คาขอย้า

บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ
ย้ายสถานที่/ ขอใบแทนสถานที่ผลิต/ขาย/นาหรื อสัง่ แผนโบราณ

ชื่อสถานที่ประกอบการ………………………………….…………………………………………………………………
รายการยื่นเอกสาร
ย้ ายสถานที่
1.ใบปะหน้ า
2.คาขออนุญาตแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
3.สาเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต/ ผู้ดาเนินกิจการ
4.สาเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต/ ผู้ดาเนินกิจการ
5.สัญญาเช่า (กรณีเช่าสถานที่) หรือ หนังสือยินยอมให้ ใช้ สถานที่
6.สาเนาทะเบียนบ้ านของสถานที่ที่ขออนุญาต
(กรณีทะเบียนบ้ านไม่มีผ้ อู าศัย ให้ แนบหลักฐาน สาเนาสัญญาซื ้อ-ขายสิ่ง
ปลูกสร้ าง หรือ สาเนาใบอนุญาตก่อสร้ างฯ หรือ สาเนาเอกสารอ้ าง
กรรมสิทธิ์)
7.สาเนาบัตรประชาชนของเจ้ าของสถานที่ที่ให้ เช่า หรือ ยินยอมฯ
8.แผนที่และรายละเอียดแสดงที่ตงร้
ั ้ าน
9.แผนผังและรายละเอียดภายในร้ าน พร้ อมภาพถ่าย
9.1 ตัวอาคารสถานที่ขออนุญาต และบริเวณโดยรอบตัวอาคาร
9.2 ด้ านหน้ าสถานที่ (ป้ายร้ าน, เลขที่ร้าน)
9.3 โต๊ ะผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
9.4 บริเวณภายในร้ าน การจัดชันวางยาหรื
้
อผลิตภัณฑ์
9.5 ป้าย “สถานที่ผลิต/ขาย/นาสัง่ ฯยาแผนโบราณ”
9.6 ป้าย ”คานาหน้ า ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐานะ และเวลาปฏิบตั กิ ารของ
ผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
10.คารับรองของผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร (แบบ ข.ย.11) ..รับรองการย้ ายสถานที่
11.สาเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
12.สาเนาทะเบียนบ้ านผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
13. สาเนาบัตรประชาชนผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
14.หนังสือมอบอานาจดาเนิน การแทน (ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นขอไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
15.ใบอนุญาต

ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
1
2
3

รายการยื่นเอกสาร

ครัง้ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
ที่
2
3
1

ขอใบแทน
1.ใบปะหน้ า
2.คาขอใบแทนใบอนุญาต
3.ใบแจ้ งความ
4.รูปถ่าย ขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 2 รูป
5.สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับอนุญาต/ ผู้ดาเนินกิจการ
6.สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับอนุญาต/ ผู้ดาเนินกิจการ
7.เอกสารแสดงว่าเป็ นผู้ได้ รับอนุญาต (สาเนาใบอนุญาตเดิม)
8.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่ทา่ นได้ ยื่นคาขออนุญาตฯ พร้ อมเอกสารต่าง ๆ ให้ กลุม่ งานตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสารประกอบ
คาขอฯ ดังกล่าวนัน้ ได้ ตรวจสอบแล้ ว ขอเรี ยนว่าคาขอฯ และเอกสารประกอบของท่าน
ครัง้ ที่ 1 วันที่…………………..….. ( ) ครบถ้ วน ( ) ไม่ครบถ้ วน และยังขาดเอกสารหมายเลข………………
แก้ ไข…………………………………………………………………………………………………………………
ลายมือชื่อ………………………….…………………. ลายมือชื่อ………….……………………………………..
(ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ยื่น)
(เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบ)
ครัง้ ที่ 2 วันที่…………….…..…… ( ) ครบถ้ วน ( ) ไม่ครบถ้ วน และยังขาดเอกสารหมายเลข……………….
แก้ ไข………………………………………………………………………………………………………………….
ลายมือชื่อ…………..…………………………………. ลายมือชื่อ………….……………………………………
(ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ยื่น)
(เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบ)
ครัง้ ที่ 3 วันที่…………………..….. ( ) ครบถ้ วน ( ) ไม่ครบถ้ วน และยังขาดเอกสารหมายเลข……….…..…
แก้ ไข….………………………………………………………………………………………………………………
ลายมือชื่อ………………………………………………. ลายมือชื่อ………….…………………………………..
(ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ยื่น)
(เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบ)
ดังนัน้ จึงขอให้ ทา่ นจัดทาเอกสารดังกล่ าวให้ ครบถ้ วน แล้ วนามายื่นใหม่ ซึง่ ในช่วงระหว่างดาเนินการ
ยื่นเอกสารนัน้ ห้ ามเปิ ดดาเนินกิจการ จนกว่าจะได้ รับอนุญาตจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ต่อไป

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัชสาธารณสุข
เลขรับที่..........................
วัน เดือน ปี .....................
นัดตรวจ..........................
ลงชื่อผู้รับ.........................

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่................เดือน.................................พ.ศ.....................
เรื่ อง ขออนุญาต...................................................................
เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ข้ าพเจ้ า....................................................……................อยูบ่ ้ านเลขที่................................หมูท่ ี่...............
ถนน.........................................ตาบล..................................อาเภอ........…..........................จังหวัด......…........................
ยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.2510 ของสถานประกอบการ ประเภท O ผลิต O ขาย O นาสัง่ ฯ ยา
แผน................................ชื่อ..........................................…….......................ตังอยู
้ เ่ ลขที่..............................หมูท่ ี่
..............
ถนน..............……..................ซอย.......................................ตาบล......................................อาเภอ..................................
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์................................ โดยมีผ้ มู ีหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารชื่อ ….........................................................
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่ ................................... แผน......................…............ สาขา..................................…....
ลงวันที่..............................เดือน.................................พ.ศ................................
( ) รายการที่ขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลง……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้ วย จะเป็ นพระคุณ
ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................)
ผู้ยื่นคาขออนุญาต

หมายเหตุ มีปัญหาหรือขัดข้ องประการใด โทร 0-2389-5980 ต่ อ 106,109

ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่

(1) เรียน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว และเป็ นอานาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ตาม ( ) พระราชบัญญัติ............................................................. มาตราที่.........….............…....
( ) หนังสือมอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ข้ อ..............…..
เห็นควร.......................................................................................................................

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

…………………………………
…………………………………

แบบ ย.บ. ๑๑
เลขที่………………….………………..
วันที่…………………………………….
ลงชื่อ…………………..……ผูร้ ับคาขอ

ใบแทนใบอนุญาต
ย้ ายสถานที่

คาขอ

ผลิต

ขาย

นาหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ ามาในราชอาณาจักร

เขียนที…
่ …………………………………………
วันที่…………..เดือน……………………………..พ.ศ………………
ข้ าพเจ้ า………………………………………………………………….……………………………………..ซึง่ มีผ้ ดู าเนินกิจการ
(ชื่อผู้รับอนุญาต)

ชื่อ……………………………………………….………………….……ได้ รับอนุญาตให้ ผลิต ขาย นาหรื อสัง่ ยาแผนโบราณเข้ ามา
ในราชอาณาจักร ตามใบอนุญาตที…
่ ………..….………..ณ.สถานที่ประกอบธุรกิจ ชื่อ…………………………………………………….…….
อยูเ่ ลขที…
่ …….….ตรอก/ซอย……………...………….ถนน……………….………….…หมูท่ …
ี่ ………….ตาบล/แขวง……………………….
อาเภอ/เขต………………………..…จังหวัด………….……………...……โทรศัพท์…….…………………………………………….
ใบแทนใบอนุญาต ผลิต ขาย นาหรื อสัง่ ยาแผนโบราณเข้ ามาในราชอาณาจักร เนื่องจาก
……………………………………………………………………….……………………………………..
ขอ
(เหตุที่ขอรับใบแทน)

ย้ ายสถานที่ ผลิต ขาย นาหรื อสัง่ ยาแผนโบราณเข้ ามาในราชอาณาจักร
ในนามของ……………………………………………………..………ไปอยูเ่ ลขที่………..……..ตรอก/ซอย…………………………………...
(ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ)

ถนน………………………………………….หมูท่ …
ี่ …………………..ตาบล/แขวง…………………………………….………………………
อาเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………..……….โทรศัพท์…….…………….……………………..ข้ าพเจ้ าได้
แนบหลักฐานมาด้ วย คือ
หลักฐานประกอบคาขอใบแทนใบอนุญาต
(๑) รูปถ่ายของผู้ดาเนินกิจการ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จานวน ๒ รูป
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณ ถ้ ามี
หลักฐานประกอบคาขอย้ ายสถานที่
(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณหรื อใบแทน
(๒) แบบแปลนแผนผังสิง่ ปลูกสร้ างของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณแห่งใหม่ จานวน ๒ ชุด
(๓) เอกสารแสดงว่าเป็ นผู้ได้ รับอนุญาต
(ลายมือชื่อ)……………………………………………………ผู้ยื่นคาขอ
หมายเหตุ :-

(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ให้ นาใบรับแจ้ งความของสถานีตารวจแห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตนัน้
สูญหายมาด้ วย
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ แนบใบอนุญาตนัน้ มาด้ วย

(๓)

ใส่เครื่ องหมาย ลงในช่อง

หน้ าข้ อความที่ต้องการ

คารั บรองของผู้มีหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร
เขียนที่.........................................................
วันที่................ เดือน............................... พ.ศ...................
ข้ าพเจ้ า.................................…........................................... อายุ..................ปี สัญชาติ........................
อยู่เลขที่.…….........ซอย..................................ถนน................................หมูท่ ี่.….........ตาบล……..................….....
อาเภอ...........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์................................ ขอให้ คารับรอง ต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการว่า
(1) ข้ าพเจ้ าเป็ น ( ) ผู้ประกอบโรคศิลปะแผน [ O ปั จจุบนั O โบราณ ] ชันหนึ
้ ง่ สาขา........…...................
( ) อื่น ๆ ........................................…....................................……………..................
ใบอนุญาตเลขที่................................ ออกให้ ณ วันที่...…............เดือน.............……...............พ.ศ.....…...............
(2) ข้ าพเจ้ า ( ) ไม่เคยเป็ นผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั ิการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแห่งใด มาก่อน
( ) เคยเป็ นผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั ิการตามมาตรา....….............แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
ของ (ชื่อสถานที่) .................................…….……….................จังหวัด..............…...................... มาก่อน
แต่ได้ เลิกการเป็ นผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั ิการ ณ สถานที่ดงั กล่าว ตังแต่
้ วนั ที่...............เดือน.......................พ.ศ.....................
(3) ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ขณะนี ้ข้ าพเจ้ ามิได้ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแห่งใด
(4) ขณะนี ้ข้ าพเจ้ า ( ) ไม่ได้ รับราชการหรื อทางานอยู่แห่งใด
( ) รับราชการหรื อทางานประจาอยู่ที่...............................................
( ) เวลาทาการ................................................................................
(5) ข้ าพเจ้ าจะเป็ นผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั ิการประจา ณ สถานที่ ( ) ผลิต ( ) ขาย ( ) นาหรื อสัง่ ยา
แผน [ O ปั จจุบนั ................ O โบราณ ] ชื่อ........................................................................อยู่เลขที่…...................
หมูท่ ี่.....……......... ซอย....................................... ถนน....................................... ตาบล..……...............................
อาเภอ....................................... จังหวัด............................................ โทรศัพท์.........................................
( ) ตลอดเวลาที่เปิ ดทาการ
( ) เวลาทาการ..........................................................
ข้ าพเจ้ าทราบดีวา่ หากคารับรองที่ข้าพเจ้ าให้ ไว้ เป็ นเท็จ ข้ าพเจ้ าอาจถูกดาเนินคดีฐานแจ้ งความเท็จต่อ
เจ้ าพนักงาน คารับรองนี ้ทาต่อหน้ าพนักงานเจ้ าหน้ าที่
(ลายมือชื่อ)................…………................................ผู้ให้ คารับรอง
(ลายมือชื่อ)......…………..........................................พนักงานเจ้ าหน้ าที่

ชื่อร้ าน / บริษัท…………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

1. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ขออนุญาต

2. ด้ านหน้ าสถานที่ (ป้าย, เลขที่)
รับรองว่ าถ่ ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ……………………….

ชื่อร้ าน / บริษัท…………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

3. โต๊ ะผู้มีหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร

4. บริเวณภายใน ด้ านขวา
รับรองว่ าถ่ ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ……………………….

ชื่อร้ าน / บริษัท…………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. บริเวณภายใน ด้ านซ้ าย

6. ป้ายแสดงสถานที่ประกอบการและป้ายผู้มีหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร
รับรองว่ าถ่ ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ……………………….

แผนที่ตงั ้ ของสถานที่……………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

รับรองว่ าเป็ นความจริง
ลงชื่อ……………………….

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

หมายเหตุ ให้ ระบุความกว้ าง ลึกของร้ าน
และขนาดของตู้ด้วย

รับรองว่ าเป็ นความจริง
ลงชื่อ……………………….

