
   

ช่ือสถานที่ประกอบการ……………………………………………………………………………… 
 

รายการเอกสาร คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

1.ใบปะหนา้    

2.ค าขออนุญาตแกไ้ขเปล่ียนแปลง    

3.ส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต/ ผูด้  าเนินกิจการ    

4.ส าเนาบตัรประชาชนผูข้ออนุญาต/ ผูด้  าเนินกิจการ     

5.สัญญาระหวา่งผูรั้บอนุญาตกบัผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ จ านวน 3 ชุด 

   (ตรวจสอบแลว้ คืนส าเนา 2 ชุด ใหผู้รั้บอนุญาตและผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการเก็บคนละชุด) 

   
 

6.ค ารับรองของผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (แบบ ข.ย.11)   

     ( ผู้มีหน้าทีป่ฏิบัติการต้องมาแสดงตนและเซ็นช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ) 

   

7.ส าเนาใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม พร้อมตัวจริง    

8.ใบรับรองแพทย ์(ระบุโรคตอ้งหา้มตามกฎหมาย) ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ    

9.ส าเนาทะเบียนบา้นผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ พร้อมตัวจริง     

10.ส าเนาบตัรประชาชนผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  พร้อมตัวจริง    

11.ภาพถ่ายป้าย "ค าน าหนา้ ช่ือตวั ช่ือสกุล วทิยฐานะ และเวลาปฏิบติัการของผูมี้หนา้ท่ี  
     ปฏิบติัการ" 

   

12.หนงัสือมอบอ านาจด าเนินการแทน (ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอไม่สามารถด าเนินการไดด้ว้ย  
     ตวัเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ 

   

13.ใบอนุญาต    

14.แบบแจง้เลิกการปฏิบติัการเภสัชกรคนเก่า    
 

 ตามท่ีท่านไดย้ืน่ค  าขออนุญาตฯ   พร้อมเอกสารต่าง ๆ   ใหก้ลุ่มงานตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารประกอบ        
ค าขอฯ ดงักล่าวนั้น ไดต้รวจสอบแลว้ ขอเรียนวา่ค าขอฯ และเอกสารประกอบของท่าน                                                           
คร้ังที ่1 วนัท่ี…………………..………. (  )  ครบถว้น  (  )  ไม่ครบถว้น และยงัขาดเอกสารหมายเลข……………….…… 

แกไ้ข…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ลายมือช่ือ………………………………………..…….  ลายมือช่ือ………….…………………………………..………….. 

                   (ผูรั้บมอบอ านาจ/ผูย้ืน่)     (เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ) 

คร้ังที ่2 วนัท่ี………………..………….. (  )  ครบถว้น  (  ) ไม่ครบถว้น และยงัขาดเอกสารหมายเลข………………….… 

แกไ้ข……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลายมือช่ือ……………………………………………….  ลายมือช่ือ………….……………………………………………… 
        (ผูรั้บมอบอ านาจ/ผูย้ืน่)     (เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ) 

บนัทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ 
ค าขอเปล่ียนผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 



 

คร้ังที ่3 วนัท่ี…………………………..….. (  )  ครบถว้น  (  )  ไม่ครบถว้น และยงัขาดเอกสารหมายเลข………….….…… 

แกไ้ข……………………………………………………………………………………………………………………..……… 
ลายมือช่ือ……………………………………..………….  ลายมือช่ือ………….…………………………………………….. 

                  (ผูรั้บมอบอ านาจ/ผูย้ืน่)     (เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ) 
 

  ดงันั้น    จึงขอใหท้่านจดัท าเอกสารดงักล่าวใหค้รบถว้น แลว้น ามายืน่ใหม่อีกคร้ัง และในระหวา่งด าเนินการ ยืน่
เอกสารนั้น ห้ามเปิดด าเนินกิจการ  จนกวา่จะไดรั้บอนุญาตจากนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

      กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช   
สาธารณสุข 

                 เลขรับที่.........................……........... 

                 วนั เดอืน ปี....................……........... 

                 นัดตรวจ.........................…….......... 

                 ลงช่ือผู้รับ.......................…….......... 
 

 
                                                                                              ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสมทุรปรำกำร 

 

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

เร่ือง   ขออนุญาต................................................................... 
 

เรียน   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 ขา้พเจา้....................................................……................อยูบ่า้นเลขท่ี................................หมู่ท่ี............... 

ถนน.........................................ต าบล..................................อ าเภอ........…..........................จงัหวดั......…........................ 
ยืน่ขออนุญาตตามพระราชบญัญติัยา  พ.ศ.2510     ของสถานประกอบการ ประเภท    O ผลิต   O ขาย   O น าสั่งฯ ยา    แผน
................................ช่ือ..........................................…….......................ตั้งอยูเ่ลขท่ี..............................หมู่ท่ี.............. 
ถนน..............……..................ซอย.......................................ต าบล......................................อ าเภอ.................................. 

จงัหวดัสมุทรปราการ   โทรศพัท.์............................... โดยมีผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการช่ือ…........................................................ 
                                                         (ผูมี้หนา้ท่ีปฎิบติัการเดิม) 

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขท่ี................................... แผน......................…............ สาขา..................................…... 

ลงวนัท่ี..............................เดือน.................................พ.ศ................................ 
  

 ( ) รายการท่ีขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตดว้ย จะเป็นพระคุณ 
 

 

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

                  ผูย้ืน่ค  าขออนุญาต 
 
 

หมายเหตุ  มีปัญหาหรือขัดข้องประการใด  โทร 0-2389-5980  ต่อ 106,109 
 
 



 

(1)  เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ                 
 

 ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้  และเป็นอ านาจของนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 
 ตาม   (  )  พระราชบญัญติั.............................................................  มาตราท่ี.........….............….... 
          (  )  หนงัสือมอบอ านาจของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 112/2547 ขอ้..............… 

               เห็นควร.......................................................................................................................
   
 

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

                             ผูด้  าเนินการ 
   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ส่วนน้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ี 



แบบ ข.ย. ๑๗ 
 
 
 

 
ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

_____________________________ 
เขียนที่       

วันที่    เดือน   พ.ศ.  . 
 ข้าพเจ้า                           . 

(ชื่อผู้รับอนุญาต) 

มีผู้ด าเนินกิจการ ชื่อ                        (เฉพาะกรณีนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประชาชน  
ได้รับอนุญาตให้       ขายยาแผนปัจจุบัน 

      ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

      ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ 

        ขายส่งยาแผนปัจจุบัน 
ใบอนุญาตเลขที่    ณ สถานที่ขายยาชื่อ                 . 
ตั้งอยู่เลขท่ี        ตรอก / ซอย     ถนน                                  . 
หมู่ที่    ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต               . 
จังหวัด            รหัสไปรษณีย์          .โทรศัพท์      . โทรศัพท์มือถือ    
ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ดังต่อไปนี้  
                        . 
                        . 
                        . 
                        . 
                        . 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ 
(๑)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาหรือใบแทน 
(๒)  เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

 
(ลายมือชื่อ)     ผู้ย่ืนค าขอ 
(     ตัวบรรจง) 
(ลายมือชื่อ)     ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
(     ตัวบรรจง) 

 
 

เลขรับที่     

วันท่ี    

ลงช่ือ    ผู้ยื่นค าขอ 



       สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกบัผู้มีหน้าทีป่ฏิบัติการ 

 ตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ. 2510  
 
 

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

 สญัญาระหวา่ง.............................................................................ในนามของ......................................................... 
เลขท่ี........................หมู่ท่ี................ถนน....................................ต าบล..........................................อ าเภอ....................................... 

จงัหวดัสมุทรปราการ    ซ่ึงต่อไปน้ีในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผู้รับอนุญาต” ฝ่ายหน่ึงกบั ............................................................................. 
 

    (  )  การบ าบดัโรคสตัว ์ 
ผูป้ระกอบ    (  )  โรคศิลปะ แผน................................................ สาขา................................................. 
             (  )  วชิา  

ชั้น....................ใบอนุญาตเลขท่ี................................... ซ่ึงต่อไปน้ีในสญัญาเรียกวา่ “ผู้มหีน้าทีป่ฏิบัตกิาร” อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่าย 
ไดต้กลงท าสญัญาน้ีเพ่ือปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 ร่วมกนั    โดยมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี  
             1. ผูรั้บอนุญาตยนิยอมและตกลงใหผู้มี้หนา้ท่ีปฏิบติัการเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี ณ ........................................................................... 
ของผูรั้บอนุญาต เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 ตั้งแต่วนัท่ีท าสญัญาเป็นตน้ไป  
             2. ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการยนิยอมรับปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  ในหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 1.ของสญัญาน้ี 
ทุกประการ  
             3. ผูรั้บอนุญาตยนิยอมจ่ายเงินค่าทดแทนเป็นรายเดือน      ใหผู้มี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ    เดือนละ........................................บาท 
(.....................................................................................)      ภายในวนัส้ินเดือนปฏิทินทุก ๆ เดือน  
             4. หนงัสือสญัญาน้ีมีอายสุญัญา จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. ..................................... 
             5. หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิกสญัญาน้ีก่อนครบก าหนดตามขอ้  4    ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอี้กฝ่ายหน่ึง 
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่..............................วนั และตอ้งแจง้ใหส้ านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการทราบตามกฎหมายดว้ย  
             6. หากตอ้งมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง     เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการท าอยู ่เพื่อใหก้ารปฏิบติัการไดเ้ป็นไป 
โดยถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510  และกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัยาฉบบัดงักล่าว     ผูรั้บอนุญาต 
ยนิยอมปฏิบติัตามค าแนะน าของผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการทุกประการ  
             7. ภาษีเงินไดท่ี้จะตอ้งเสียตามกฎหมายผูรั้บอนุญาตและผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการตกลงกนัวา่......................................เป็นผูเ้สีย 
             8. หากปรากฏวา่ผูส้ญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  ไม่ปฏิบติัตามสญัญาน้ีแมแ้ต่ขอ้หน่ึงขอ้ใด     สญัญาน้ีเป็นอนัยกเลิกทนัที  โดยคู่ 
สญัญาไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 5  และคู่สญัญามีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไดต้ามกฎหมาย   หากมีการฟ้องร้องกนัข้ึนทั้งสองฝ่าย 
ตกลงกนัวา่   ฝ่ายหน่ึงท่ีผิดสญัญาจะตอ้งเป็นผูช้ดใชค้่าใชจ่้ายในการฟ้องร้อง เช่น ค่าทนาย และค่าธรรมเนียมศาลหรืออ่ืน ๆ   เป็นตน้ 
             9. สญัญาน้ีท าข้ึนเป็นสามฉบบัมีขอ้ความตรงกนั       คู่สญัญาต่างยดึถือไวค้นละหน่ึงฉบบัและมอบใหส้ านกังานสาธารณสุข 
จงัหวดัสมุทรปราการ เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหน่ึงฉบบั  
             คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายต่างเขา้ใจขอ้ความในสญัญาน้ีดีแลว้ จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  
 
 

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

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

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

แบบ ข.ย. ๑๔ 
 



ค ารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
_______________________ 

เขียนที่       
วันที่    เดือน   พ.ศ.  . 

ข้าพเจ้า       อายุ  ปี สัญชาติ              . 

เลขที่บัตรประชาชน     
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี       ตรอก / ซอย     .ถนน                   . 
หมู่ที่          ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต                         . 
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์                 . 
โทรศัพท์มือถือ         E mail        . 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่    ตรอก / ซอย     .ถนน                 . 
หมู่ที่  ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต                . 
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์              . 
โทรศัพท์มือถือ      E mail        . 

ขอให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า 

  ผู้ประกอบวิชาชีพ         . 

(๑) ข้าพเจ้าเป็น   ผู้ส าเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒  
   (เฉพาะสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคมุพิเศษ) 

ใบประกอบวิชาชีพ / หนังสือรับรอง เลขที่         . 
 ออกให้ ณ วันที่    เดือน   พ.ศ.  .วันหมดอายุ (ถ้ามี)   . 

(๒) ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ 
(๓) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแห่งใด  

(๔)  ขณะนี้ข้าพเจ้า   ไม่ได้รับราชการหรือท างานอยู่แห่งใด 

  รับราชการหรือท างานอยู่ที่        . 
    เวลาราชการ / เวลาท างาน       . 
(๕) ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ า ณ สถานที่ขายยาชื่อ       

ตั้งอยู่เลขท่ี   ตรอก / ซอย     ถนน       
หมู่ที่   ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต      
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์     .  
เวลาปฏิบัติการ     . 

 
 
 
 
 (๖) ข้าพเจ้ารับทราบและจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวกับยาก าหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็น               

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่แห่งนี้โดยเคร่งครัด  



ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ 
(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) ส าเนาบัตรประชาชน 
(๓) ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน พร้อมตราประทับในกรณีรับราชการหรือท างาน (ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาก าหนด)  
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถ้าจ าเป็น) 
ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากค ารับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะถูกด าเนินคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อ  

เจ้าพนักงาน  
 กรณีการขอใบอนุญาตใหม่ ให้ท าค ารับรองนี้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่  
 
 

(ลายมือชื่อ)     ผู้ให้ค ารับรอง 
(ลายมือชื่อ)      พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ :- ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

 

 
 
 
  



 
 

ภาพถ่ายป้ายแสดงวทิยฐานะผู้มหีน้าทีป่ฏบัิติการ 
  

 
 


