แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขาหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
(กรณีรายเดิม ขอตอเนื่อง)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………..………..……………………….……ชื่อผูดําเนินกิจการ …………………………………….……………..……คําขอลงวันที่..……………….……..……..
สําหรับเจาหนาทีผ่ รู ับคําขอ
มี
ไมมี

สําหรับ
ผูป ระกอบการ

รายการตรวจสอบเอกสาร



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) สําเนาใบอนุญาต (แบบ ย.ส. 22) ฉบับปปจจุบัน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลตางดาว ของผูดําเนินกิจการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาใบรับรองถิ่นที่อยูในประเทศไทย ของผูดําเนินกิจการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
6) แบบคําชี้แจงประกอบคําขอรับใบอนุญาต พรอมเอกสารแนบ เชน ความคืบหนาของโครงการวิจัย 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 หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลตางดาว
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 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 โดยผูรับมอบอํานาจ
หรือมอบหมายตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง จํานวน 1 ฉบับ
 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของทั้งผูมอบและผูรับมอบอํานาจหรือรับมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจหรือรับมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ
7.4) กรณีราชการ :
 หนังสือมอบอํานาจหรือมอบหมายใหเปนผูปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการเปนผูดําเนินการ โดยผูรับมอบอํานาจ
หรือมอบหมายตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง หรือผูอํานวยการโรงพยาบาลนั้นๆ
จํานวน 1 ฉบับ
 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของทั้งผูมอบและผูรับมอบอํานาจหรือรับมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจหรือรับมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ








ถูกตอง

ไม
ถูกตอง
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แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขาหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
(กรณีรายเดิม ขอตอเนื่อง)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………..………..………………….……ชื่อผูดําเนินกิจการ ………………………..………………………………….คําขอลงวันที.่ .……………….……………...
สําหรับ
ผูป ระกอบการ



รายการตรวจสอบเอกสาร

สําหรับเจาหนาทีผ่ รู ับคําขอ
มี
ไมมี
ถูกตอง

ไม
ถูกตอง

8) 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 และไดรับเอกสารหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรองไว
เรียบรอยแลว
ลงชื่อ......................................................ผูยื่นคําขอ (ผูดําเนินกิจการ) /ผูรับมอบอํานาจใหยื่นเอกสาร
(…………..…………………….………………………….)
วันที่...............................................................
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แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขาหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
(กรณีรายเดิม ขอตอเนื่อง)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………..………..………..………………………ชื่อผูดําเนินกิจการ …………………………………………………… คําขอลงวันที่..………….….……………..
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 (ผูดําเนินกิจการ)/ผูรับมอบอํานาจใหยื่นเอกสาร  ผูตรวจเอกสาร ลงชื่อ........................................
(.......................................................)
(.............................................)
วันที.่ ................................................
วันที่..........................................
ครั้งที่ 2
ผูยื่นคําขอไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกตองและครบถวน ตามระยะเวลาที่กําหนด
ดังนั้นกองควบคุมวัตถุเสพติดจึงคืนคําขอตามหนังสือ ที่ สธ 1003.2/.............................. ลงวันที.่ ...........................................
ผูยื่นคําขอแกไขคําขอหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ถูกตองและครบถวน ตามระยะเวลาที่กําหนด
 รับทราบผลการตรวจเอกสาร ลงชื่อ .................................................... ผูยื่นคําขอ (ผูด ําเนินกิจการ)/
(.......................................................) ผูรับมอบอํานาจใหยื่นเอกสาร
วันที่................................................

 ผูตรวจเอกสาร ลงชื่อ

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

2. ผลการตรวจสอบสาระสําคัญในขั้นพิจารณาคําขอ (พิจารณาโดยเจาหนาที่)
เอกสารมีความนาเชื่อถือ ขอมูลเพียงพอที่จะพิจารณาได
เอกสารขาดความนาเชื่อถือ หรือมีขอมูลไมเพียงพอที่จะพิจารณาได
เอกสารหลักฐานหรือขอมูลที่ใหสงเพิ่มเติม มีดังนี.้ ...................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูต รวจเอกสาร ลงชื่อ ..................................................
(...............................................................)
วันที.่ ...............................................
 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.่ ............................................................
ผูยื่นคําขอไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนัน้ กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงคืนคําขอ
ตามหนังสือ ที่ สธ 1003.2/......................................... ลงวันที.่ .................................................
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แบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขาหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
(กรณีรายเดิม ขอตอเนื่อง)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………...…………………………….……ชื่อผูดําเนินกิจการ …………………………………………………… คําขอลงวันที่..……………….……………..
3. ผลการตรวจสอบสาระสําคัญในขั้นพิจารณาคําขอ (คณะกรรมการฯ)
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.……..……..
๕. ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...................……………………………
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)
อยูเลขที่…………………………………….…ตรอก/ซอย………………………………..….………..……… ถนน………………………………………………...……..….….…..…………
หมูท…ี่ ………………………….……….ตําบล/แขวง…………………………………..…………..……..…..……..…อําเภอ/เขต…………………………..……...……..…….………….
จังหวัด………………………………………………..………....…………….โทรศัพท………………………………………………………………………….………..……….……..……………..
๖. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………….อายุ……………………..………..ป
สัญชาติ………….……………………………………………..อยูเลขที่………………………………………..…….ตรอก/ซอย……..…..……………………………………………………
ถนน………………………..…………………………….………หมูท…ี่ ………..…………………………………….…ตําบล/แขวง……………………………………….….……………...….
อําเภอ/เขต…………………………………………………..จังหวัด……………………………………………………..……….……….โทรศัพท…………………………...……..………...
๗. 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………………..……………………………………………………………………………………………….
๘. 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.……..……..
๙. ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...................……………………………
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)
อยูเลขที่…………………………………….…ตรอก/ซอย………………………………..….………..……… ถนน………………………………………………...……..….….…..…………
หมูท…ี่ ………………………….……….ตําบล/แขวง…………………………………..…………..……..…..……..…อําเภอ/เขต…………………………..……...……..…….………….
จังหวัด………………………………………………..………....…………….โทรศัพท………………………………………………………………………….………..……….……..……………..
๑๐. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………….อายุ……………………..………..ป
สัญชาติ………….……………………………………………..อยูเลขที่………………………………………..…….ตรอก/ซอย……..…..……………………………………………………
ถนน………………………..…………………………….………หมูท…ี่ ………..…………………………………….…ตําบล/แขวง……………………………………….….……………...….
อําเภอ/เขต…………………………………………………..จังหวัด……………………………………………………..……….……….โทรศัพท…………………………...……..………...
๑๑. 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………………..……………………………………………………………………………………………….
๑๒. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย คือ
(๑) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(๒) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตตาม ๒.
(๓) รูปถายของผูขอรับใบอนุญาต หรือผูดําเนินกิจการ ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
(ลายมือชื่อ)………………………………….…………………….ผูยื่นคําขอ
(
)

หมายเหตุ

ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก

กรณีรายที่ขอตอเนื่องจากปที่แลว

แบบคําชี้แจงประกอบคําขอรับใบอนุญาตผลิตหรือมีไวในครองครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ.............
ขาพเจา…………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ขออนุญาต
(ชื่อผูขอรับอนุญาต หากเปนนิติบุคคลใหกรอกชื่อนิติบุคคล เชน หนวยงาน หรือ บริษัทฯ)

1.

ผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 คือ
1.1 กัญชง โดยมีวัตถุประสงค (โปรดแนบโครงการฯ รายงานความคืบหนาของงานวิจัย)………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
โดยมีสถานที่ผลิต ที่อยู และจํานวนเนื้อที่เพาะปลูกดังนี้ (พื้นที่เพาะปลูก)………..………(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)………..
1.2

กระทอม จํานวน …………………… ตน
โดยมีวัตถุประสงค (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ตํารับยา พรอมรูปถายตนกระทอม ณ ปจจุบัน)…………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3

อื่นๆ………………………………………………………………………….………….(โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวของ)
โดยมีวัตถุประสงค…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

*** กรณีที่เจาหนาที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ตองการขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอผูป ระสานงานคือ………………………………………………………………………………….……
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน...............………ตอ....……… หมายเลขโทรศัพทมือถือ..............................................โทรสาร………………………………..…………….…
E-mail address……………………………….…..…………………...***

2.

มีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 คือ
2.1
กัญชง ในสวนของ (เชน เมล็ด ฯลฯ)………………………………………………………………………………………………………………………….
โดยมีวัตถุประสงค (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน โครงการฯ รายงานความคืบหนาของงานวิจัย)…………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2

กัญชา โดยมีวัตถุประสงค (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวของ)……………………………………………………..………………………………………
-ณ 30 กันยายน 2557 มีปริมาณ คงเหลือ (A) …………………………………………………………………........กรัม
-อยูระหวางการรอรับกัญชาจากกระทรวงสาธารณสุขและคาดวาจะไดรับกอนสิน้ ปพ.ศ.2557.................…......…..กรัม
ซึ่งคาดวา ณ 31 ธันวาคม 2557 จะคงเหลือประมาณ (B) .........................กรัม

- ป พ.ศ. 2558 จะครอบครองเพิ่มอีก (C) ...........................................กรัม
โปรดเลือกกรอก
ขอใดขอหนึ่ง
ตามแตกรณี

2.3

2.2.1ในกรณีที่ไมไดอยูระหวางการรอรับกัญชาจากกระทรวงสาธารณสุข กอนสิ้นปพ.ศ.2557
ปริมาณกัญชาที่ขอครอบครองทั้งหมดในป พ.ศ.2558 เปนปริมาณ(A)+(C).......................................

กรัม

2.2.2 กรณีที่คาดวาจะไดรับกัญชาจากกระทรวงสาธารณสุข กอนสิ้นปพ.ศ.2557
ปริมาณกัญชาทีข่ อครอบครองทั้งหมดในป พ.ศ.2558 เปนปริมาณ(B)+(C).......................................

กรัม

อื่นๆ………………………………………………….……… ปริมาณ………………………….………………………….………………….……
โดยมีวัตถุประสงค (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน โครงการฯ)……………………………………………………………………

*** กรณีที่เจาหนาที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ตองการขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอผูป ระสานงานคือ………………………………………………………………………………….……
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน...............………ตอ....……… หมายเลขโทรศัพทมือถือ..............................................โทรสาร………………………………..…………….…
E-mail address……………………………….…..…………………...***
ลายมือชือ .................................... ผูด้ ําเนินกิจการ
(...............................................)

กรณีรายที่ขอตอเนื่องจากปทแี่ ลว

แบบคําชี้แจงประกอบคําขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ.............
ขาพเจา…………....………………………………………………………………………………………………………...........................................................ขออนุญาต
(ชื่อผูขอรับอนุญาต หากเปนนิติบุคคลใหกรอกชื่อนิติบุคคล เชน หนวยงาน หรือ บริษัทฯ)
1. ป พ.ศ. 2557 ไดรับอนุญาตใหนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 คือ

..................................................................................................ปริมาณ...............................................................กิโลกรัม/กรัม/มิลลิลิตร
(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

2. ปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 คงเหลือจริง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เปนปริมาณ (A) …………………………..…........กิโลกรัม/กรัม/มิลลิลิตร
3. ขอมูลการเคลื่อนไหวของยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่จะเกิดขึ้นระหวาง 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557
3.1)อยูระหวางการนําเขา และคาดวาจะไดรับยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ระหวาง 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557
เปนปริมาณ (B)..………………………….………………………………………................................................................................................… กิโลกรัม/กรัม/มิลลิลิตร
3.2)ประมาณการยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปนปริมาณ (C) …………………………..….…….. กิโลกรัม/กรัม/มิลลิลิตร
4. ปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ทีป่ ระสงคจะนําเขาในป พ.ศ 2558 เปนปริมาณ (D).............................................................. กิโลกรัม/กรัม/มิลลิลิตร
5. การคํานวณปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่ขอนําเขาทั้งหมดในป พ.ศ.2558 (ใหเลือกตอบขอ 5.1 หรือ 5.2 เพียงขอใดขอหนึ่งเทานั้น)
5.1 กรณีไมมีการนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ระหวาง 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557
ปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่ขอครอบครองทั้งหมดในป พ.ศ.2558 เปนปริมาณ (A)+(D)................................................กิโลกรัม/กรัม/มิลลิลิตร
5.2 ในกรณีที่อยูระหวางการนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ระหวาง 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557
ปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่ขอครอบครองทั้งหมดในป พ.ศ.2558 เปนปริมาณ (C)+(D)................................................กิโลกรัม/กรัม/มิลลิลิตร

*** กรณีที่เจาหนาที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ตองการขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอผูป ระสานงานคือ………………………………………………………………………………….……
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน...............………ตอ....……… หมายเลขโทรศัพทมือถือ..............................................โทรสาร………………………………..…………….…
E-mail address……………………………….…..…………………...***

ลายมือชือ .................................... ผูด้ ําเนินกิจการ
(...............................................)

ตารางแสดงการรับ-จายยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (กรณีขอครอบครอง)
ชื่อสถานที…่ …………………………………………...…………………………………..………………....................................................................
ตั้งอยูเลขที…่ …………………………………………………………...………………………….....................................................……...................
ป พ.ศ. 2557 ไดรับใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึง่ ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ตามใบอนุญาตเลขที…่ …………..............
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่ไดรับอนุญาต คือ………………………………………………………………………..….………....…………
รวมปริมาณทั้งปที่ไดรบั อนุญาต.......................................................................................................... (มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)
ขอมูลยอนหลัง 3 ป (ตามปปฏิทิน ม.ค.- ธ.ค.)

ปริมาณที่ใชไป (มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)
(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

2554
2555
2556
เดือน/ป…

ปริมาณทีร่ ับมา

ปริมาณที่ใชไป

ปริมาณคงเหลือ

(มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)

(มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)

(มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)

(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556

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

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

………………………………………………
………………………………………………
……..…………………………………

มกราคม 2557
กุมภาพันธ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวมการใช
12 เดือน

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

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

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

…………………..……………………………… ……………………..…………..…… ………………………………………

เฉลี่ยการใชตอเดือนตั้งแต 1 ก.ย. 56 - 31 ส.ค. 57 เทากับ…………………………….……………..(มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)
(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

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

ตารางแสดงการรับ-จายยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (กรณีขอนําเขา)
ชื่อสถานที…่ …………………………………………...…………………………………..………………....................................................................
ตั้งอยูเลขที…่ …………………………………………………………...………………………….....................................................……...................
ป พ.ศ. 2557 ไดรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ตามใบอนุญาตเลขที…่ …………………….………..............
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่ไดรับอนุญาต คือ………………………………………………………………………..….………....…………
รวมปริมาณทั้งปที่ไดรบั อนุญาต.......................................................................................................... (มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)
ขอมูลยอนหลัง 3 ป (ตามปปฏิทิน ม.ค.- ธ.ค.)

ปริมาณที่ใชไป (มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)
(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

2554
2555
2556
เดือน/ป…

ปริมาณทีน่ ําเขา

ปริมาณที่ใชไป

ปริมาณคงเหลือ

(มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)

(มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)

(มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)

(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556

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

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

………………………………………………
………………………………………………
……..…………………………………

มกราคม 2557
กุมภาพันธ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวมการใช
12 เดือน

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

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

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

…………………..……………………………… ……………………..…………..…… ………………………………………

เฉลี่ยการใชตอเดือนตั้งแต 1 ก.ย. 56 - 31 ส.ค. 57 เทากับ…………………………….……………..(มิลลิลิตร/กรัม/กิโลกรัม)
(ขีดขอความที่ไมตองการออก)

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

หนังสือมอบอํานาจ
เรื่อง มอบอํานาจใหเปนผูดําเนินกิจการในใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ประจําป พ.ศ. 2558
เขียนที…่ ……………………………………………………
วันที…่ …………..เดือน……………………พ.ศ…....…..
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว……………………..……………………………ตําแหนง………….…………………………
อยูเลขที…่ …………….ซอย………………………..ถนน…………………………….………………ตําบล/แขวง………………….…………………...............
อําเภอ/เขต………………………….…………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย… …………………โทรศัพท…….…………………………………
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที…่ ……...............................(ถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
แนบมาดวย) ออกใหโดย…………………………วันที่ออกบัตร………………………..วันที่หมดอายุ………………………….….
ขอมอบอํานาจให นาย/นาง/นางสาว………………………………..………………………………….………………………………………..
อยูเลขที…่ ………………….ซอย………………………..ถนน…………………………………ตําบล/แขวง……………………………………………………
อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………….…………………รหัสไปรษณีย… ……..…………….โทรศัพท…………………………
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที…่ ……..............................(ถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
แนบมาดวย) ออกใหโดย…………………………วันที่ออกบัตร…………….................วันที่หมดอายุ……………………..…….
เปนผูดําเนินกิจการ ในใบอนุญาต (โปรดกาเครื่องหมาย ลงใน ตามประเภทใบอนุญาตที่ประสงคจะยื่นคําขอ )
มีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
ผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
นําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
การใดที่ นาย/นาง/นางสาว…………………………………….ไดกระทําไปตามที่มอบอํานาจนี้ ใหเสมือนวาเปนการกระทํา
ของขาพเจา และขาพเจาขอรับผิดชอบทุกประการ
ลงชื่อ………………………………ผูมอบอํานาจ
(……………………………………)
ลงชื่อ………………………………ผูรับมอบอํานาจ
(……………………………………)
ลงชื่อ………………………………พยาน
(……………………………………)
ลงชื่อ………………………………พยาน
(……………………………………)
ติดอากร 30 บาท
และประทับตราบริษัทฯ (ถามี)
(ถายเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรบั มอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตองมาดวย)
• กรณีถาผูขอรับอนุญาตเปนมหาวิทยาลัย ผูมอบอํานาจตองเปนอธิการบดี ผูรับมอบอํานาจจะตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาภาควิชา
• กรณีถาผูขอรับอนุญาตเปนหนวยงานราชการระดับกรมให ผูมอบอํานาจ/มอบหมายตองเปนอธิบดี ผูรับมอบอํานาจหรือไดรับมอบหมายตอง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง หรือผูอํานวยการโรงพยาบาลนั้นๆ

หนังสือมอบอํานาจ
เรื่อง มอบอํานาจใหเปนผูยื่น/รับเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลิต หรือนําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
เขียนที…่ ……………………………………………………
วันที…่ …………..เดือน……………………พ.ศ………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………
ซึ่งเปนผูด ําเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต หรือนําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
ของสถานทีป่ ระกอบการชื่อ…………………………………………………………….………………………………………………………………………………
ตั้งอยูเลขที…่ ………………….ซอย………………………..ถนน………………………ตําบล/แขวง……………………………………………….……………
อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย… …………………โทรศัพท…………………….
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที…่ ……...............................(ถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
แนบมาดวย) ออกใหโดย…………………………วันที่ออกบัตร……………..วันที่หมดอายุ………………………….
ขอมอบอํานาจให นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..……………………………………………………..…………..
อยูเลขที…่ ………………….ซอย……………………..ถนน………………………..………………………ตําบล/แขวง…………………….……………………
อําเภอ/เขต……………………จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย… …………………โทรศัพท…………………..
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที…่ ……...............(ถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
แนบมาดวย) ออกใหโดย…………………………วันที่ออกบัตร……………..วันที่หมดอายุ……………………………….
เปนผูยื่น/รับเอกสาร เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตผลิต หรือนําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 และ
หลักฐานประกอบคําขอฯ ตลอดจนการแกไขเอกสาร ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แทนขาพเจา
การใดที่ นาย/นาง/นางสาว…………………………………….ไดกระทําไปตามที่มอบอํานาจนี้ ใหเสมือนวาเปนการกระทําของ
ขาพเจา และขาพเจาขอรับผิดชอบทุกประการ
ลงชื่อ………………………………ผูมอบอํานาจ
(………………..…………………)
ลงชื่อ………………………………ผูรับมอบอํานาจ
(………………..…………………)
ลงชื่อ………………………………พยาน
(……………….…………………)
ลงชื่อ………………………………พยาน
(……………………………………)
ติดอากร 30 บาท
และประทับตราบริษัทฯ (ถามี)
(ถายเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรบั มอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตองมาดวย)

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

ที่ปดรูปถาย
ผูขอรับใบอนุญาต
หรือ
ผูดําเนินกิจการ
ขนาด ๓ X ๔
เซนติเมตร

แนวทางการกรอกเอกสารสําหรับภาคราชการ
คําขอรับใบอนุญาต
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
เขียนที่…………………………………………..…………
วันที่..……. เดือน………..……….…..พ.ศ.……………
๑. ขาพเจา………………………………….…… ใหกรอกเปนชื่อนิติบุคคล เชน ชือ่ กรม / ชื่อมหาวิทยาลัย…….………………………….…………...
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)
กรอกที่อยูนิติบคุ คล ระดับกรม / ระดับมหาวิทยาลัย (สํานักงานใหญ/
วนกลาง)
อยูสเลขที
่………………………………ตรอก/ซอย………………………………………….……………..….…………… ถนน…………………………………………………………………..……..…
หมูท…ี่ …………………………….…….ตําบล/แขวง………………………………………..……..………..………อําเภอ/เขต……………………………………….….……...…………………….
จังหวัด………………………………………….…………….โทรศัพท………………..……………………………….
๒. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ... ...กรณีผูขอรับอนุญาตเปนหนวยงานราชการระดับกรมโปรดกรอกชือ่ บุคคลที่ทไี่ ดรบั มอบอํานาจ/มอบหมายจากอธิบดี หรือ.
กรณีมหาวิทยาลัยโปรดกรอกชื่อบุคคลที่ที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี.........…

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 ๕ ไวในครอบครอง เชน คณะ /ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย…
(ชื่อสถานที่ผลิต 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
ผูขอรับใบอนุญาต
หรือ
ผูดําเนินกิจการ
ขนาด ๓ X ๔
เซนติเมตร

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

แนวทางการกรอกเอกสารสําหรับภาคราชการ
คําขอรับใบอนุญาต
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
เขียนที…่ ………………………
วันที่..……. เดือน………..……….…..พ.ศ.……………
๑. ขาพเจา……………………….. ใหกรอกเปนชื่อนิติบคุ คล เชน ชื่อกรม / ชื่อมหาวิทยาลัย…………………………...
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)
กรอกที่อยูนิติบคุ คล ระดับกรม / ระดับมหาวิทยาลัย (สํานักงานใหญ/สวนกลาง)
อยูเลขที่………………………………ตรอก/ซอย………………………………………….……………..….…………… ถนน…………………………………………………………………..……..…
หมูท…ี่ …………………………….…….ตําบล/แขวง………………………………………..……..………..………อําเภอ/เขต……………………………………….….……...…………………….
จังหวัด………………………………………….…………….โทรศัพท………………..……………………………….
๒. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ...กรณีผูขอรับอนุญาตเปนหนวยงานราชการระดับกรมโปรดกรอกชื่อบุคคลที่ทไี่ ดรบั มอบอํานาจ/มอบหมายจากอธิบดี หรือกรณี
มหาวิทยาลัยโปรดกรอกชือ่ บุคคลที่ทไี่ ดรบั มอบอํานาจจากอธิการบดี…..……………......……...….......................................................
อยูเลขที่………………………………ตรอก/ซอย………………………………………….……………..….…………… ถนน…………………………………………………………………..……..…
หมูท…ี่ …………………………….…….ตําบล/แขวง………………………………………..……..………..………อําเภอ/เขต……………………………………….….……...…………………….
จังหวัด………………………………………….…………….โทรศัพท………………..……………………………….
๓. ขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕
โดยมีสถานที่ทําการ คือ…ชื่อสถานที่ ที่ผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ หากมีหลายพื้นที่ตามโครงการ โปรดแนบรายละเอียด
ที่อยูของแตละพื้นที…่ .
(ชื่อสถานที่ผลิต 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

