของขาพเจาตามที่ไดรับการรองขอ
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ ที่ใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ และไดรับเอกสารหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรองไวเรียบรอย
แลว
ลงชื่อ......................................................ผูยื่นคําขอ (ผูดําเนินกิจการ) /ผูรับมอบอํานาจใหยื่นเอกสาร
(…………..…………………….………………………….)
วันที่...............................................................

F-N2-89 (03-01/01/2557) หนา 2/4

แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
(กรณีรายเดิม ขอตอเนื่อง)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………..………..………..…………………………….……ชื่อผูด ําเนินกิจการ …………………………………………………… คําขอลงวันที.่ .……………….……………..
1. ผลการตรวจสอบเบื้องตนตามรายการตรวจสอบเอกสาร
ครั้งที่ 1
ครบถวนและถูกตอง รับคําขอและเอกสารไวเพื่อดําเนินการตอไป
ไมครบถวน (ระบุลําดับที่ของรายการ)......................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไมถูกตอง (ระบุลําดับที่ของรายการ และรายละเอียด)..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ผูยื่นคําขอ มีความประสงคดงั นี้
ใหเจาหนาที่นัดวัน ที่ใหดําเนินการแกไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอตองดําเนินการภายในวันที่............................................
(หากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา กองควบคุมวัตถุเสพติดจะคืนคําขอและเอกสารประกอบคําขอทั้งหมด)
ผูยื่นคําขอ ขอคืนคําขอพรอมเอกสารประกอบคําขอ เพื่อนํามายื่นใหม
 รับทราบผลการตรวจเอกสาร ลงชื่อ .................................................... ผูยื่นคําขอ (ผูด ําเนินกิจการ)/
 ผูตรวจเอกสาร ลงชื่อ ........................................................
(.......................................................) ผูรับมอบอํานาจใหยื่นเอกสาร
(...............................................................)
วันที.่ ................................................
วันที่....................................................
ครั้งที่ 2
ผูยื่นคําขอไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกตองและครบถวน ตามระยะเวลาที่กําหนด
ดังนั้นกองควบคุมวัตถุเสพติดจึงคืนคําขอตามหนังสือ ที่ สธ 1003.2/.............................. ลงวันที.่ ...........................................
ผูยื่นคําขอแกไขคําขอหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกตองและครบถวน ตามระยะเวลาที่กําหนด
 รับทราบผลการตรวจเอกสาร ลงชื่อ .................................................... ผูยื่นคําขอ (ผูด ําเนินกิจการ)/
 ผูตรวจเอกสาร ลงชื่อ ........................................................
(.......................................................) ผูรับมอบอํานาจใหยื่นเอกสาร
(...............................................................)
วันที่...................................................
วันที่......................................................
2. ผลการตรวจสอบสาระสําคัญในขั้นพิจารณาคําขอ (พิจารณาโดยเจาหนาที)่
เอกสารมีความนาเชื่อถือ ขอมูลเพียงพอที่จะพิจารณาได
เอกสารขาดความนาเชื่อถือ หรือมีขอ มูลไมเพียงพอที่จะพิจารณาได
เอกสารหลักฐานหรือขอมูลที่ใหสงเพิ่มเติม มีดังนี.้ ...................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูต รวจเอกสาร ลงชื่อ ..................................................
(...............................................................)
วันที.่ ...............................................
 วิธีการแจงใหผูยนื่ คําขอใหดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
 โทรศัพท หมายเลข.................................. ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา............................
 โทรสาร หมายเลข................................... ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา............................
 หนังสือ ที่ สธ 1003.2/................................................... ลงวันที.่ ............................................................
ทั้งนี้เจาหนาที่ไดแจงผูยื่นคําขอใหดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที.่ ........................................
 วิธีการแจงเตือนใหผูยื่นคําขอกอนครบกําหนดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
 โทรศัพท หมายเลข.................................. ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา...........................
 โทรสาร หมายเลข................................... ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา..........................
 หนังสือ ที่ สธ 1003.2/................................................... ลงวันที.่ ............................................................
ผูยื่นคําขอไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนัน้ กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงคืนคําขอ
ตามหนังสือ ที่ สธ 1003.2/......................................... ลงวันที.่ .................................................
F-N2-89 (03-01/01/2557) หนา 3/4

แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
(กรณีรายเดิม ขอตอเนื่อง)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………..………..………..…………………………….……ชื่อผูด ําเนินกิจการ …………………………………………………… คําขอลงวันที.่ .……………….……………..
3. ผลการตรวจสอบสาระสําคัญในขั้นพิจารณาคําขอ (คณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ)
อนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไวในครอบครอง ตรวจสอบการเก็บรักษา การใช และการจัดทําบัญชีรับ จาย ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
ในการประชุมครั้งที.่ ............................. วันที่...................................
ใหสงเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม ดังนี.้ ......................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 วิธีการแจงใหผูยื่นคําขอใหดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
 โทรศัพท หมายเลข.................................. ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา............................
 โทรสาร หมายเลข................................... ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา............................
 หนังสือ ที่ สธ 1003.2/................................................... ลงวันที.่ ............................................................
ทั้งนี้เจาหนาที่ไดแจงผูยื่นคําขอใหดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที.่ ........................................
 วิธีการแจงเตือนใหผูยื่นคําขอกอนครบกําหนดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
 โทรศัพท หมายเลข.................................. ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา...........................
 โทรสาร หมายเลข................................... ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา..........................
 หนังสือ ที่ สธ 1003.2/................................................... ลงวันที.่ ............................................................
ผูยื่นคําขอไมประสงคจะใหพิจารณาตอ โดยไดยื่นหนังสือขอยกเลิกคําขอที.่ .................. ลงวันที่..........................
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ การประชุมครั้งที.่ ............................. วันที่...................................
ใหสงเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม ดังนี.้ ......................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 วิธีการแจงใหผูยื่นคําขอใหดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
 โทรศัพท หมายเลข.................................. ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา............................
 โทรสาร หมายเลข................................... ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา............................
 หนังสือ ที่ สธ 1003.2/................................................... ลงวันที.่ ............................................................
ทั้งนี้เจาหนาที่ไดแจงผูยื่นคําขอใหดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที.่ ........................................
 วิธีการแจงเตือนใหผูยื่นคําขอกอนครบกําหนดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
 โทรศัพท หมายเลข.................................. ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา...........................
 โทรสาร หมายเลข................................... ผูรับแจง................................................... ผูแจง......................................................วันที่.............................เวลา..........................
 หนังสือ ที่ สธ 1003.2/................................................... ลงวันที.่ ............................................................
ผูยื่นคําขอไมประสงคจะใหพิจารณาตอ โดยไดยื่นหนังสือขอยกเลิกคําขอที.่ .................. ลงวันที่..........................
4. แจงเรื่องการออกใบอนุญาต
 ออกใบอนุญาตแลวเสร็จ เมื่อวันที่........................................................
ทั้งนี้แจงใหผูยื่นคําขอทราบทาง  โทรศัพท หมายเลข............................ ผูรับแจง.................................. ผูแจง................................วันที่..........................เวลา.............................
 โทรสาร หมายเลข............................. ผูรับแจง.................................. ผูแจง................................วันที่..........................เวลา.............................
 หนังสือ ที่ สธ 1003.2/................................................... ลงวันที.่ ............................................................
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แบบ ย.ส. ๒๑

ที่ปดรูปถาย

เลขรับที่………………………………..
วันที่………………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

ผูขอรับใบอนุญาต
หรือ

ผูดําเนินกิจการ
ขนาด ๓ X ๔
เซนติเมตร

คําขอรับใบอนุญาต
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
เขียนที่......................................................................................
วันที่..…………..…. เดือน…………....……….…..พ.ศ.……..……..
๑. ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...................……………………………
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)
อยูเลขที่…………………………………….…ตรอก/ซอย………………………………..….………..……… ถนน………………………………………………...……..….….…..…………
หมูท…ี่ ………………………….……….ตําบล/แขวง…………………………………..…………..……..…..……..…อําเภอ/เขต…………………………..……...……..…….………….
จังหวัด………………………………………………..………....…………….โทรศัพท………………………………………………………………………….………..……….……..……………..
๒. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………….อายุ……………………..………..ป
สัญชาติ………….……………………………………………..อยูเลขที่………………………………………..…….ตรอก/ซอย……..…..……………………………………………………
ถนน………………………..…………………………….………หมูท…ี่ ………..…………………………………….…ตําบล/แขวง……………………………………….….……………...….
อําเภอ/เขต…………………………………………………..จังหวัด……………………………………………………..……….……….โทรศัพท…………………………...……..………...
๓. ขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
โดยมีสถานที่ทําการ คือ………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………..…...
(ชือ่ สถานทีผ่ ลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง)
อยูเลขที่…………..………………………………ตรอก/ซอย………………….…………………….………… ถนน……………………………………………….…………………………..…
หมูท…ี่ ……………………………………..….ตําบล/แขวง……………..…………………………………………..………อําเภอ/เขต……….…….........................…………………….
จังหวัด…………………………………………………………………………….โทรศัพท………………..……………………………………………………………………………………………….
๔. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย คือ
(๑) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(๒) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตตาม ๒.
(๓) รูปถายของผูขอรับใบอนุญาต หรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
(ลายมือชื่อ)………………………………….…………………….ผูยื่นคําขอ
(
)

หมายเหตุ

ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก

แบบ ย.ส. ๒๑
ที่ปดรูปถาย

เลขรับที่………………………………..
วันที่………………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

ผูขอรับใบอนุญาต
หรือ

ผูดําเนินกิจการ
ขนาด ๓ X ๔
เซนติเมตร

คําขอรับใบอนุญาต
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
เขียนที่..……………………………………………………………………………….
วันที่..…………..…. เดือน…………....……….…..พ.ศ.……..…………
๑. ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...................……………………………
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)
อยูเลขที่…………………………………….…ตรอก/ซอย………………………………..….………..……… ถนน………………………………………………...……..….….…..…………
หมูท…ี่ ………………………….……….ตําบล/แขวง…………………………………..…………..……..…..……..…อําเภอ/เขต…………………………..……...……..…….………….
จังหวัด………………………………………………..………....…………….โทรศัพท………………………………………………………………………….………..……….……..……………..
๒. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………….อายุ……………………..………..ป
สัญชาติ………….……………………………………………..อยูเลขที่………………………………………..…….ตรอก/ซอย……..…..……………………………………………………
ถนน………………………..…………………………….………หมูท…ี่ ………..…………………………………….…ตําบล/แขวง……………………………………….….……………...….
อําเภอ/เขต…………………………………………………..จังหวัด……………………………………………………..……….……….โทรศัพท…………………………...……..………...
๓. ขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
โดยมีสถานที่ทําการ คือ………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………..…...
(ชื่อสถานทีผ่ ลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง)
อยูเลขที่…………..………………………………ตรอก/ซอย………………….…………………….………… ถนน……………………………………………….…………………………..…
หมูท…ี่ ……………………………………..….ตําบล/แขวง……………..…………………………………………..………อําเภอ/เขต……….…….........................…………………….
จังหวัด…………………………………………………………………………….โทรศัพท………………..……………………………………………………………………………………………….
๔. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย คือ
(๑) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(๒) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตตาม ๒.
(๓) รูปถายของผูขอรับใบอนุญาต หรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
(ลายมือชื่อ)………………………………….…………………….ผูยื่นคําขอ
(
)

หมายเหตุ

ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก

“ โดยมีสถานที่มีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (Acetic anhydride) ตั้งอยูเลขที.่ ................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..”

กรณีรายที่ขอตอเนื่องจากปที่แลว

(Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม)
แบบคําชี้แจงประกอบคําขอรับใบอนุญาตมีไวในครองครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
สําหรับกรณีที่ใช Acetic anhydride ในอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปร สียอมผา พอลิเมอร ABS resin หรือแอสไพริน
ขอรับรองวาใชสูตรในการผลิตเหมือนเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยไดรับอนุญาตแลว
ในการยื่นคําขอฯ ครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสูตรในการผลิต (กรณีนี้โปรดแจงใหทราบดวย เนื่องจากตองมีการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญกอน)
วันที.่ ...........เดือน...............................พ.ศ..............
ขาพเจา

บริษัท/หจก./หสน...........................................................ขออนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท

4

(ชื่อผูขอรับอนุญาต)

ณ สถานที่ชื่อ.....................................................................................................................................................................................................
อยูเลขที่.............................................................................................................................................................................................................
ขอชีแ้ จงรายละเอียดในการนํา Acetic anhydride ไปใชดังนี้
1. ปริมาณ Acetic anhydride คงเหลือจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เปนปริมาณ (A) …………..………………………….…...... กิโลกรัม
2. ระหวาง 1 สิงหาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 จะมีการนําเขา Acetic anhydride อีกปริมาณ (B )……………………….……… กิโลกรัม
3. ประมาณการ Acetic anhydride คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปนปริมาณ (C) ……………………………….…….…………. กิโลกรัม
(ประมาณการใหใกลเคียงความจริงมากที่สดุ เพื่อปองกันปญหาปริมาณที่มีครอบครองอยูจ ริง มากกวา ปริมาณที่ไดรับอนุญาตในป พ.ศ. 2558)

4. ปริมาณ Acetic anhydride ที่ประสงคจะขอนําเขาในป พ.ศ. 2558 เปนปริมาณ (D)............................................................. กิโลกรัม
5. การคํานวณปริมาณ Acetic anhydride ที่ขอครอบครองทั้งหมดในป พ.ศ.2558
ปริมาณ Acetic anhydride ที่ขอครอบครองทั้งหมดในป พ.ศ.2558 เปนปริมาณ (C)+(D)....................................................... กิโลกรัม
6. วัตถุประสงคในการนํา Acetic anhydride ไปใชประโยชน ………………………………………………….………………………………………………......
7. ตารางแสดงการรับ-จาย Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม......ตามเอกสารแนบ............
8. กรณีที่เจาหนาที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูประสานงานคือ…….…………………….………………….………….
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน.....................…………………………..…ตอ...………….… หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................
หมายเลขโทรสาร………………………….……..e-mail address…………………………………..……………………..……………..………………………………
ลายมือชื่อ ........................................................ ผูดําเนินกิจการ
(............................................................)
*** ขาพเจารับทราบและจะดําเนินการจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ.2522 โดยใหจัดทําเปนสองฉบับ ฉบับหนึ่งเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นปแลวแตกรณี
และอีกฉบับหนึ่งพรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจายยาเสพติดใหโทษที่ไดลงรายการในบัญชีดังกลาว เก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตมี
กําหนดหาปนับตั้งแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี ***
*** แนวทางของการพิจารณาปริมาณ Acetic anhydride ที่จะอนุญาตใหครอบครองเพื่อใชในทางอุตสาหกรรม***
เปนไปตามคูมือการควบคุมตัวยา และการใชสารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติดสําหรับยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (ฉบับ พ.ศ. 2556)
คําเตือน : เพื่อมิใหเกิดปญหาการครอบครองที่ไมสอดคลองในป พ.ศ.2558
โปรดแจงปริมาณ Acetic anhydride ในขอ 1. - 5. ดวยความรอบคอบและเปนจริง

ตารางแสดงการรับ-จาย Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม
ชื่อผูรับอนุญาต บริษัท/หจก. ........................................................................................................................................................................
ชือ่ สถานที่……………………………………………...…………………………………………………………….…….………………..…………..……..............................
ตั้งอยูเลขที่……………………………………………………………...……………………………………………………………………………...............................……….
ในป พ.ศ. 2557 ไดรบั ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ตามใบอนุญาตเลขที่………...........................…….
โดยไดรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองรวมทั้งสิ้น …………………………..…….. กิโลกรัม
ขอมูลยอนหลัง 3 ป (ตามปปฏิทิน ม.ค.- ธ.ค.)

ปริมาณที่ใชไป (กิโลกรัม)

2554
2555
2556

สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556

ปริมาณที่นําเขา
(กิโลกรัม)
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ปริมาณที่ใชไป
(กิโลกรัม)
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ปริมาณคงเหลือ
(กิโลกรัม)
………………………………………………
……………………………………………….
.………………………………………………
……………………………………………….
.………………………………………………

มกราคม 2557
กุมภาพันธ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

เดือน/ป…

รวมการใช 12 เดือน …………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………
เฉลี่ยการใชตอเดือนตั้งแต 1 ส.ค. 56 - 31 ก.ค. 57 เทากับ…………………………….…………..(กิโลกรัม)

ลงชื่อ………………………………………
(…………………………….……….)
ผูดําเนินกิจการในใบอนุญาตฯ

ตารางการขอครอบครอง Acetic anhydride ในป พ.ศ. 2558
โปรดเลือกกรอกรายละเอียดในตารางที่ 1 หรือตารางที่ 2 ใหครบถวนตามลักษณะการขอครอบครอง Acetic anhydride ในป พ.ศ. 2558
1. กรณีขอครอบครองปริมาณที่คงเหลือ
 วัตถุประสงคการใช เพือ่ ผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปร/เพื่อผลิตสียอม/เพื่อผลิตพอลิเมอร ABS resin/แอสไพริน (โปรดขีดฆาขอความที่ไมตองการออก)
ปริมาณ (กิโลกรัม)
ชื่อผูขอรับอนุญาตและที่อยูของสถานที่ทาํ การ

1. บริษัท ...................................................................................
ที่อยู.......................................................................................
..............................................................................................
(ความจุ Isotank ............................. กก.)

ปริมาณที่ไดรับอนุญาต
ใหครอบครองในป พ.ศ.2557

การใช 12 เดือน
(1 ส.ค. 56 – 31 ก.ค. 57)

ประมาณการคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57

ปริมาณที่ขอครอบครอง
ในป พ.ศ. 2558

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

(A)
.........................

(B)
..........................

(C) = (B)
..........................

(............................./เดือน)

2. กรณีขอครอบครองมากกวาปริมาณที่คงเหลือ
 วัตถุประสงคการใช เพื่อผลิตแปงมันสําปะหลังดัดแปร/ผลิตสียอม/ผลิตพอลิเมอร ABS resin/แอสไพริน (โปรดขีดฆาขอความที่ไมตองการออก)
ปริมาณ (กิโลกรัม)
ชื่อผูขอรับอนุญาตและที่อยูของสถานที่ทาํ การ

1. บริษัท ...................................................................................
ที่อยู.......................................................................................
..............................................................................................
(ความจุ Isotank ............................. กก.)

ปริมาณที่ไดรับอนุญาต
ใหครอบครองในป พ.ศ.2557

การใช 12 เดือน
(1 ส.ค. 56 – 31 ก.ค. 57)

ประมาณการคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57

ที่จะขอนําเขา
ในป พ.ศ. 2558

ปริมาณที่ขอครอบครอง
ในป พ.ศ. 2558

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

(A)
.........................

(B)
..........................

(C)
..........................

(D) = (B)+(C)
..........................

(.........................../เดือน)

หนังสือมอบอํานาจ
เรื่อง มอบอํานาจใหเปนผูดําเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ประจําป พ.ศ. 2558
เขียนที่……………………………………………….…………
วันที่……………..เดือน……………………พ.ศ…..……….
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………………..…………………………ตําแหนง…………..……..……………….……….
อยูเลขที่……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ตําบล/แขวง………………………......................
อําเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย… …..………….…………….โทรศัพท……………..……..…………..
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/หนังสือเดินทาง เลขที่………....................................................... (ถายเอกสาร
พรอมรับรองสําเนาถูกตองแนบมาดวย) ออกใหโดย……………….……………………วันที่ออกบัตร………………..…….วันที่หมดอายุ…………………
และขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………ตําแหนง…………………………..……………
อยูเลขที่……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ตําบล/แขวง………………………......................
อําเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย… …..………….……………โทรศัพท……………..……..…………...
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/หนังสือเดินทาง เลขที่………....................................................... (ถายเอกสาร
พรอมรับรองสําเนาถูกตองแนบมาดวย) ออกใหโดย……………….……………………วันที่ออกบัตร………………..…….วันที่หมดอายุ………………
ขอมอบอํานาจให นาย/นาง/นางสาว………………………………..…………………………………………………………………………………….......
อยูเลขที่……………………..……….ซอย…………………………………..ถนน……………………..……………ตําบล/แขวง………………………......................
อําเภอ/เขต………………..…………..…จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย… …..………….…………….โทรศัพท……………..……..…………..
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/หนังสือเดินทาง เลขที่………....................................................... (ถายเอกสาร
พรอมรับรองสําเนาถูกตองแนบมาดวย) ออกใหโดย……………….……………………วันที่ออกบัตร………………..…….วันทีห่ มดอายุ…………………
เปนผูดําเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
การใดที่ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..…………………..ไดกระทําไปตามที่มอบอํานาจนี้ ใหเสมือนวาเป น
การกระทําของขาพเจา และขาพเจาขอรับผิดชอบทุกประการ
ลงชื่อ…………………….……………………ผูมอบอํานาจ
(…………………………………........…)
ลงชื่อ……………………………………………ผูมอบอํานาจ
(………………………………..……………)

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

ติดอากร 30 บาท และประทับตราบริษัทฯ
(ถายเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/หนังสือเดินทาง ของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจพรอม
รับรองสําเนาถูกตองมาดวย)
****กรณีที่ผูดําเนินกิจการเปนคนตางชาติ เอกสารที่ใชประกอบในการยื่นคําขอ จะตองมีสําเนาใบอนุญาตทํางานที่ออกโดย
กระทรวงแรงงานพรอมรับรองสําเนาถูกตองดวย****

หนังสือมอบอํานาจ
เรื่อง มอบอํานาจใหเปนผูยื่น/รับเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
เขียนที่………………………………………………………
วันที่……………..เดือน……………………พ.ศ………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………..............................................
ซึ่ ง เ ป น ผู ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร ใ น ใ บ อ นุ ญ า ต นํ า เ ข า ซึ่ ง ย า เ ส พ ติ ด ใ ห โ ท ษ ใ น ป ร ะ เ ภ ท 4 ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………ตั้งอยูเ ลขที่………………………………………………………………….………
ซอย…………………………………………………….……..ถ นน……………………………………..………………ตํ า บล /แ ขวง ………………………..................
อําเภอ/เขต………………………………………..……………………….………จังหวัด…………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………
โทรศัพท………..………………....
และเป น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การในใบอนุ ญ าตมี ไ ว ใ น ครอบครองซึ่ ง ยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท 4 ของสถานประกอบการ
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………ตั้งอยูเลขที…่ ……………………………………………………………….………
ซอย…………………………………………………….……..ถ นน……………………………………..………………ตํ า บล /แ ขวง ………………………..................
อําเภอ/เขต………………………………………..……………………….………จังหวัด…………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………
โทรศัพท………..………………....
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/หนังสือเดินทาง เลขที…่ ……...................(ถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
แนบมาดวย) ออกใหโดย…………………………………………………………วันที่ออกบัตร……………..วันที่หมดอายุ……………….
ขอมอบอํานาจให นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………………………..………….......
ตั้งอยูเลขที่…………………….ซอย………………………..ถนน……………………………………..………………ตําบล/แขวง………………………......................
อําเภอ/เขต………………………………….………จังหวัด…………………………………………รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท………..………………....
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/หนังสือเดินทาง เลขที่………...................(ถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
แนบมาดวย) ออกใหโดย……………………………………………………วันที่ออกบัตร……………..วันที่หมดอายุ……………….
เปนผูยื่น/รับเอกสารการขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท4 และใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท 4 และหลักฐานประกอบคําขอฯ ตลอดจนการแกไขเอกสาร ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แทนขาพเจา
การใดที่ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………….ไดกระทําไปตามที่มอบอํานาจนี้ ใหเสมือนวาเปนการ
กระทําของขาพเจา และขาพเจาขอรับผิดชอบทุกประการ
ลงชื่อ…………………….……………………ผูมอบอํานาจ
(…………………………………........…)
ลงชื่อ………………….…………………พยาน
(…….........…………..………………)

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

ติดอากร 30 บาท และประทับตราบริษัทฯ
(ถายเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/หนังสือเดินทาง ของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจพรอม
รับรองสําเนาถูกตองมาดวย)
****กรณีที่ผูดําเนินกิจการเปนคนตางชาติ เอกสารที่ใชประกอบในการยื่นคําขอ จะตองมีสําเนาใบอนุญาตทํางานที่ออกโดย
กระทรวงแรงงานพรอมรับรองสําเนาถูกตองดวย****

แบบ ย.ส. ๒๑
เลขรับที่…………………………………..
วันที่…………………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แนวทางการกรอกเอกสาร

ที่ปดรูปถาย
ผูขอรับใบอนุญาต
หรือ
ผูดําเนินกิจการ
ขนาด ๓ X ๔
เซนติเมตร

คําขอรับใบอนุญาต
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
เขียนที่…………………………..……………………
วันที่..……. เดือน………..……….…..พ.ศ.……………
๑. ขาพเจา……….….……หากไมใชกจิ การของเจาของคนเดียว ใหกรอกเปนชือ่ นิตบิ คุ คล เชน บริษัท/หจก./ชื่อมหาวิทยาลัย………………………….……………….
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)
กรอกที่อยูของนิติบคุ คล ของสํานักงานใหญตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทฯ

อยูเลขที่………………………………………….……………...….…ตรอก/ซอย…………………..…..……….………..……… ถนน……………………………….…..….….…..…………
หมูท…ี่ …..……….ตําบล/แขวง…………………………………..……..……..…..…………………..…อําเภอ/เขต…………………………………………..……...……..…….………….
จังหวัด……………………………………………………………………………....…………….โทรศัพท………………..……….……..……………..
๒. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ……………………….กรอกชื่อบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากนิตบิ คุ คลใหเปนผูดําเนินกิจการ……………………. อายุ………..………..ป
สัญชาติ…………….….. อยูเลขที่……………………………………………………….…..…….ตรอก/ซอย…………………………………………………………….…..……………………
ถนน………………………..…..………………………………………………..…… หมูท…ี่ ………..…….… ตําบล/แขวง…………………………………………….……….……………...….
อําเภอ/เขต………………………………………………………………….. จังหวัด………………………………………….……….โทรศัพท…….…………………………………..………...
๓. ขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
โดยมีสถานที่ทําการ คือ…………………..…ชื่อสถานที่ ที่มียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ไวในครอบครอง ณ สถานที่นนั้ ……………………….
(ชื่อสถานที่ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง)

กรอกทีอ่ ยูของสถานที่ครอบครองฯ

อยูเลขที่…………………………..…..……ตรอก/ซอย………………………………………….…………… ถนน…………………………………………………….………………………..…
หมูท…ี่ …………………………….….ตําบล/แขวง……………..……………………………………...………อําเภอ/เขต……….……………………………………….…………………….
จังหวัด………………………………………….โทรศัพท………………..……………………………….
๔. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย คือ
(๑) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(๒) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตตาม ๒.
(๓) รูปถายของผูขอรับใบอนุญาต หรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
(ลายมือชื่อ)………………….…………………….ผูยื่นคําขอ

หมายเหตุ

ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก

(………………………………………………………………)
ประทับตราบริษัทฯ (ถามี)

แบบ ย.ส. ๒๑
เลขรับที่…………………………………..
วันที่…………………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แนวทางการกรอกเอกสาร

ที่ปดรูปถาย
ผูขอรับใบอนุญาต
หรือ
ผูดําเนินกิจการ
ขนาด ๓ X ๔
เซนติเมตร

คําขอรับใบอนุญาต
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
เขียนที่…………………………..……………………
วันที่..……. เดือน………..……….…..พ.ศ.……………
๑. ขาพเจา……….….……หากไมใชกจิ การของเจาของคนเดียว ใหกรอกเปนชือ่ นิตบิ คุ คล เชน บริษัท/หจก./ชื่อมหาวิทยาลัย………………………….……………….
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)

กรอกที่อยูของนิติบคุ คล ของสํานักงานใหญตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทฯ

อยูเลขที่………………………………………….……………...….…ตรอก/ซอย…………………..…..……….………..……… ถนน……………………………….…..….….…..…………
หมูท…ี่ …..……….ตําบล/แขวง…………………………………..……..……..…..…………………..…อําเภอ/เขต…………………………………………..……...……..…….………….
จังหวัด……………………………………………………………………………....…………….โทรศัพท………………..……….……..……………..
๒. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ……………………….กรอกชื่อบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากนิตบิ คุ คลใหเปนผูด ําเนินกิจการ……………………. อายุ………..………..ป
สัญชาติ…………….….. อยูเลขที่……………………………………………………….…..…….ตรอก/ซอย…………………………………………………………….…..……………………
ถนน………………………..…..………………………………………………..…… หมูท…ี่ ………..…….… ตําบล/แขวง…………………………………………….……….……………...….
อําเภอ/เขต………………………………………………………………….. จังหวัด………………………………………….……….โทรศัพท…….…………………………………..………...
๓. ขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
โดยมีสถานที่ทําการ คือ……………………………………….…ชื่อสถานที่ ทีน่ ําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ……………………………………………….
(ชื่อสถานที่ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง)

กรอกที่อยูของสถานทีน่ ําเขาฯ

อยูเลขที่…………………………..…..……ตรอก/ซอย………………………………………….…………… ถนน…………………………………………………….………………………..…
หมูท…ี่ …………………………….….ตําบล/แขวง……………..……………………………………...………อําเภอ/เขต……….……………………………………….…………………….
จังหวัด………………………………………….โทรศัพท………………..……………………………….
๔. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย คือ
(๑) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(๒) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตตาม ๒.
(๓) รูปถายของผูขอรับใบอนุญาต หรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
(ลายมือชื่อ)………………….…………………….ผูยื่นคําขอ

หมายเหตุ

ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก

(………………………………………………………………)
ประทับตราบริษัทฯ (ถามี)

“ โดยมีสถานที่มีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (Acetic anhydride) ตั้งอยูเลขที่
.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

