
 
 
 
 
 

ค าแนะน า 
 
 
 

การขออนุญาตสถานที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

โทร. 0-2389-5980 ต่อ 106, 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 



 

กรณีเช่าสถานที่ของหน่วยงานของทางราชการ 
 

- การเคหะแหง่ชาติ 
- ท่ีทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์    หนว่ยงานราชการ 
- สถานท่ีของวดั 
- ฯลฯ 
- ห้างสรรพสินค้า 
- คอนโดมิเนียม      เอกชน 
- อาคารชดุ 
- ฯลฯ 
 

ให้ใช้หลักฐานของผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกระท าการแทนและประทบัตรา
รับรองของหน่วยงานนัน้ๆ กรณีมีใบเสร็จช าระค่าเช่าให้แนบหลักฐานมาด้วย 

 
 
 
 
 

ล าดับขัน้ตอนการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
 
1. ตดิตอ่รับค าขออนญุาตขายยาแผนปัจจบุนั ณ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ  
2. จดัเตรียมเอกสารประกอบการขออนญุาตและกรอกรายละเอียดลงในเอกสารให้ครบถ้วน  
3. ตรวจสอบการตัง้ช่ือสถานท่ี(ช่ือร้าน) กบัเจ้าหน้าท่ีก่อนการจดัท าป้ายช่ือร้าน  
4. จดัเตรียมสถานท่ี   และป้ายตา่งๆ ให้เรียบร้อย 
5. ย่ืนเอกสารขออนญุาตขายยาแผนปัจจบุนั  
6. ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าการนดัหมายตรวจสอบสถานท่ี  
7. เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการตรวจสอบสถานท่ี 

กรณี      ผา่น  รอรับใบอนญุาตภายใน 5 วนัท าการ (ห้ามขายยาก่อนได้รับใบอนุญาต) 

             ไมผ่า่น  แก้ไขจดุท่ีบกพร่องให้เรียบร้อยและปฏิบตัติามค าแนะน าของพนกังานเจ้าหน้าท่ี  
    สง่ผลการแก้ไขให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  
     

 
 
 

 

หมายเหตุ      กรณีท่ีผูข้ออนุญาต หรือ ผูด้  าเนินกิจการเป็นคนต่างชาติ เ อกสารท่ีใชป้ระกอบในการยืน่ค  าขอ  
          จะตอ้งมีหนงัสือขออนุญาตท างานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนงัสือเดินทาง  
     



เอกสารแนะน าการตรวจประเมินและข้อก าหนดต่างๆ 
 

1.   จดัให้มีป้ายตา่งๆ ดงันี  ้
 

ข้อความท่ีแสดงในป้าย สีพืน้ สีตวัอกัษร ขนาดป้าย ความสงูตวัอกัษร 
สถานท่ีขายยาแผนปัจจบุนั น า้เงิน ขาว ไมต่ ่ากวา่ 20 x 70 

ซม. 
ไมต่ ่ากวา่ 3 ซม. 

ค าน าหน้า  ช่ือตวั  ช่ือสกลุ  วิทยฐานะ  
และเวลาปฏิบตักิารของผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิาร 

น า้เงิน ขาว ไมต่ ่ากวา่ 20 x 50 
ซม. 

ไมต่ ่ากวา่ 3 ซม. 

ป้ายช่ือร้าน - - มองเห็นได้ชดัเจน - 
ป้ายแสดงเลขท่ีบ้าน - - - - 

 

หมายเหต ุ  ชอ่งท่ีมีเคร่ืองหมาย  (-)  หมายความวา่  ต้องจดัให้มีป้ายแสดงแตไ่มก่ าหนดขนาดและสี  
 

ตัวอย่างแบบป้าย 
 
ป้ายประเภทร้าน        
 
 
 
 

 
ป้ายวิทยฐานะ 

 
 

2.    สถานท่ีเป็นอาคารมัน่คงถาวร  หรือตัง้อยูใ่นอาคารมัน่คงถาวร 
3.    มีโต๊ะและเก้าอีส้ าหรับการท างานของผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิารได้อยา่งสะดวก  
4.    มีตู้หรือชัน้วางยาท่ีสามารถแยกเก็บยาได้เป็นหมวดหมู ่ และจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ  
5. มีพืน้ท่ีพอเพียง  ส าหรับผู้ เก่ียวข้องได้ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยสะดวก  ควรมีพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม. 

6. มีความสวา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี 
7. มีการจดัการ  ควบคมุสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมตอ่การรักษาคณุภาพผลิตภณัฑ์  เชน่  มีการป้องกนัแสง               

ไมใ่ห้สอ่งกระทบโดยตรงตอ่ยา 
8. มีตู้ เย็น  ส าหรับจดัเก็บยาท่ีจ าเป็นต้องเก็บในท่ีเย็น  
9. มีตู้หรือลิน้ชกัเก็บ  วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือ4  / ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 3  แยกเป็นสดัสว่น               

(ในกรณีท่ีมีการขออนญุาตขายยาประเภทดงักลา่ว) 
10. ตรวจสอบการตัง้ช่ือสถานท่ี (ช่ือร้าน) กบัเจ้าหน้าท่ีก่อนย่ืนขออนญุาตและจดัท าป้าย  
11. ห้ามมีข้อความโฆษณาท่ีไมเ่หมาะสมตดิแสดงทัง้ภายในและภายนอกสถานท่ี                                                          

เชน่   ลดน า้หนกั   ลดความอ้วน  เป็นต้น    
12. ข้อความ “ขายยาโดยเภสชักร” ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีมีเภสชักรอยูป่ระจ าสถานท่ีตลอดเวลาท่ีเปิดท าการจริงเทา่นัน้  

 

สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 

 

นางสาวสวย   น่ารักดี       ภ.บ. 

เวลาปฏิบัติการ  09.00-20.00 น. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ไม่นอ้ยกวา่ 70 ซม. 

ไม่นอ้ยกวา่  20 ซม. 

 ไม่นอ้ยกวา่ 50 ซม. 

ไม่นอ้ยกวา่  20 ซม. 



 
หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน 

 
เขียนท่ี………………………………………… 

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

โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า……………………………………………………………………. 
  ผู้ รับอนญุาต           ผู้ด าเนินกิจการ          ผู้ขออนญุาต 
         ขายยาแผนปัจจบุนั       น าหรือสัง่ยาแผนปัจจบุนั ฯ       ผลิตยาแผนปัจจบุนั 
         ขายยาแผนปัจจบุนัเฉพาะยาบรรจเุสร็จท่ีไมใ่ชย่าอนัตรายหรือยาควบคมุพิเศษ  
         ขายยาแผนปัจจบุนัเฉพาะยาบรรจเุสร็จส าหรับสตัว์ 
         ขายยาแผนโบราณ        น าหรือสัง่ยาแผนโบราณ ฯ       ผลิตยาแผนโบราณ 
ของ ร้าน / หจก. / หสน. /บริษัท……………………………………………………………………………….. 
ใบอนญุาตเลขท่ี………………………. ตัง้อยูท่ี่…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอมอบอ านาจให้……………………………………………………………………………………………… 
      บตัรประจ าตวัประชาชน          บตัรประจ าตวัข้าราชการ  เลขท่ี……………………………………..….. 
ออกให้โดย…………………………………………….บตัรหมดอายุ………………………………………... 
เป็นผู้กระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการเก่ียวกบั    การขออนญุาต    การรับใบอนญุาต     การตอ่ใบอนญุาต 
ลงนามเป็นผู้ ย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาต   การแก้ไขเปล่ียนแปลงใบอนญุาต   และ   กิจการอ่ืนใดทกุประการ 
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยา ส าหรับใบอนญุาตดงักลา่วข้างต้น 
  การใดท่ีผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอ านาจนี  ้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ 
และมีผลผกูพนัข้าพเจ้าทกุประการ  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี………………………………………………….. 
 
    (ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้มอบอ านาจ 
             (…………………………………………………) 
    (ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้ รับมอบอ านาจ 
             (………………………………………………...) 
    (ลงช่ือ)………………………………………………..พยาน 
             (…………………….…………………………..) 
    (ลงช่ือ)………………………………………………..พยาน 
             (…………………….…………………………..) 
                    
 

 

ปิด 
อากรแสตมป์  

10  บาท 



 
หนังสือมอบอ านาจและแต่งตัง้ผู้ด าเนินกิจการ 

 
         เขียนท่ี……………………….….…... 
       วนัท่ี ….…... เดือน ……….……….  พ.ศ.  …….…..… 
 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้า…………………………………….………………………….… 
(ช่ือและประเภทนิตบิคุคล)  ส านกังานใหญ่   ตัง้อยูเ่ลขท่ี………….……..ตรอก/ซอย………..……….…….….… 

 ถนน …………………….. หมูท่ี่ ……….. ต าบล/แขวง ……………..…….. อ าเภอ/เขต  ………………….…… 
  จงัหวดั……………………………. โดยมี ……………………...…………………………………………………. 
  เป็นผู้ มีอ านาจจดัการแทนนิตบิคุคล     ปรากฏตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล     กระทรวงพาณิชย์ 
      เลขท่ี…………………………… ลงวนัท่ี……………..……….…………………….ขอมอบอ านาจและแตง่ตัง้ให้ 
      ……………………………………………………..….เป็นผู้ด าเนินกิจการและมีอ านาจท าการ   หรือมอบอ านาจ  
      ให้กระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการเก่ียวกบัการขออนญุาต     การรับใบอนญุาต   การตอ่อายใุบอนญุาตและ 
      กิจการอ่ืนใดทกุประการเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยา    ไม่รวมถงึการแจ้งเลิกกิจการ 

     และ  การขอเปล่ียนผู้รับอนุญาต …………………………………………………………………………… 
                           (ประเภทใบอนญุาต) 
  การใดท่ีผู้ด าเนินกิจการและผู้ รับมอบอ านาจดงักลา่ว    ได้กระท าภายใต้ขอบเขตแหง่การ  

      มอบอ านาจนี ้  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผกูพนัข้าพเจ้าทกุประการ   ทัง้นี ้       
      ตัง้แตว่นัท่ี…………………………………………………………………………………………………………. 
. 

   (ลงช่ือ)………………………………….. ผู้มอบอ านาจและแตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการ 
              (………………………………..…) 
   (ลงช่ือ)………………………………….. ผู้มอบอ านาจและแตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการ 
( อากร                     (………………………………..…) 
แสตมป์   (ลงช่ือ)………………………………… .. ผู้ รับมอบอ านาจ 
30 บาท )              (…………………………………..…) 
   (ลงช่ือ)…………………………………….. พยาน 
              (…………………………………..…) 
   (ลงช่ือ)…………………………………….. พยาน 
              (…………………………………..…) 
 
หมายเหตุ  1. ใช้หนงัสือมอบอ านาจนี ้1 ฉบบั  ส าหรับใบอนญุาต 1 ประเภท (ส าหรับนิตบิคุคล) 
       2. การมอบอ านาจต้องท าตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล  
 



 
 

หนังสือยนิยอมให้ใช้สถานที่ 
 

          เขียนท่ี……….……………………………… 

            วนัท่ี……..….เดือน……….………พ.ศ……..…….. 
 
                      ข้าพเจ้า ………………….………………………..…………………………………  เจ้าของอาคาร  
ตัง้อยูเ่ลขท่ี………………. หมูท่ี่ …..……... ซอย…………….………………. ถนน………………………..………..
ต าบล………………………. อ าเภอ …………………………… จงัหวดั…………………….………….. 
 

                              ขอท าหนงัสือฉบบันีข้ึน้เพ่ือแสดงวา่  ข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………….………. 
ใช้สถานท่ี   ตามท่ีอยูด่งักลา่วข้างต้น   ในการประกอบกิจการ ………………………………………………….… ได้
ตัง้แตว่นัท่ี……………เดือน…………………พ.ศ…………….. เป็นต้นไป  จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 

                         ขอรับรองวา่หนงัสือฉบบันีไ้ด้ท าขึน้โดยถกูต้องตามความเป็นจริง   ทกุประการ 
 
 ลงช่ือ……………………………………………เจ้าของอาคาร 
 
 ลงช่ือ……………………………………………พยาน 
 
 ลงช่ือ……………………………………………พยาน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: เอกสารนีใ้ช้ในกรณีไมมี่การท าสญัญาเชา่ 
 
 



    

ช่ือสถานที่ประกอบการ……………………………………………………………...………………………………… 
 

รายการย่ืนเอกสาร ครัง้ท่ี 
1 

ครัง้ท่ี 
2 

ครัง้ท่ี 
3 

1.ใบปะหน้า    
2.ค าขอ (แบบ ข.ย.1)    
3.รูปถ่ายผู้ขออนญุาต 3x4 ซม.(1 นิว้คร่ึง) จ านวน 3 รูป     
4.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนญุาต พร้อมตัวจริง     
5.ส าเนาบตัรประชาชนผู้ขออนญุาต  พร้อมตัวจริง    
6.ใบรับรองแพทย์ (ระบโุรคต้องห้ามตามกฎหมาย ) ผู้ขออนญุาต    
7.สญัญาระหวา่งผู้ รับอนญุาตกบัผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิาร จ านวน 3 ชดุ 
   (ตรวจสอบแล้ว คืนส าเนา 2 ชดุ ให้ผู้ รับอนญุาตและผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิารเก็บคนละฉบบั ) 

   
 

8.หลกัทรัพย์ (สมดุเงินฝาก หรือ โฉนดท่ีดนิ)  พร้อมตัวจริง 
- ส าเนาหนงัสือรับรองเงินฝากจากสถาบนัการเงิน (ไมน่านเกิน 3 เดือน) จ านวนเงิน

ตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป หรือ 

- ส าเนาโฉนดท่ีดนิท่ีไมมี่ตดิภาระผกูพนัธ์ 

   

9.สญัญาเชา่ (กรณีเชา่สถานท่ี) หรือ หนงัสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี    
10.ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีท่ีขออนญุาต  
    (กรณีทะเบียนบ้านไมมี่ผู้อาศยั ให้แนบหลกัฐาน ส าเนาสญัญาซือ้ -ขายสิ่งปลกูสร้างฯ 
     หรือ ส าเนาใบอนญุาตก่อสร้างฯ หรือ ส าเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธ์ิ) 

   

11.ส าเนาบตัรประชาชนของเจ้าของสถานท่ีท่ีให้เชา่ หรือ ยินยอมฯ    
12.แผนท่ีและรายละเอียดแสดงท่ีตัง้ร้าน    
13.แผนผงัและรายละเอียดภายในร้าน พร้อมภาพถ่าย 
     13.1 ตวัอาคารสถานท่ีขออนญุาต และบริเวณโดยรอบตวัอาคาร  
     13.2 ด้านหน้าสถานท่ี (ป้ายร้าน, เลขท่ีร้าน) 
     13.3 โต๊ะผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิาร 
     13.4 บริเวณภายในร้าน การจดัชัน้วางยาหรือผลิตภณัฑ์   
     13.5 ป้าย “สถานท่ีขายยาแผนปัจจบุนั” 
     13.6 ป้าย “  ช่ือตวั  ช่ือสกลุ  วิทยฐานะ  และเวลาปฏิบตักิารของผู้ มีหน้าท่ี  
           ปฏิบตักิาร 

   

14.ค ารับรองของผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิาร (แบบ ข.ย.11)   
     ( ผู้มีหน้าท่ีปฏิบัตกิารต้องมาแสดงตนและเซ็นช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี ) 

   

บนัทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ 
ค าขออนญุาตขายยาแผนปัจจบุนั 



15.ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม พร้อมตัวจริง    
16.ใบรับรองแพทย์ (ระบโุรคต้องห้ามตามกฎหมาย) ผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิาร    
17.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิาร พร้อมตัวจริง    
18. ส าเนาบตัรประชาชนผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิาร  พร้อมตัวจริง    

กรณีนิตบิุคคล  เพิ่ม    

19.หนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัทพร้อมวตัถปุระสงค์     
20.บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของหุ้นสว่นทกุคน    
21.ส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ลงนามแตง่ตัง้    
22.ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามแตง่ตัง้    
23.หนงัสือมอบอ านาจแตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการ  ตดิอากรแสตมป์  30 บาท    
24.หนงัสือมอบอ านาจด าเนินการแทน (ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนขอไมส่ามารถด าเนินการได้ด้วย  
     ตวัเอง) ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ  

   

 
 ตามท่ีทา่นได้ย่ืนค าขออนญุาตฯ พร้อมเอกสารตา่ง ๆ ให้กลุม่งานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบ

ค าขอฯ ดงักลา่วนัน้ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนวา่ค าขอฯ และเอกสารประกอบของทา่น                                                
ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี…………………..………... (  )  ครบถ้วน  (  )  ไมค่รบถ้วน และยงัขาดเอกสารหมายเลข…………..……… 
แก้ไข…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ลายมือช่ือ……………………………………….……….  ลายมือช่ือ………….……………..…………………………….. 

            (ผู้ รับมอบอ านาจ/ผู้ ย่ืน)                (เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ) 
 

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี………………..….. (  )  ครบถ้วน  (  ) ไมค่รบถ้วน และยงัขาดเอกสารหมายเลข……………..……………. 
แก้ไข………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ลายมือช่ือ……….……………………………………….  ลายมือช่ือ………….…………………………………………… 

            (ผู้ รับมอบอ านาจ/ผู้ ย่ืน)                  (เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ) 
 

ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี…………………..….. (  )  ครบถ้วน  (  )  ไมค่รบถ้วน และยงัขาดเอกสารหมายเลข……………………….. 
แก้ไข………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ลายมือช่ือ………..……………………………………….  ลายมือช่ือ……………….…………………………………….. 

            (ผู้ รับมอบอ านาจ/ผู้ ย่ืน)                  (เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ) 
 
 ดงันัน้  จงึขอให้ทา่นจดัท าเอกสารดงักลา่วให้ครบถ้วน  แล้วน ามาย่ืนใหม ่ซึง่ในชว่งระหวา่งด าเนินการย่ืนเอกสารนัน้ 
ห้ามเปิดด าเนินกิจการ  จนกวา่จะได้รับอนญุาตจากนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการตอ่ไป  
 

 
 
 
 



 
                                                         กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
                                                      และเภสัชสาธารณสุข 
                  เลขรับ  ...................……........... 
                 วัน เดือน ปี.............……........... 
                 นัดตรวจ...................…….......... 
                 ลงช่ือผู้ รับ.................…….......... 
 

 

                                                                                       ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

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

เร่ือง   ขออนญุาต................................................................... 
 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 ข้าพเจ้า..................................................….............อยูบ้่านเลขท่ี..........................หมูท่ี่............... 
ถนน.......................................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จงัหวดั............................ 
ย่ืนขออนญุาตตามพระราชบญัญตัยิา  พ.ศ.2510  ของสถานประกอบการ ประเภท    O ผลิต   O ขาย   O น าสัง่ฯ ยา   
แผน................................ช่ือ.........................................……...................ตัง้อยูเ่ลขท่ี..........................หมูท่ี่.......... 
ถนน..............……..................ซอย.....................................ต าบล................................อ าเภอ.............................. 
จงัหวดัสมทุรปราการ   โทรศพัท์........................ โดยมีผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิารช่ือ…...................................................... 
ใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะเลขท่ี................................. แผน.................…............ สาขา..................................... 
ลงวนัท่ี..............................เดือน.................................พ.ศ................................ 
 

 ( ) ขออนญุาตขายยาแผนปัจจบุนั 
 

 ( ) รายการท่ีขอแก้ไขเปล่ียนแปลง..................................................................................................                     
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………..… 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนญุาตด้วย จะเป็นพระคณุ 
 

 
       ลงช่ือ...................................................................... 
                            (..............................................................) 
                  ผู้ ย่ืนค าขออนญุาต 
 
 
 
หมายเหตุ  มีปัญหาหรือขัดข้องประการใด  โทร 0-2389-5980  ต่อ 106,109 
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 1)  เรียน  นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 (   )  เห็นควรอนญุาตตามพระราชบญัญตัิ................................................................. 
 (   )  เห็นควรสง่เร่ืองให้ส านกังานคณะกรรมการอาหารละยาด าเนินการตอ่ไป 
 (   )  เห็นควรตรวจสถานท่ี  ในวนัท่ี………………………………..……………………………….. 
      โดย.   1………………………..………….…… 
    2………………………..……….……… 
    3………………………………………… 
 

                                                   …………………………………………………… 
                                      ( …………………………………………………. ) 
                       ผู้ด าเนินการ 
      ………………. 
      ………………. 
 
 
 2)  เรียน  นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ                 
 

 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  และเป็นอ านาจของนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ 
 ตาม   (  )  พระราชบญัญตั.ิ.......................................................  มาตราท่ี.................................. 
           (  )  หนงัสือมอบอ านาจของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 112/2547 ข้อ.............. 
                เห็นควร.....................................................................................…...................…....
          
        ……………………………………………… 
                 (…………………………………………………...)            
                                                                                                                                               ผู้ด าเนินการ                                   
               
          …………………  
          ………………...                                                       
 
 
 

 ส่วนน้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ี 



 

แบบ ข.ย. 1 
    

                                                                                                                                  เลขรับท่ี.........…..................... 
        ที่ปิดรูปถ่าย                                                                                                 วนัท่ี.......................................                                               
                                                                                                                                                     ลงช่ือ.......….......................... 
       ผู้ขออนุญาต                                                                                                         ( เจ้าหน้าที่กรอก) 
                                             

                           ค าขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั 
 

                                                                                                
เขียนท่ี..........……................................................ 

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

                                          ข้าพเจ้า...................................................................………….....................……..……........ 
(ช่ือผู้ รับอนุญาต) 

ซึง่มีผู้ด าเนินกิจการ ช่ือ.................................................................................อาย.ุ...................ปี สญัชาต.ิ........................ 
อยู่เลขท่ี........…….........หมูท่ี่....................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................….......................... 
ต าบล/แขวง............................…….......อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั........................................... 
โทรศพัท์............................................................. 
 

                                       ขอรับใบอนญุาตขายยาแผนปัจจบุนั โดยมีสถานท่ีขายยา  ช่ือ..................................................... 
อยู่เลขท่ี........................หมูท่ี่..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................….............. 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.....................….......................... 
โทรศพัท์........................................................เวลาท าการ.................................................... 
โดยมีเภสชักรชัน้ .................... ช่ือ....................................…................................................ใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะ 
เลขท่ี....................................ลงวนัท่ี.......................เดือน........................................พ.ศ.......................... 

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

(ถ้ามีมากกว่าหน่ึงคนให้แจ้งเพิ่มเตมิท้ายค าขอนีจ้นครบ) 
 

เป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบตัิการตามมาตรา 39 หรือมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญตัิยา พ.ศ..2510 
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               ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ในระยะเวลาสองปีก่อนย่ืนค าขอนี ้ ข้าพเจ้าไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึท่ีสดุ 
หรือค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จ าคกุในความผิดท่ีกฎหมายบญัญตัิ     ให้ถือเอาการกระท าโดยทจุริตเป็นองค์ประกอบ   
หรือในความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยยาเสพติดให้โทษ      กฎหมายวา่ด้วยวตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท  กฎหมาย 
ท่ีวา่ด้วยการขายยาหรือพระราชบญัญตัินี ้
ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานมาด้วย คือ 
         (1)  รูปถ่ายของผู้ขออนญุาตหรือผู้ด าเนินกิจการ  ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร  จ านวน  3  รูป 
         (2)  เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการและหลกัทรัพย์(สมดุธนาคาร/โฉนดท่ีดิน) 
         (3)  ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ขออนญุาตหรือผู้ด าเนินกิจการ 
         (4)  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึง่รับรองวา่ผู้ด าเนินกิจการไมเ่ป็นโรคตามมาตรา 14(6)  
                แห่งพระราชบญัญตัิยา พ.ศ.2510 
         (5)  สญัญาระหวา่งผู้ขออนญุาตและเภสชักร ซึง่รับจะเป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบตัิการของผู้ขออนญุาต 
         (6)  ส าเนาหรือรูปถ่ายใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะของเภสชักรทกุคน ซึง่รับจะเป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบตัิการของ 
                ผู้ขออนญุาต 
         (7)  เอกสารแสดงวา่เป็นผู้จดัการหรือผู้แทนซึง่เป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบคุคล(กรณีนิติบคุคลเป็นผู้ขออนญุาต) 
         (8)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
                                                       (ลงช่ือ)...............................................................................ผู้ขออนญุาต 
                                                                  (............................................................................)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏบัิตกิาร 

 ตามพระราชบัญญัตยิา พ.ศ. 2510  
 
 

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

 สญัญาระหวา่ง..........................................................................ในนามของ................................................... 
เลขที่...................หมูท่ี่................ถนน....................................ต าบล.....................................อ าเภอ....................................... 
จงัหวดัสมทุรปราการ    ซึง่ตอ่ไปนีใ้นสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้รับอนุญาต” ฝ่ายหนึง่กบั .................................................................... 
 

    (  )  การบ าบดัโรคสตัว์  
ผู้ประกอบ    (  )  โรคศิลปะ แผน................................................ สาขา................................................. 
             (  )  วิชา  
ชัน้....................ใบอนญุาตเลขที.่.................................. ซึง่ตอ่ไปนีใ้นสญัญาเรียกวา่ “ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” อีกฝ่ายหนึง่  
ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงท าสญัญานีเ้พื่อปฏิบตัิงานตามพระราชบญัญตัิยา พ.ศ.2510 ร่วมกนั    โดยมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้ 
           1. ผู้ รับอนญุาตยินยอมและตกลงให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการเข้าปฏิบตัิหน้าที ่ณ ................................................................... 
ของผู้ รับอนญุาต เพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัิยา พ.ศ.2510 ตัง้แตว่นัท่ีท าสญัญาเป็นต้นไป  
           2. ผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการยินยอมรับปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิยา พ.ศ. 2510  ในหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 1.  
ของสญัญานีท้กุประการ  
           3. ผู้ รับอนญุาตยินยอมจ่ายเงินคา่ทดแทนเป็นรายเดือนให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการ    เดือนละ........................................บาท 
(.....................................................................................)    ภายในวนัสิน้เดือนปฏิทนิทกุ ๆ เดือน  
           4. หนงัสอืสญัญานีม้ีอายสุญัญา จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. ..................................... 
           5. หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดบอกเลกิสญัญานีก้่อนครบก าหนดตามข้อ 4   ต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหนึง่ 
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่..........................วนั และต้องแจ้งให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการทราบตามกฎหมายด้วย  
           6. หากต้องมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการท าอยู ่   เพื่อให้การปฏิบตัิการได้เป็นไป 
โดยถกูต้องตามพระราชบญัญตัิยา พ.ศ.2510  และกฎกระทรวงซึง่ออกตามความในพระราชบญัญตัิยาฉบบัดงักลา่ว  ผู้ รับอนญุาต
ยินยอมปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการทกุประการ  
           7. ภาษีเงินได้ที่จะต้องเสยีตามกฎหมายผู้ รับอนญุาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการตกลงกนัวา่...................................เป็นผู้ เสยี 
           8. หากปรากฏวา่ผู้สญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด  ไมป่ฏิบตัิตามสญัญานีแ้ม้แตข้่อหนึง่ข้อใด  สญัญานีเ้ป็นอนัยกเลกิทนัที 
โดยคูส่ญัญาไมต้่องปฏิบตัิตามข้อ 5  และคูส่ญัญามีสทิธิที่จะฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายได้ตามกฎหมาย   หากมีการฟ้องร้องกนัขึน้
ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัวา่   ฝ่ายหนึง่ที่ผิดสญัญาจะต้องเป็นผู้ชดใช้คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้อง  เช่น  คา่ทนาย  และ  คา่ธรรมเนียมศาล
หรืออื่น ๆ  เป็นต้น 
 9. สญัญานีท้ าขึน้เป็นสามฉบบัมีข้อความตรงกนั คูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้คนละหนึง่ฉบบัและมอบให้ส านกังานสาธารณสขุ 
จงัหวดัสมทุรปราการ เก็บไว้เป็นหลกัฐานหนึง่ฉบบั  
 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตา่งเข้าใจข้อความในสญัญานีด้ีแล้ว จึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน  
 
 

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

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

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



 
 

ค ารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัตกิาร 
 

เขียนท่ี......................................................... 
 

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

               ข้าพเจ้า.................................…........................................... อาย.ุ.................ปี  สญัชาต.ิ....................... 
อยู่เลขท่ี.…….........ซอย..................................ถนน................................หมูท่ี่.….........ต าบล……..................…..... 
อ าเภอ...........................................จงัหวดั..........................................โทรศพัท์................................ ขอให้ค ารับรอง 
ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการวา่ 
 

                 (1) ข้าพเจ้าเป็น  (  ) ผู้ประกอบโรคศิลปะแผน [ O ปัจจบุนั O โบราณ ] ชัน้หนึง่  สาขา........…................... 
                                              (  ) อื่น ๆ ........................................…....................................…………….............. 
ใบอนญุาตเลขที่................................   ออกให้ ณ วนัท่ี...…............เดือน.............……...............พ.ศ.....…............... 
                 (2) ข้าพเจ้า    (   ) ไมเ่คยเป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบตัิการของสถานท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยาแห่งใด มาก่อน 
        (   ) เคยเป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบตัิการตามมาตรา....…............แห่งพระราชบญัญตัิยา  พ.ศ.2510  
ของ  (ช่ือสถานท่ี) .................................…….……….................จงัหวดั..............…......................  มาก่อน 
แตไ่ด้เลิกการเป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบตัิการ  ณ สถานท่ีดงักลา่ว ตัง้แตว่นัท่ี...............เดือน.......................พ.ศ..................... 
                 (3)  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ขณะนีข้้าพเจ้ามิได้มีหน้าท่ีปฏิบตัิการของสถานท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยาแห่งใด 
                 (4)  ขณะนีข้้าพเจ้า (   )  ไมไ่ด้รับราชการหรือท างานอยู่แห่งใด 
               (   )  รับราชการหรือท างานประจ าอยู่ท่ี............................................... 
               (   )  เวลาท าการ................................................................................ 
                 (5)  ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบตัิการประจ า       ณ  สถานท่ี   (  ) ผลิต    (  ) ขาย  (  ) น าหรือสัง่ ยา      
แผน  [ O ปัจจบุนั................ O โบราณ ]  ช่ือ........................................................................อยู่เลขท่ี…................... 
หมูท่ี่.....……......... ซอย....................................... ถนน....................................... ต าบล..……............................... 
อ าเภอ....................................... จงัหวดั............................................ โทรศพัท์......................................... 
              (   )   ตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ 
                                              (   )  เวลาท าการ.......................................................... 
 

 

 ข้าพเจ้าทราบดีวา่ หากค ารับรองท่ีข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ  ข้าพเจ้าอาจถกูด าเนินคดีฐานแจ้งความเท็จตอ่ 
เจ้าพนกังาน    ค ารับรองนีท้ าตอ่หน้าพนกังานเจ้าหน้าท่ี  
 
 

                                                               (ลายมือช่ือ)................…………................................ผู้ให้ค ารับรอง  
                                                            (ลายมือช่ือ)......…………..........................................พนกังานเจ้าหน้าท่ี  
                                                                                   
                         
 

 



 
ช่ือร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู่………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านหน้าสถานที่ (ป้าย, เลขที่) 

รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 
 
 



 
ช่ือร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โต๊ะผู้มีหน้าท่ีปฏิบัตกิาร  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. บริเวณภายใน ด้านขวา  
 

รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 

 



 
ช่ือร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู่………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. บริเวณภายใน ด้านซ้าย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. ป้ายแสดงสถานท่ีประกอบการและป้ายผู้มีหน้าท่ีปฏิบัตกิาร 
 

รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 

 



 
แผนที่ตัง้ของสถานที่……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รับรองว่าเป็นความจริง 
ลงช่ือ………………………. 

 
 



 
แผนผังภายในของสถานที่…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  ให้ระบุความกว้าง ลึกของร้าน    รับรองว่าเป็นความจริง 
                และขนาดของตู้ด้วย     ลงช่ือ………………………. 


