คำขอยกเลิกใบอนุญำต
เรื่อง ขอยกเลิกใบอนุญาตเกี่ยวกับ  ยาเสพติดให้โทษในประเภท

เขียนที่ ………………………………………………………………
วันที่ …………………………………………………………………
๒ ๕

 วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท  ๑  ๒  ๓  ๔
เรียน ผู้อานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
เนื่องด้วยข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………..………..…….……...
(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)
ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาต
ชื่อใบอนุญำต
เลขที่ใบอนุญำต
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร

ณ สถานทีช่ ื่อ …………………………………………………………….…………………………….………………………………………….………………………….
ตั้งอยู่เลขที่ ……………………… ตรอก/ซอย …………………………ถนน ………………………………………………หมู่ที่ ………………………..……..
ตาบล/แขวง …………………….อาเภอ/เขต ………………………. จังหวัด …………………..โทรศัพท์ ………………..………………..……………….
มีความประสงค์ขอยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่……………………………………….……. เป็นต้นไป เนื่องจาก
 เลิกกิจการ
 ย้ายสถานที่
 เปลี่ยนผู้รับอนุญาต
 ผู้รับอนุญาตเดิมถึงแก่กรรม
 ไม่ประสงค์จะขาย/จาหน่าย/ครอบครอง  ไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตฯ
 อื่นๆ (ระบุ)........................................
และข้าพเจ้าได้ดาเนินการกับยาเสพติด /วัตถุออกฤทธิ์ ที่คงเหลือดังนี้
ยำเสพติดให้โทษ
วัตถุออกฤทธิ์
 ได้ใช้จนหมด ไม่มียาเสพติดคงเหลือ
 ได้ใช้จนหมด ไม่มีวัตถุออกฤทธิค์ งเหลือ ณ วันที…
่ ………………
ณ วันที…่ …………………..……………………..
 มีวัตถุออกฤทธิ์คงเหลืออยู่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะขอขาย/
 มียาเสพติดคงเหลืออยู่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ประสงค์
มีไว้ในครอบครองต่อไป และได้เชิญพนักงานเจ้าหน้าที่
จะขอจาหน่าย/มีไว้ในครอบครองต่อไป และได้
กองควบคุมวัตถุเสพติด / สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นพยาน
เชิญพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด /
ในการทาลายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่……………………………………
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นพยานในการ
พร้อมแนบสาเนาบันทึกควบคุมการทาลายวัตถุออกฤทธิ์ฯ มาด้วยแล้ว
ทาลายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
 มีวัตถุออกฤทธิ์คงเหลืออยู่ ซึ่งข้าพเจ้าประสงค์จะขอขาย
วันที…่ ……………………........……………........…………
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่เหลืออยู่
พร้อมแนบสาเนาบันทึกควบคุมการทาลาย
ในส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครองแก่ผู้รับอนุญาตอื่น
ยาเสพติดให้โทษมาด้วยแล้ว
ภายใน 60 วันนับแต่วันเลิกกิจการ ได้แก่
 อื่นๆ
รายการที่ 1 ชื่อวัตถุออกฤทธิ์.…………......................………………
............................................................................
ชื่อผู้ผลิต………….........................................................................
รุ่นการผลิต………………...............................................................
ขายให้แก่.…….………………..........................................................
(ชื่อและที่อยู่)
วันที่จะขาย.................................ปริมาณ…..........................……
ได้แนบสาเนาใบอนุญาตของผู้ซื้อ
...................................................................................................
(ชื่อใบอนุญาต)
เลขที่ ………….……………….….......มาด้วย
(หากมีวัตถุออกฤทธิ์ที่จะขายมากกว่า 1 รายการ ให้แนบ
รายละเอียดดังกล่าวทั้งหมดมาเป็นเอกสารแนบท้ายคาขอฯ
เพิ่มเติมด้วย)
 อื่นๆ..................................................................................
หมายเหตุ ให้ ขีดฆ่าข้ อความที่ไม่ต้องการออก
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ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาพร้อมคาขอฯด้วยแล้ว ดังนี้
1. รายงานรับจ่ายของวัตถุออกฤทธิ์ /ยาเสพติดให้โทษจนถึง ณ วันที่ขอยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่
กองควบคุมวัตถุเสพติด/สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ลงลายมือชื่อรับเรื่องแล้ว
2. ต้นฉบับใบอนุญาต
3. กรณีนิติบุคคล:
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มาไม่เกิน 6 เดือน และให้กรรมการผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล รับรองสาเนา พร้อมประทับตรานิตบิ ุคคล
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจผูกพันนิตบิ ุคคล
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า
1) จะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขต่าง ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองดาเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมิน
ของคณะผู้ตรวจประเมินของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าตามที่
ได้รับการร้องขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
(ลายมือชื่อ)..................................................ผู้รบั อนุญาตเดิม
(..............................................................)
(ลายมือชื่อ)..................................................ผู้รบั อนุญาตใหม่
(..............................................................)

(ลายมือชื่อ).......................................กรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันนิติบุคคล
(...................................................)
(ลายมือชื่อ).......................................กรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันนิติบุคคล
(...................................................)

ผลกำรตรวจรับ
ครั้งที่ 1
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง รับคาขอและเอกสารไว้เพื่อดาเนินการต่อไป
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง เนื่องจาก
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นกาหนดจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนคาขอ
 คืนเอกสารคาขอ แล้วให้นามายื่นใหม่ภายหลัง
พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ ลงชื่อ...............................................
รับทราบผลการตรวจเอกสาร วันที.่ ........../............./......................
ผู้ตรวจเอกสาร
ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................
 รับเอกสำรทำงไปรษณีย์
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอ โดยกาหนดยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
20 วันทาการนับจากวันทีแ่ จ้ง หากพ้นกาหนดจะสงวนสิทธิ์ในการคืนคาขอ
( ) แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข...............................................
ผู้รับเรื่อง............................................................................
( ) แจ้งทางโทรสาร หมายเลข..................................................
( ) แจ้งทางไปรษณีย์

หมายเหตุ ให้ ขีดฆ่าข้ อความที่ไม่ต้องการออก

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

ลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................
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หนังสือมอบอำนำจ
ให้ผูอ้ น่ื มำยืน่ และรับเอกสำรเกีย่ วกับ ใบอนุญำต ฯ วัตถุเสพติด
วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ. …………
ข้าพเจ้า………………………………………………...….อายุ…………ปี เป็ นผูด้ าเนิ นกิจการ
ในสถานที่ประกอบการชื่อ……………………………………………... …..ตั้งอยูเ่ ลขที่…………………….
ซอย/ตรอก…………………………………..ถนน……………………………………………หมู่ที่…………
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต……………………..…..จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………….โทรศัพท์…………………………………………………………….
บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่…………………………………………………...…………...
ขอมอบอานาจให้………………………………………………………….อายุ……………...ปี
อยูเ่ ลขที่……………ซอย/ตรอก……………………….หมู่ที่…………ถนน…………………………………
ตาบล/แขวง…………………....เขต/อาเภอ…………………………...จังหวัด……………………………….
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………….……….โทรศัพท์………………………….……….……….……………….
บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่…………………………………………………...…………...
เป็ นผูด้ าเนินการแทนเกี่ยวกับการ  ขอรับใบอนุญาต………..……………………………...…..…………
..……………………………………………………………..………..
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต……………………………...
………………………………………………………………………...
 ต่ออายุใบอนุ ญาต……………………………………………………...
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………..
โดยเป็ นผูย้ ื่น / รับเอกสาร ตลอดถึงการแก้ไขเอกสาร ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แทนข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
1. สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของข้าพเจ้าที่รับรองเอกสารแล้ว
2. สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผูร้ ับมอบอานาจที่รับรองเอกสารแล้ว
การใดที่ นาย / นาง /นางสาว……….…………………………………ได้กระทาไปให้ถือเสมือน
เป็ นการกระทาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………. ผูม้ อบอานาจ
( ………………………………… )
ติดอากร 30.- บาท
ลงชื่อ ………………………..…..…….... ผูร้ ับมอบอานาจ
ประทับตราบริษัทฯ (ถ้ ามี)
( ………………………………... )
ลงชื่อ …………………………………… พยาน
( ………………………………… )
ลงชื่อ ……………………………………. พยาน
( …………………………………. )
กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน : ถ้ำส่งเอกสำรทำงไปรษณียไ์ ม่ตอ้ งใช้หนังสือมอบอำนำจ

