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ใบตรวจรับเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ                     
ในประเภท 2 หมวด ก ส าหรับสถานพยาบาลรัฐบาล/ หน่วยงานราชการ 

 

ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………ชื่อผู้ด าเนินกิจการ…………………………………………………………….. 
ส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
การตรวจรับเอกสาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

มี ไม่มี 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

 1) แบบปะหน้า (เสนอนายแพทย์สาธารณสุข)    

 2) แบบค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  
(แบบ ย.ส.1) 

   

 3) รูปถ่ายผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จ านวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)    

 4) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ     

 5) ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ด าเนินกิจการ    

 6) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ของผู้ด าเนินกิจการ    

 7) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี ของส่วนราชการ (ถ้ามี)    

 8) ส าเนาทะเบียนบ้าน ของที่อยู่สถานท่ี 
(ที่ปรากฏอยู่ในส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษ)ี (ถ้ามี) 

   

 9) กรณีขอครอบครองส าหรับหน่วยงานในก ากับของรัฐ    

 9.1) หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ 
 กรณีมหาวิทยาลัย :- ต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิบดี 

   

 9.2) หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ 
 กรณีหน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า :- ต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิบด/ี    
                                               ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 

   

 9.3) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (เฉพาะกรณีหน่วยงานในก ากับของรัฐ ข้อ 9) 
 กรณีโรงพยาบาลรัฐบาล ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

   

 10) เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร  

 10.1) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด  
      หรือแบบมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ วัตถุเสพติด 

   

 10.2) ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ    

 10.3) ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบอ านาจ    
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ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า  
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการก าหนด  
2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ที่เก่ียวข้องกับการรับรองด าเนินการสังเกตการณ์การตรวจ

ประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าตามที่ไดร้ับการร้องขอ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ  ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับ
การรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ลงชื่อ.............................................. ผู้ยื่นค าขอ (ผู้ด าเนินกิจการ) /                
      (...............................................) ผู้รับมอบอ านาจให้ยื่นเอกสาร 
 

ผลการตรวจรับ 
ครั้งท่ี 1 
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับค าขอและเอกสารไว้เพื่อด าเนินการต่อไป 
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก
........................................... .......................................................................
............................................................................. ............................... ...... 

        ให้ย่ืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 5 วันท าการ  
            นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นก าหนดจะสงวนสิทธิ ์
            ในการคืนค าขอ 
        คืนเอกสารค าขอ แล้วให้น ามาย่ืนใหม่ภายหลัง 
            พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ    ลงชื่อ...............................................  
รับทราบผลการตรวจเอกสาร  วันที.่........../............./...................... 
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง)   

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

ครั้งท่ี 2 
 เอกสารครบถ้วน  
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง คืนเอกสารค าขอ
...........................................................................................................
....................................................... ....................... ............................. 
 
ผู้ตรวจเอกสาร      ลงชื่อ...............................................  
                        วันที่.........../............./..................... 
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ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 

วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.................... 
 

เร่ือง ขออนุญาต............................................................................  
เรียน นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 ขา้พเจา้................................................ ....................................อยูบ่า้นเลขท่ี.................................หมู่ท่ี...................... 
ถนน.............................................ต าบล........................................อ าเภอ.....................................จงัหวดั..................................  
ยืน่ขออนุญาตตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522  ของสถานประกอบการ  
ช่ือ.......................................................................... ตั้งอยูเ่ลขท่ี.................................หมู่ท่ี.............ถนน.................................... 
ซอย................................................ต าบล............................................อ าเภอ...........................................จงัหวดัสมุทรปราการ    
โทรศพัท.์.......................................................... 
 

(   )  ขออนุญาตจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 
(   ) รายการท่ีขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง............................................................................................. ............................. 

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตดว้ย จะเป็นพระคุณ 

 

 

ลงช่ือ..........................................................  
       (...........................................................)  

                                 ผูย้ืน่ค  าขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
เลขรับท่ี.................................... 
วนั เดือน ปี ............................. 
นดัตรวจ................................... 
ลงช่ือผูรั้บ.................................. 
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หมายเหตุ มีปัญหาหรือขดัขอ้งประการใด โทร.0-389-5980 ต่อ 109,106 

 
(1) เรียน      นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

     ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ และเป็นอ านาจของนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 
                     ตาม  (   ) พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 มาตราท่ี.............................................................................  
                              (   ) หนงัสือมอบอ านาจของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 112/2547 ขอ้..................................... 
                         เห็นควร.............................................................................. .......................................... ............... 

 

 

 

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

         ผูด้  าเนินการ 
 

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

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

 

 

 

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

.......................................  
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แบบ ย.ส. 1 
 

 

 

  
 

ค าขอรับใบอนุญาต 
จ าหน่ายหรือมไีว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

  
        เขียนท่ี………………………….………… 
                             วนัท่ี……….เดือน………….………………พ.ศ. …………… 
 
1. ขา้พเจา้…………………………...…………………………………………………………………………… 

(ช่ือผูข้อรับใบอนุญาต) 
       อยูเ่ลขท่ี…………………..….ตรอก/ซอย………………….……………ถนน………………………….…… 
       หมู่ท่ี……………ต าบล/แขวง…………………..………………อ าเภอ/เขต…………………..…….……….. 
       จงัหวดั……………….………..….รหสัไปรษณีย…์………………….โทรศพัท…์………………...………... 
2. ซ่ึงมีผูด้  าเนินกิจการ ช่ือ………………………………..………………………...……...อาย…ุ…….………..ปี 

สัญชาติ………….………อยูเ่ลขท่ี………………………..………….ตรอก/ซอย…………………………….. 
ถนน…………..……………….หมู่ท่ี……………………ต าบล/แขวง………………………………….…….. 
อ าเภอ/เขต…………….……..จงัหวดั……………….…….รหสัไปรษณีย…์………..โทรศพัท…์….…….….. 

                  
3.   ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 ในหมวด……………………………...……………... 

       หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 ในหมวด…………………………………………… 
4.    สถานท่ีท าการ ช่ือ…………………………………………………………..อยูเ่ลขท่ี…………………………..          
       ตรอก/ซอย……………………………………….ถนน………………………..…………หมู่ท่ี………….…...        
       ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต………………………………………………….       
       จงัหวดั………………………...รหสัไปรษณีย…์…………..…………….โทรศพัท…์…………..………….... 
5.    วตัถุประสงคใ์นการขอรับใบอนุญาต………………………………………………………………………….. 
6.     ช่ือยาเสพติดใหโ้ทษท่ีขอรับใบอนุญาตตาม 3. ………………………………………………………………... 
         ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

เลขรับท่ี……………………….. 
วนัท่ี…………………………... 
  (ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 

ท่ีปิดรูปถ่าย 

ของผูรั้บใบอนุญาต
หรือผูด้  าเนินกิจการ 

ขนาด 3x4 
เซนติเมตร 

(1) 

(1) 



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (วัตถุเสพติด) 6/2 

- 2 - 
 

7.  พร้อมกบัค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย คือ 
(1) ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบา้น 
(2) ส าเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือใบอนุญาต

ประกอบการบ าบดัโรคสัตว์ 
(3) หนงัสือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินกิจการของนิติบุคคลผูข้อรับใบอนุญาตตาม 2. 
(4) ส าเนารูปถ่ายใบอนุญาตใหต้ั้งสถานพยาบาล หรือใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนัแลว้แต่กรณี  
(5) รูปถ่ายของผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูด้  าเนินกิจการ ขนาด 3 x 4เซนติเมตร จ านวน 3 รูป 
 

        (ลายมือช่ือ)…………………………..……………..ผู้ยืน่ค าขอ 
 

 

หมายเหตุ    (1)    หมวด ก.        ส าหรับกระทรวง  ทบวง  กรม  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  
                                                   รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  สภากาชาดไทย  หรือองคก์ารเภสัชกรรม 
                            หมวด ข.        ส าหรับผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะระหวา่งประเทศ 
                            หมวด ค.        ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม  ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผน  
                                                  ปัจจุบนัชั้นหน่ึงในสาขาเภสัชกรรมหรือทนัตกรรม   
                                                  หรือผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสัตวช์ั้นหน่ึง 

(2) ใหขี้ดฆ่าขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการออก   
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หนังสือมอบอ านาจ 
ให้ผู้อืน่มายืน่ และรับเอกสารเกีย่วกบั ใบอนุญาต ฯ วตัถุเสพตดิ             

                                           วนัท่ี…………..เดือน………..……………พ.ศ…..………… 
         ขา้พเจา้……………………………………………....………...….อาย…ุ…….……ปี  เป็นผูด้  าเนินกิจการ         
ในสถานท่ีประกอบการช่ือ……………………………………………………..…..ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………………. 
ซอย/ตรอก……………………………………..ถนน……………………………………………หมูท่ี่…………..… 
ต าบล/แขวง…………….…………………อ าเภอ/เขต…….…………………..…..จงัหวดั………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………….……………….โทรศพัท…์……..………………………………………………………. 

ขอมอบอ านาจให้……………………………………….………………………….อาย…ุ……..………...ปี 

อยูเ่ลขท่ี………..………ซอย/ตรอก………………………….หมู่ท่ี…………ถนน…………………………………
ต าบล/แขวง……………………....เขต/อ าเภอ………….…………………...จงัหวดั………………………………. 
รหสัไปรษณีย…์………..….…….โทรศพัท…์…………………………….บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ
เลขท่ี…………………………………………………... 
เป็นผูด้  าเนินการแทนเก่ียวกบัการ  O ขอรับใบอนุญาต………..……………………………...…..………… 
                                                  ..……………………………………………………..……..……….. 
    O แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต……………………………... 

………………………………………………………………….…... 
                    O ต่ออายใุบอนุญาต……………………………………………..……... 

O อ่ืน ๆ  (ระบุ)………………………………………………………….. 
โดยเป็นผูย้ืน่ / รับเอกสาร ตลอดถึงการแกไ้ขเอกสาร  ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
สมุทรปราการ แทนขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานมาดว้ย  คือ 

1. ส าเนาบตัรประชาชน / บตัรขา้ราชการ ของขา้พเจา้ท่ีรับรองเอกสารแลว้  
2. ส าเนาบตัรประชาชน / บตัรขา้ราชการ ของผูรั้บมอบอ านาจท่ีรับรองเอกสารแลว้  

                    การใดท่ี นาย / นาง /นางสาว……….……………………..…………………ไดก้ระท าไปใหถื้อเสมือน    
เป็นการกระท าของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ขอรับผดิชอบทุกประการ  

                                                                            ลงช่ือ  ……………………..…………………….  ผูม้อบอ านาจ     

                                                                                    (  ………………….………………………  ) 
                                                                            ลงช่ือ  ………………………..………....……....   ผูรั้บมอบอ านาจ 
                                                                                    (  ………………..………………………...  ) 
                                                                            ลงช่ือ  ………………………..…………………   พยาน 
                                                                                    (  ……………………….…………………  ) 
                                                                            ลงช่ือ  ………………………..………………….  พยาน 
                                                                                    (  ………………………….………………. ) 

ติดอากร 30.-  บาท 
ประทบัตราบริษทัฯ (ถา้มี) 
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