บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ
เปลี่ยนแปลงเวลาทาการ-ชื่อร้าน-ชื่อ-สกุล
ชื่อสถานที่ประกอบการ…………………………………………..………………………………………
เปลีย่ นแปลง
เวลาทาการ/
ชื่อร้าน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ผูข้ ออนุญาต/
ผูด้ าเนินกิจการ
ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
*เฉพาะในส่ วน
ของบุคคลทีข่ อ
แก้ไข*

รายการยืน่ เอกสาร

ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

1.ใบปะหน้า
2.คาขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต/ ผูด้ าเนินกิจการ
4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต/ ผูด้ าเนินกิจการ
5.คารับรองของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ (แบบ ข.ย.11) ..ระบุรับรองเวลาทาการใหม่
..ระบุชื่อร้านใหม่
6.สาเนาทะเบียนบ้านผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิ การ
7.สาเนาบัตรประชาชนผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
8.หนังสื อมอบอานาจดาเนินการแทน (ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ ขอไม่สามารถดาเนินการได้
ด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบ
อานาจ
9.ใบอนุญาต
10.รู ปถ่ายเวลาทาการ, ชื่อร้าน
1.ใบปะหน้า
2.คาขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต/ ผูด้ าเนินกิจการ/ ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต/ ผูด้ าเนินกิจการ/ ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
5.เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
6.หนังสื อมอบอานาจดาเนินการแทน (ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ ขอไม่สามารถดาเนินการได้
ด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบ
อานาจ
7.ใบอนุญาต

ตามที่ท่านได้ยนื่ คาขออนุญาตฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ให้กลุ่มงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบ คาขอฯ
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 ใหม่อีกครั้ง และในระหว่างดาเนินการยืน่
เอกสารนั้น ห้ามเปิ ดดาเนินกิจการ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

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

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร
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 ิการชื่อ …..............................................
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่ ................................... แผน......................…............ สาขา...............................
ลงวันที่..............................เดือน.................................พ.ศ................................
( ) รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็ นพระคุณ
ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................)
ผูย้ นื่ คาขออนุญาต

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

ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่

(1) เรียน นายแพทย์ สาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว และเป็ นอานาจของนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ
ตาม ( ) พระราชบัญญัติ............................................................. มาตราที่.........…................
( ) หนังสื อมอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ข้อ.............
เห็นควร....................................................................................................................

………………………………..……………
( ………….………………………………… )
ผูด้ าเนินการ
………………
….……………

…………………………………
…………………………………

แบบ ข.ย. ๑๗
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
_____________________________
เขียนที่
วันที่
เดือน

ผู้ยื่นคาขอ

พ.ศ.

ข้าพเจ้า

.
.

(ชื่อผู้รับอนุญาต)

มีผู้ดาเนินกิจการ ชื่อ

(เฉพาะกรณีนิติบุคคล)



เลขที่บัตรประชาชน
ได้รับอนุญาตให้
 ขายยาแผนปัจจุบัน
 ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
 ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์
 ขายส่งยาแผนปัจจุบัน
ใบอนุญาตเลขที่
ณ สถานที่ขายยาชื่อ
ตั้งอยู่เลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.โทรศัพท์
. โทรศัพท์มือถือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

.
.
.

.
.
.
.
.
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาหรือใบแทน
(๒) เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
(ลายมือชื่อ)
(
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
ตัวบรรจง)
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ตัวบรรจง)

แบบ ข.ย. ๑๔

คารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
_______________________

ข้าพเจ้า

วันที่
อายุ



เขียนที่
เดือน

พ.ศ.
ปี สัญชาติ

.
.

เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ตรอก / ซอย
.ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
.
โทรศัพท์มือถือ
E mail
.
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
ตรอก / ซอย
.ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
.
โทรศัพท์มือถือ
E mail
ขอให้คารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า
 ผู้ประกอบวิชาชีพ
.
(๑) ข้าพเจ้าเป็น  ผู้สาเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(เฉพาะสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ)
ใบประกอบวิชาชีพ / หนังสือรับรอง เลขที่
.
ออกให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
.วันหมดอายุ (ถ้ามี)
.
(๒) ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ
(๓) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแห่งใด
(๔) ขณะนี้ข้าพเจ้า  ไม่ได้รับราชการหรือทางานอยู่แห่งใด
 รับราชการหรือทางานอยู่ที่
.
เวลาราชการ / เวลาทางาน
.
(๕) ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจา ณ สถานที่ขายยาชื่อ
ตั้งอยู่เลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
เวลาปฏิบัติการ
.

(๖) ข้าพเจ้ารับทราบและจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยากาหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็น
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่แห่งนี้โดยเคร่งครัด
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(๑) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สาเนาบัตรประชาชน
(๓) คารับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน พร้อมตราประทับในกรณีรับราชการหรือทางาน (ตามแบบฟอร์มที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด)
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถ้าจาเป็น)
ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากคารับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะถูกดาเนินคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อ
เจ้าพนักงาน
กรณีการขอใบอนุญาตใหม่ ให้ทาคารับรองนี้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

(ลายมือชื่อ)
(ลายมือชื่อ)

ผู้ให้คารับรอง
พนักงานเจ้าหน้าที่

_________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

