คาแนะนาประกอบการขออนุญาต

ขาย/นาสั่ งฯ ยาแผนโบราณ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 0-2389-5980 ต่ อ 106, 109

กรณีเช่ าสถานที่ของหน่ วยงานของทางราชการ
-

การเคหะแห่งชาติ
ที่ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
สถานที่ของวัด
ฯลฯ
ห้างสรรพสิ นค้า
คอนโดมิเนียม
อาคารชุด
ฯลฯ

หน่วยงานราชการ

เอกชน

ให้ ใช้ หลักฐานของผู้มีอานาจหรื อผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายกระทาการแทนและประทับตรา
รั บรองของหน่ วยงานนัน้ ๆ กรณีมีใบเสร็จชาระค่ าเช่ าให้ แนบหลักฐานมาด้ วย
หมายเหตุ

กรณี ที่ผขู ้ ออนุญาต หรื อ ผูด้ าเนินกิจการเป็ นคนต่างชาติ เ อกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่ คาขอ
จะต้องมีหนังสื อขออนุญาตทางานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสื อเดินทาง

ลาดับขัน้ ตอนการขออนุญาต ขาย/นาสั่งฯ ยาแผนโบราณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ติดต่อรับคาขออนุญาต ณ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ
จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการขออนุญาตและกรอกรายละเอียดลงในเอกสารให้ครบถ้วน
ตรวจสอบการตั้งชื่อสถานที่ (ชื่อร้าน) กับเจ้าหน้าที่ก่อนการจัดทาป้ าย
จัดเตรี ยมสถานที่ และป้ ายต่างๆ ให้เรี ยบร้อย
ยืน่ เอกสารขออนุญาต
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทาการนัดหมายตรวจสอบสถานที่
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ตามวันนัดหมาย
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบสถานที่
กรณี  ผ่าน  รอรับใบอนุญาตภายใน 5 วันทาการ (ห้ามดาเนินการก่อนได้รับใบอนุญาต)
ไม่ผา่ น  แก้ไขจุดที่บกพร่ องให้เรี ยบร้อยและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่ งผลการแก้ไขให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสารแนะนาการตรวจประเมินและข้ อกาหนดต่ างๆ
จัดให้ มีป้ายต่ างๆ ดังนี้
ข้ อความที่แสดงในป้าย
ตามประเภทการขออนุญาต
- สถานที่ขายยาแผนโบราณ
- สถานที่นาหรื อสั่งยาแผนโบราณ
เข้ามาในราชอาณาจักร
คานาหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐานะ
และเวลาปฏิบตั ิการของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
ป้ ายชื่อร้าน
ป้ ายแสดงเลขที่บา้ น

สี พ้นื

สีตวั อักษร

ขนาดป้ าย

ความสู งตัวอักษร

เขียว

ขาว

ไม่ต่ากว่า 20 x 70
ซม.

ไม่ต่ากว่า 3 ซม.

เขียว
-

ขาว
-

ไม่ต่ากว่า
20 x 50 ซม.
มองเห็นได้ชดั เจน
มองเห็นได้ชดั เจน

ไม่ต่ากว่า 3 ซม.
-

หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่ องหมาย (-) หมายความว่า ต้องจัดให้มีป้ายแสดงแต่ไม่กาหนดขนาดและสี

ตัวอย่ างแบบป้าย
ป้ ายประเภทร้าน

ไม่นอ้ ยกว่า 70 ซม.

สถานที่ขายยาแผนโบราณ

ไม่นอ้ ยกว่า 20 ซม.

ไม่นอ้ ยกว่า 50 ซม.

ป้ ายวิทยฐานะ

นางสาวสวย น่ ารักดี บ.ภ.
เวลาปฏิบัติการ 09.00-20.00 น.

ไม่นอ้ ยกว่า 20 ซม.

การเตรี ยมสถานที่ ขาย/นาสั่งฯ ยาแผนโบราณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จัดให้มีป้ายประเภทร้าน ป้ ายวิทยฐานะ ป้ ายชื่อสถานที่ และ ป้ ายเลขที่บา้ น
สถานที่เป็ นอาคารมัน่ คงถาวร หรื อตั้งอยูใ่ นอาคารมัน่ คงถาวร
มีโต๊ะและเก้าอี้สาหรับการทางานของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการได้อย่างสะดวก
มีตหู ้ รื อชั้นวางยาที่สามารถแยกเก็บยาได้เป็ นหมวดหมู่ และจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ
(กรณี เป็ นโกดังหรื อพื้นที่วา่ ง หากไม่มีช้ นั วางยา ต้องจัดให้มีพาเลตรองรับยาอย่างเพียงพอ)
มีพ้นื ที่พอเพียง สาหรับผูเ้ กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยสะดวก ควรพืน้ ทีร่ วมไม่ น้อยกว่า 20 ตร.ม.
มีความสว่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
มีการจัดการ ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น มีการป้ องกันแสง
ไม่ให้ส่องกระทบโดยตรงต่อยา
มีตเู ้ ย็น สาหรับจัดเก็บยาที่จาเป็ นต้องเก็บในที่เย็น
ตรวจสอบการตั้งชื่อสถานที่ (ชื่อร้าน) กับเจ้าหน้าที่ ก่อนการยืน่ ขออนุญาต และ จัดทาป้ าย

หนังสื อมอบอานาจให้ ทาการแทน
เขียนที่…………………………………………
วันที่……………..เดือน…………………………..พ.ศ…………
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….
ผูร้ ับอนุญาต
ผูด้ าเนินกิจการ
ผูข้ ออนุญาต
ขายยาแผนปัจจุบนั
นาหรื อสั่งยาแผนปั จจุบนั ฯ ผลิตยาแผนปัจจุบนั
ขายยาแผนปั จจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ
ขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็ จสาหรับสัตว์
ขายยาแผนโบราณ นาหรื อสั่งยาแผนโบราณ ฯ ผลิตยาแผนโบราณ
ของ ร้าน / หจก. / หสน. /บริ ษทั ………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตเลขที่………………………. ตั้งอยูท่ ี่……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ขอมอบอานาจให้………………………………………………………………………………………………
บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้าราชการ เลขที่……………………………………..…..
ออกให้โดย…………………………………………….บัตรหมดอายุ………………………………………...
เป็ นผูก้ ระทาการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับ การขออนุญาต การรับใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต
ลงนามเป็ นผูย้ นื่ คาขอต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต และ กิจการอื่นใดทุกประการ
เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับยา สาหรับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจได้กระทาไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
และมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่…………………………………………………..

ปิ ด
อากรแสตมป์
10 บาท

(ลงชื่อ)…………………………………………………ผูม้ อบอานาจ
(…………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผูร้ ับมอบอานาจ
(………………………………………………...)
(ลงชื่อ)………………………………………………..พยาน
(…………………….…………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………..พยาน
(…………………….…………………………..)

หนังสือมอบอานาจและแต่ งตัง้ ผู้ดาเนินกิจการ
เขียนที่……………………….….…...
วันที่ ….…... เดือน ……….………. พ.ศ. …….…..…
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………………………………………………………….…
(ชื่อและประเภทนิติบุคคล) สานักงานใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่………………..ตรอก/ซอย………..……….….…
ถนน …………………….. หมูท่ ี่ …….. ตาบล/แขวง ……………..…….. อาเภอ/เขต ……………………
จังหวัด……………………………. โดยมี ……………………...………………………………………….
เป็ นผู้มีอานาจจัดการแทนนิตบิ คุ คล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล กระทร วงพาณิชย์
เลขที่……………………… ลงวันที่…………………….…………………….ขอมอบอานาจและแต่งตังให้
้
………………………………………………..….เป็ นผูด้ าเนินกิจการและมีอานาจทาการ หรื อมอบอานาจ
ให้กระทาการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาต การรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและ
กิจการอื่นใดทุกประการเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับยา ไม่ รวมถึงการแจ้ งเลิกกิจการ
และ การขอเปลีย่ นผู้รับอนุญาต ……………………………………………………………………………
(ประเภทใบอนุญาต)
การใดที่ผดู ้ าเนินกิจการและผูร้ ับมอบอานาจดังกล่าว ได้กระทาภายใต้ขอบเขตแห่ งการ
มอบอานาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่…………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)…………………………………….. ผูม้ อบอานาจและแต่งตั้งผูด้ าเนินกิจการ
(…………………………………..…)
(ลงชื่อ)…………………………………….. ผูม้ อบอานาจและแต่งตั้งผูด้ าเนินกิจการ
( อากร
(…………………………………..…)
แสตมป์
(ลงชื่อ)…………………………………….. ผูร้ ับมอบอานาจ
30 บาท )
(…………………………………..…)
(ลงชื่อ)…………………………………….. พยาน
(…………………………………..…)
(ลงชื่อ)…………………………………….. พยาน
(…………………………………..…)
หมายเหตุ 1. ใช้หนังสื อมอบอานาจนี้ 1 ฉบับ สาหรับใบอนุญาต 1 ประเภท (สาหรับนิติบุคคล)
2. การมอบอานาจต้องทาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือยินยอมให้ ใช้ สถานที่
เขียนที่……….………………………………
วันที่……..….เดือน……….………พ.ศ……..……..
ข้าพเจ้า ………………….………………………..………………………………… เจ้าของอาคาร
ตั้งอยูเ่ ลขที่………………. หมู่ที่ …..……... ซอย…………….………………. ถนน………………………..………..
ตาบล………………………. อาเภอ …………………………… จังหวัด…………………….…………..
ขอทาหนังสื อฉบับนี้ข้ ึนเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………….……….
ใช้สถานที่ ตามที่อยูด่ งั กล่าวข้างต้น ในการประกอบกิจการ ………………………………………………….… ได้
ตั้งแต่วนั ที่……………เดือน…………………พ.ศ…………….. เป็ นต้นไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ขอรับรองว่าหนังสื อฉบับนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………เจ้าของอาคาร
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
ลงชื่อ……………………………………………พยาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ในกรณี ไม่มีการทาสัญญาเช่า

บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ
คาขออนุญาต ขาย/นาสัง่ ฯยาแผนโบราณ
ชื่อสถานที่ประกอบการ……………………………………………………………………………………

รายการยื่นเอกสาร
1.ใบปะหน้า
2.คาขอ (แบบ ย.บ.1)
3.รู ปถ่ายผูข้ ออนุญาต 3x4 ซม.(1 นิ้วครึ่ ง) จานวน 3 รู ป
4.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต พร้ อมตัวจริง
5.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต พร้ อมตัวจริง
6.ใบรับรองแพทย์ (ระบุโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ) ผูข้ ออนุญาต
7.สัญญาระหว่างผูร้ ับอนุญาตกับผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ จานวน 3 ชุด
(ตรวจสอบแล้ว คืนสาเนา 2 ชุด ให้ผรู ้ ับอนุญาตและผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการเก็บคนละฉบับ )
8.หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก หรื อ โฉนดที่ดิน) พร้ อมตัวจริง
- สาเนาหนังสื อรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน (ไม่นานเกิน 3 เดือน) จานวนเงินตั้งแต่
10,000 บาทขึ้นไป หรือ
- สาเนาโฉนดที่ดินที่ไม่มีติดภาระผูกพันธ์
9.สัญญาเช่า (กรณี เช่าสถานที่) หรือ หนังสื อยินยอมให้ใช้สถานที่
10.สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ขออนุญาต
(กรณี ทะเบียนบ้านไม่มีผอู ้ าศัย ให้แนบหลักฐาน สาเนาสัญญาซื้ อ -ขายสิ่ งปลูกสร้างฯ
หรือ สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างฯ หรือ สาเนาเอกสารอ้างกรรมสิ ทธิ์ )
11.สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ที่ให้เช่า หรือ ยินยอมฯ
12.แผนที่และรายละเอียดแสดงที่ต้ งั ร้าน
13.แผนผังและรายละเอียดภายในร้าน พร้อมภาพถ่าย
13.1 ตัวอาคารสถานที่ขออนุญาต และบริ เวณโดยรอบตัวอาคาร
13.2 ด้านหน้าสถานที่ (ป้ ายร้าน, เลขที่ร้าน)
13.3 โต๊ะผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
13.4 บริ เวณภายในร้าน การจัดชั้นวางยาหรื อผลิตภัณฑ์
13.5 ป้ าย “สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ หรื อ สถานที่ขายยาแผนโบราณ หรื อ
สถานที่นาหรื อสัง่ ยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร”
13.6 ป้ าย ”คานาหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐานะ และเวลาปฏิบตั ิการของผูม้ ีหน้าที่
ปฏิบตั ิการ

ครัง้ ที่
1

ครัง้ ที่
2

ครัง้ ที่
3

14.คารับรองของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ (แบบ ข.ย.11)
( ผู้มหี น้ าที่ปฏิบัตกิ ารต้ องมาแสดงตนและเซ็นชื่อต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ )
15.สาเนาใบประกอบโรคศิลปะ พร้ อมตัวจริง
16.ใบรับรองแพทย์ (ระบุโรคต้องห้ามตามกฎหมาย) ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
17.สาเนาทะเบียนบ้านผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ พร้ อมตัวจริง
18. สาเนาบัตรประชาชนผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ พร้ อมตัวจริง
กรณีนิตบิ ุคคล เพิ่ม
19.หนังสื อรับรองจดทะเบียนบริ ษทั พร้อมวัตถุประสงค์
20.บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ หรือ สาเนาทะเบียนบ้านของหุน้ ส่ วนทุกคน
21.สาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผูล้ งนามแต่งตั้ง
22.สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูล้ งนามแต่งตั้ง
23.หนังสื อมอบอานาจแต่งตั้งผูด้ าเนินกิจการ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
24.หนังสื อมอบอานาจดาเนินการแทน (ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นขอไม่สามารถดาเนินการได้ดว้ ย
ตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ

ตามที่ท่านได้ยนื่ คาขออนุญาตฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ให้กลุ่มงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคา
ขอฯ ดังกล่าวนั้น ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรี ยนว่าคาขอฯ และเอกสารประกอบของท่าน
ครั้งที่ 1 วันที่…………………..….. ( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน และยังขาดเอกสารหมายเลข………..………
แก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………
ลายมือชื่อ…………………………………… ………. ลายมือชื่อ………….………………………… ..…………..
(ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูย้ นื่ )
(เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ)
ครั้งที่ 2 วันที่………………..….. ( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน และยังขาดเอกสารหมายเลข………..………..…
แก้ไข…………………………………………………………………………………………………………………….
ลายมือชื่อ…………………………………………. ลายมือชื่อ………….………………………………………
(ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูย้ นื่ )
(เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ)
ครั้งที่ 3 วันที่…………………..….. ( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน และยังขาดเอกสารหมายเลข……………
แก้ไข………………………………………………………………………………………………………………
ลายมือชื่อ…………………………………………. ลายมือชื่อ………….……………………………………..
(ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูย้ นื่ )
(เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ)
ดังนั้น จึงขอให้ท่านจัดทาเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน แล้วนามายืน่ ใหม่ ซึ่งในช่วงระหว่างดาเนินการยืน่ เอกสารนั้น
ห้ามเปิ ดดาเนินกิจการ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสั ชสาธารณสุ ข
เลขรับที่.........................…….....
วัน เดือน ปี ....................…….....
นัดตรวจ.........................…….....
ลงชื่อผู้รับ.......................…….....

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่................เดือน.................................พ.ศ................
เรื่ อง ขออนุญาต...................................................................
เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ
ข้าพเจ้า....................................................……................อยูบ่ า้ นเลขที่.........................หมู่ที่............
ถนน...................................ตาบล..................................อาเภอ........…..........................จังหวัด............…..............
ยืน่ ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ของสถานประกอบการ ประเภท O ผลิต O ขาย O นาสั่งฯ ยา
แผน................................ชื่อ..........................................…….................ตั้งอยูเ่ ลขที่..................หมู่ที่..............
ถนน..............……..........ซอย....................................ตาบล......................................อาเภอ..................................
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์................................ โดยมีผมู้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
ชื่อ…...............................................
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่ ................................... แผน......................…............ สาขา...............................
ลงวันที่..............................เดือน.................................พ.ศ................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็ นพระคุณ
ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................)
ผูย้ นื่ คาขออนุญาต

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

ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่

-21) เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ
( ) เห็นควรอนุญาตตามพระราชบัญญัติ.................................................................
( ) เห็นควรส่ งเรื่ องให้สานักงานคณะกรรมการอาหารละยาดาเนินการต่อไป
( ) เห็นควรตรวจสถานที่ ในวันที่ ………………………………..………………………………..
โดย. 1………………………..………….……
2………………………..……….………
3…………………………………………
……………………………………………………
( …………………………………………………. )
ผูด้ าเนินการ
………….………
………………….
2) เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว และเป็ นอานาจของนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ
ตาม ( ) พระราชบัญญัติ............................................................. มาตราที่..........................…
( ) หนังสื อมอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ข้อ.............
เห็นควร..............................................................................................…...........
………………………………………………..
(…………………………………………………...)
ผูด้ าเนินการ

แบบ ย.บ. 1
เลขรับที่.........….............................
วันที่.............................................
ลงชื่อ.............…............................
( เจ้าหน้าที่กรอก)

ที่ปิดรูปถ่ าย
ผู้ขออนุญาต

ผลิตยาแผนโบราณ
ขายยาแผนโบราณ
นาหรื อสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร

คาขออนุญาต

เขียนที่..................................................................
วันที่....................เดือน...............................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................
(ชื่อผู้ขออนุญาต)

ซึ่ งมีผดู ้ าเนินกิจการ ชื่อ..................................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ........................
อยูเ่ ลขที่............................ตรอก/ซอย..................……...............................ถนน.………..................................................
หมู่ที่……...................ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต....…………..............................................
จังหวัด.........................................……………………………………..โทรศัพท์......................……....................................
ขอรับใบอนุญาต

ผลิตยาแผนโบราณ

ขายยาแผนโบราณ

นาหรื อสัง่ ยาแผนโบราณ

เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสถานที่ประกอบธุรกิจ ชื่อ..............................…...……..................................................
อยูเ่ ลขที่.............................. ตรอก/ซอย...………….........................................ถนน.....…………......................................
หมู่ที่............……….....ตาบล/แขวง......................……….......................อาเภอ/เขต....................…….............................
จังหวัด...............................…………………………………………….......โทรศัพท์..........….............................................
เวลาทาการ....................................................
โดยมีผปู ้ ระกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขา.........................…….…...ชื่อ..........................................................
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่....................................
(ถ้ ามีมากกว่ าหนึ่งคนให้ แจ้ งเพิม่ เติมท้ ายคาขอนีจ้ นครบ)

เป็ นผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการตาม

มาตรา 68

มาตรา 69

มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ..2510

- 2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในระยะเวลาสองปี ก่อนยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรื อ
คาสัง่ ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติ ให้ถือเอาการกระทาโดยทุจริ ตเป็ นองค์ประกอบ หรื อใน
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท กฎหมายที่วา่ ด้วยการ
ขายยาหรื อพระราชบัญญัติน้ ี
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(1) รู ปถ่ายของผูข้ ออนุญาตหรื อผูด้ าเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จานวน 3 รู ป
(2) เอกสารแสดงการเป็ นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์
(3) สาเนาหรื อรู ปถ่ายทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาตหรื อผูด้ าเนินกิจการ
(4) ใบรับรองแพทย์ของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ งรับรองว่าผูด้ าเนินกิจการไม่เป็ นโรคตามมาตรา 48 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(5) สัญญาระหว่างผูข้ ออนุญาตและผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึ่ งรับจะเป็ นผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการของผูข้ ออนุญาต
(6) สาเนาหรื อรู ปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนโบราณทุกคน ซึ่ งรับจะเป็ นผูม้ ีหน้าที่
ปฏิบตั ิการของผูข้ ออนุ ญาต
(7) เอกสารแสดงว่าเป็ นผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนซึ่ งเป็ นผูด้ าเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
(8) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)...............................................................................ผูข้ ออนุญาต
(............................................................................)

สั ญญาระหว่ างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้ าทีป่ ฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
เขียนที่...................................................
วันที่............... เดือน.............................. พ.ศ....................
สัญญาระหว่าง..........................................................................ในนามของ...................................................
เลขที่...................หมู่ที่................ถนน....................................ตาบล.....................................อาเภอ.......................................
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผู้รับอนุญาต” ฝ่ ายหนึ่งกับ ....................................................................
( ) การบาบัดโรคสัตว์
ผูป้ ระกอบ
( ) โรคศิลปะ แผน................................................ สาขา.................................................
( ) วิชา
ชั้น....................ใบอนุญาตเลขที.่ .................................. ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรี ยกว่า “ผู้มหี น้ าทีป่ ฏิบัตกิ าร” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญานี้เพื่อปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ร่ วมกัน โดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
1. ผูร้ ับอนุญาตยินยอมและตกลงให้ผมู ้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการเข้าปฏิบตั หิ น้าที่ ณ ...................................................................
ของผูร้ ับอนุญาต เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ตั้งแต่วนั ที่ทาสัญญาเป็ นต้นไป
2. ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการยินยอมรับปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 1.
ของสัญญานี้ทุกประการ
3. ผูร้ ับอนุญาตยินยอมจ่ายเงินค่าทดแทนเป็ นรายเดือนให้ผมู ้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ เดือนละ........................................บาท
(.....................................................................................) ภายในวันสิ้นเดือนปฏิทินทุก ๆ เดือน
4. หนังสื อสัญญานี้มีอายุสญ
ั ญา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. .....................................
5. หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกาหนดตามข้อ 4 ต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า..........................วัน และต้องแจ้งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทราบตามกฎหมายด้วย
6. หากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ผมู ้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการทาอยู่ เพื่อให้การปฏิบตั ิการได้เป็ นไป
โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาฉบับดังกล่าว ผูร้ ับอนุญาต
ยินยอมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการทุกประการ
7. ภาษีเงินได้ที่จะต้องเสี ยตามกฎหมายผูร้ ับอนุญาตและผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการตกลงกันว่า...................................เป็ นผูเ้ สี ย
8. หากปรากฏว่าผูส้ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี้แม้แต่ขอ้ หนึ่งข้อใด สัญญานี้เป็ นอันยกเลิกทันที
โดยคู่สญ
ั ญาไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 5 และคู่สญ
ั ญามีสิทธิที่จะฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายได้ตามกฎหมาย หากมีการฟ้ องร้องกันขึ้นทั้ง
สองฝ่ ายตกลงกันว่า ฝ่ ายหนึ่งที่ผิดสัญญาจะต้องเป็ นผูช้ ดใช้ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้อง เช่น ค่าทนาย และ ค่าธรรมเนียมศาลหรื ออื่น
ๆ เป็ นต้น
9. สัญญานี้ทาขึ้นเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน คู่สญ
ั ญาต่างยึดถือไว้คนละหนึ่งฉบับและมอบให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ เก็บไว้เป็ นหลักฐานหนึ่งฉบับ
คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)...........................................................................ผูข้ ออนุญาต
(ลงชื่อ)...........................................................................ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
(ลงชื่อ)..........................................................................พยาน

คารั บรองของผู้มีหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร
เขียนที่.........................................................
วันที่................ เดือน............................... พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.................................…........................................... อายุ..................ปี สัญชาติ........................
อยูเ่ ลขที่.…….........ซอย..................................ถนน................................หมู่ที่.….........ตาบล……..................….....
อาเภอ...........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์................................ ขอให้คารับรอง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการว่า
(1) ข้าพเจ้าเป็ น ( ) ผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผน [ O ปัจจุบนั O โบราณ ] ชั้นหนึ่ง สาขา........…...................
( ) อื่น ๆ ........................................…....................................……………..................
ใบอนุญาตเลขที่ ................................ ออกให้ ณ วันที่...…............เดือน.............……...............พ.ศ.....…...............
(2) ข้าพเจ้า ( ) ไม่เคยเป็ นผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการของสถานที่ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับยาแห่งใด มาก่อน
( ) เคยเป็ นผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการตามมาตรา....….............แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
ของ (ชื่อสถานที่) .................................…….……….................จังหวัด..............…...................... มาก่อน
แต่ได้เลิกการเป็ นผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ ณ สถานที่ดงั กล่าว ตั้งแต่วนั ที่...............เดือน.......................พ.ศ.....................
(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ขณะนี้ขา้ พเจ้ามิได้มีหน้าที่ปฏิบตั ิการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแห่งใด
(4) ขณะนี้ขา้ พเจ้า ( ) ไม่ได้รับราชการหรื อทางานอยูแ่ ห่งใด
( ) รับราชการหรื อทางานประจาอยูท่ ี่...............................................
( ) เวลาทาการ................................................................................
(5) ข้าพเจ้าจะเป็ นผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการประจา ณ สถานที่ ( ) ผลิต ( ) ขาย ( ) นาหรื อสัง่ ยา
แผน [ O ปัจจุบนั ................ O โบราณ ] ชื่อ........................................................................อยูเ่ ลขที่…...................
หมู่ที่.....……......... ซอย....................................... ถนน....................................... ตาบล..……...............................
อาเภอ....................................... จังหวัด............................................ โทรศัพท์.........................................
( ) ตลอดเวลาที่เปิ ดทาการ
( ) เวลาทาการ..........................................................

เจ้าพนักงาน

ข้าพเจ้าทราบดีวา่ หากคารับรองที่ขา้ พเจ้าให้ไว้เป็ นเท็จ ข้าพเจ้าอาจถูกดาเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อ
คารับรองนี้ทาต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
(ลายมือชื่อ)................…………................................ผูใ้ ห้คารับรอง
(ลายมือชื่อ)......…………..........................................พนักงานเจ้าหน้าที่

ชื่อร้ าน / บริษัท…………………………………………………………………………………………….
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

1. ภาพลักษณะของอาคารสถานทีข่ ออนุญาต

2. ด้ านหน้ าสถานที่ (ป้าย, เลขที่)
รับรองว่าถ่ ายจากสถานทีจ่ ริง
ลงชื่อ……………………….

ชื่อร้ าน / บริษัท…………………………………………………………………………………………….
ทีอ่ ยู่………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

3. โต๊ ะผู้มีหน้ าทีป่ ฏิบัติการ

4. บริเวณภายใน ด้ านขวา
รับรองว่าถ่ ายจากสถานทีจ่ ริง
ลงชื่อ……………………….

ชื่อร้ าน / บริษัท…………………………………………………………………………………………….
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. บริเวณภายใน ด้ านซ้ าย

6. ป้ายแสดงสถานทีป่ ระกอบการและป้ายผู้มีหน้ าทีป่ ฏิบัติการ
รับรองว่าถ่ ายจากสถานทีจ่ ริง
ลงชื่อ……………………….

แผนทีต่ ้งั ของสถานที่………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

รับรองว่าเป็ นความจริง
ลงชื่อ……………….………….

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

หมายเหตุ ให้ ระบุความกว้ าง ลึกของร้ าน
และขนาดของตู้ด้วย

รับรองว่าเป็ นความจริง
ลงชื่อ……………………….

