
ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

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

ข้าพเจ้า………………..……..………………………………………………………………………………………….…..  
(ชื่อผู้รับอนุญาต) 

ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการชื่อ……………………………………….……….…...ได้รับอนุญาตให้……..…………………………..…………  
............................................................................................................... .........ตามใบอนุญาตท่ี…………..…………..  
ณ สถานที่ชื่อ……………………………………………………….……….………………………อยู่เลขท่ี…………………..……………..  
ตรอก/ซอย…………………………….ถนน……………………………………หมู่ที…่……..……ต าบล/แขวง………………………… 
อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด….……………...…….…..………..รหัสไปรษณีย์……….……..……………….
โทรศัพท์……………………………………………………………………………………….………………..…………………………………...  
ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตดังต่อไปนี้  
- เปลี่ยน……………………... จาก……….……………..…………………………………………………………………………………….  

เป็น……………………………………….……….…………………………………………………………..  
- เปลี่ยน……………………... จาก……….……………..……………………….…..……………………………………………………….  

เป็น……………………………………….…….……………………………………………………………..  
 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ  
1. ต้นฉบับใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไข  
2. เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง  
- กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อสถานพยาบาล ได้แก่  
 2.1 ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 2.2 ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 2.3 รูปถ่ายคลินิก หรือ โรงพยาบาล จ านวน 2 รูป  

- รูปที่ 1 แสดงลักษณะอาคาร  
- รูปที่ 2 แสดงป้าย เลขที่ของสถานที่ตั้ง  

- กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอื่นๆ แนบเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอ  
เปลี่ยนแปลง  
 

  กรณีบุคคลธรรมดา  กรณีนิติบุคคล  
  (ลายมือชื่อ)…………….………...………ผู้ย่ืนค าขอ (ลายมือชื่อ)………….……..…………….กรรมการบริษัท  
            (                                     )  (                                    )  
                (ผู้ด าเนินกิจการ) (ลายมือชื่อ)……………...……………….กรรมการบริษัท  

  (                                    ) 
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ผลการตรวจรับ คร้ังท่ี 1  

เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับค าขอและเอกสารไว้เพื่อด าเนินการต่อไป  
เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก 

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

..............................................................................................................  
 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 5 วันท าการ 
นับจากวันท่ีได้รับเรื่อง หากพ้นก าหนดจะสงวนสิทธ์ิ  
ในการคืนค าขอ  
คืนเอกสารค าขอ แล้วให้น ามายื่นใหม่ภายหลัง  
พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง  
 

ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ       ลงช่ือ...............................................  
รับทราบผลการตรวจเอกสาร     วันท่ี.........../............./......................  
 
ผู้ตรวจเอกสาร                       ลงช่ือ...............................................  
                                         วันท่ี.........../............./.....................   

คร้ังท่ี 2  
เอกสารครบถ้วน  
เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง คืนเอกสารค าขอ 

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

...........................................................................................................  
 
ผู้ตรวจเอกสาร                ลงช่ือ.................................................  
                                  วันท่ี.........../............./.....................  
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.............. 
 

เรื่อง ขออนุญาต............................................................................ 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ข้าพเจ้า............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที.่.................... 
ถนน....................................ต าบล.................................อ าเภอ..................................จังหวัด................................ 
ยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ .ศ.2518 ของสถานประกอบการ  
ชื่อ....................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.......................หมู่ที.่............ถนน................................ 
ซอย.........................................ต าบล...................................อ าเภอ.....................................จังหวัดสมุทรปราการ    
โทรศัพท.์......................................................... 
 

(   )  ขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
(   ) รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง....................................................................................................... 

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณ 

 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
      (...........................................................) 

                          ผู้ยื่นค าขออนุญาต 

 
 
 
 

หมายเหตุ มีปัญหาหรือขัดข้องประการใด โทร.0-389-5980 ต่อ 109,106 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
เลขรับที่.............................. 
วัน เดือน ปี .......................... 
นัดตรวจ................................ 
ลงชื่อผู้รับ.............................. 



 

(1) เรียน    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

 

    ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และเป็นอ านาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

              ตาม (   ) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ .ศ.2518 มาตราที่........................ 
                    (   ) หนังสือมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ข้อ.......... 
                              เห็นควร............................................................................................................................ 

 
 

.......................................................... 
(.........................................................) 

         ผู้ด าเนินการ 
 

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

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

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

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



    แบบ ค.จ.๑ 

 
 
 
 
 
 

ค าขอรับใบอนุญาต 
ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  

 

เขียนที.่................................................... 
วัน..............เดือน..........................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า.......................................................................................................ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ 

(ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคล) 
 

คือ..................................................................................อายุ..................ปี สัญชาต.ิ............................................. 
อยู่เลขท่ี...........................ตรอกซอย...........................................ถนน................................................................... 
หมู่ที.่............................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด................................................................โทรศัพท.์................................................................................... 

ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท .................. 
ในนามของ  (ชื่อสถานที่ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์)............................................................................ 
อยู่เลขท่ี.................................ตรอก/ซอย................................................ถนน...................................................... 
หมู่ที.่..........................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด................................................................โทรศัพท.์................................................................................... 

วัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาต คือ................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ  

(1) รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ๓ รูป 

(2) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(4) ใบส าคัญแสดงว่าเป็นผู้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต (ถ้าเป็นนิติบุคคล) 
(5)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 

เลขรับที่.................................... 
วันที่.......................................... 
 (ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) ที่ปิดรูปถ่าย 

ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตหรือ 
ผู้ด าเนินการ 



หนังสือมอบอ านาจ 
ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาต 

ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ จากนิติบุคคล 
 

วันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................... 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................... 
และนาย/นาง/นางสาว........................................................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน 

บริษัท.................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................... 
เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ แทนบริษัท ฯ 
 

  การใดท่ี นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
ได้กระท าไป ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระท าของข้าพเจ้า และบริษัท ฯ ขอรับผิดชอบทุกประการ  

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบอ านาจ 

                    (....................................................) 
ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบอ านาจ 

                    (....................................................) 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

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

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

                    (......................................................) 
 
 
 

 
 
 
 

ติดอากร 30.-บาท 
ประทับตราบริษัท 

ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ  
ของผู้รับมอบอ านาจแนบเป็นหลักฐานด้วย 



 
หนังสือมอบอ านาจ 

ให้ผู้อ่ืนมายื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาต 
ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 

 

        วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............ 
 

ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ...............ปี เป็นผู้ด าเนินกิจการในสถาน 

ที่ประกอบการชื่อ...........................................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี..................................... 
ซอย/ตรอก.................................ถนน...................................หมู่ที.่..............ต าบล/แขวง...................................... 
อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์......................โทรศัพท์......................... 
 ขอมอบอ านาจให้...................................................................................................อายุ........................... 
อยู่เลขท่ี...............................ซอย/ตรอก..........................................หมู่ที.่..................ถนน................................... 
ต าบล/แขวง...........................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์............... 
โทรศัพท.์.........................................บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที.่........................................................... 
 

 เป็นผู้ด าเนินการ ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 

   ต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  
   อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 
 

ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด..............................................แทนข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ 

 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของข้าพเจ้าที่รับรองเอกสารแล้ว 

 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับมอบอ านาจที่รับรองเอกสารแล้ว  

การใดท่ีนาย/นาง/นางสาว......................................................ได้กระท าไปให้ถือเสมือนเป็นการกระท าของข้าพเจ้าและ 
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 

ลงชื่อ....................................................ผู้มอบอ านาจ 

         (...................................................) 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

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

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

         (.....................................................)  
 

     ติดอากร 10.-บาท 
     ประทับตราบริษัท 



รูปถ่ายสถานพยาบาลชื่อ....................................................................................เวลาท าการ............................... 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะอาคารของสถานที่ที่ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงป้าย,เลขที่ตั้ง ของสถานที่ที่ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองว่าเป็นความจริง 
ลงชื่อ..................................................... 
      (......................................................) 

 ผู้ขอรับอนุญาต 
วันที่..................../....................../................. 


