บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ
คํคําขอเปลี่ยนผู้มีหน้นาที่ปฏิบัติการ
ชื่อสถานที่ประกอบการ………………………………………………………………………………
รายการเอกสาร

ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

1. ใบปะหนา
2. คําขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลง
3. สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต/ ผูดําเนินกิจการ
4. สําเนาบัตรประชาชนผูขออนุญาต/ ผูดําเนินกิจการ
5. สัญญาระหวางผูรับอนุญาตกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการ จํานวน 3 ชุด
(ตรวจสอบแลว  คืนสําเนา 2 ชุด ใหผูรับอนุญาตและผูมีหนาที่ปฏิบัติการเก็บคนละชุด)
6. คํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ (แบบ ข.ย.14) *กรอกขอมูลใหครบทั้ง 3 หนา
(ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ตองมาแสดงตนและเซ็นชื่อตอหนาเจาหนาที)่
7. สําเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พรอมใบประกอบฯ ตัวจริง
8. ใบรายงานผลการศึกษาตอเนื่องฯ (CPE)
9. ใบรับรองแพทยผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(ระบุโรคตองหามตามกฎหมาย (1) โรคเรื้อน (2) วัณโรคในระยะอันตราย (3) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการ
เปนที่รังเกียจแกสังคม (4) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง)

9. หลักฐานแสดงที่อยูป จจุบันของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
 สําเนาทะเบียนบาน พรอมตัวจริง

10. สําเนาบัตรประชาชนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ พรอมตัวจริง
11. ภาพถายปาย "คํานําหนา ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐานะ และเวลาปฏิบัติการ
ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ"
12. หนังสือมอบอํานาจดําเนินการแทน (ในกรณีที่ผูยื่นขอไมสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง)
ติดอากรแสตมป 10 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
13. ใบอนุญาต
14. แบบแจงเลิกการปฏิบัติการเภสัชกรคนเกา (สําเนาหรือสามารถยื่นเรื่องพรอมกันกับการขอเปลี่ยนเภสัชได)

โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบ เอกสารที่เปนสําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาใหครบถวน พรอมตัวจริง
และจัดเรียงลําดับเอกสารตามตารางขางตนใหเรียบรอย หากเอกสารไมครบ/เอกสารที่ตองแสดงตัวจริง ไมไดนํามาแสดง
เมื่อเจาหนาที่จะตรวจสอบ พบวา ไมครบหรือไมถูกตอง จะสงคืนใหทานกลับไปดําเนินการใหม

(ปรับปรุงลาสุด 20 มีนาคม 2563)

ตามที่ทานไดยื่นคําขออนุญาตฯ พรอมเอกสารตาง ๆ ใหกลุมงานตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบ
คําขอฯ ดังกลาวนั้น ไดตรวจสอบแลว ขอเรียนวาคําขอฯ และเอกสารประกอบของทาน
ครั้งที่ 1 วันที่…………………..………. ( ) ครบถวน ( ) ไมครบถวน และยังขาดเอกสารหมายเลข……………….……
แกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลายมือชื่อ……………………………………………………….....……. ลายมือชื่อ………….…………………………………..…………..
(ผูรับมอบอํานาจ/ผูยื่น)
(เจาหนาที่ผูตรวจสอบ)
ครั้งที่ 2 วันที่………………..………….. ( ) ครบถวน ( ) ไมครบถวน และยังขาดเอกสารหมายเลข………………….…
แกไข………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
ลายมือชื่อ…………………………………………………………..…. ลายมือชื่อ………….…….……………………………………………
(ผูรับมอบอํานาจ/ผูยื่น)
(เจาหนาที่ผูตรวจสอบ)
ครั้งที่ 3 วันที่…………………………..….. ( ) ครบถวน ( ) ไมครบถวน และยังขาดเอกสารหมายเลข………….….……
แกไข………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ลายมือชื่อ……………………………………………………...…..…………. ลายมือชื่อ………….……………………………………………..
(ผูรับมอบอํานาจ/ผูยื่น)
(เจาหนาที่ผูตรวจสอบ)
ดังนั้น จึงขอใหทานจัดทําเอกสารดังกลาวใหครบถวน แลวนํามายื่นใหมอีกครั้ง

(ปรับปรุงลาสุด 20 มีนาคม 2563)

ใบปะหนา
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
เลขรับที.่ ........................……...........
วัน เดือน ป....................……...........
นัดตรวจ.........................……..........
ลงชื่อผูรับ.......................……..........

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่................เดือน.................................พ.ศ.....................
เรื่อง ขออนุญาต...................................................................
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ขาพเจา....................................................……................อยูบานเลขที่................................หมูที่...............
(ผูรับอนุญาต)
ถนน.........................................ตําบล..................................อําเภอ........…..........................จังหวัด......….........................
ยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ของสถานประกอบการ ประเภท O ผลิต O ขาย O นําสั่งฯ
ยาแผน................................ชื่อ..........................................…….......................ตั้งอยูเลขที่..............................หมูที่...........
ถนน..............……..................ซอย.......................................ตําบล......................................อําเภอ....................................
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท................................ โดยมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการชื่อ….....................................................
(ผูมีหนาทีป่ ฏิบัตกิ ารคนเดิม)
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่................................... แผน......................…............ สาขา..................................…...
ลงวันที่..............................เดือน.................................พ.ศ................................
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตดวย จะเปนพระคุณ
ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................)
ผูยื่นคําขออนุญาต

หมายเหตุ มีปญหาหรือขัดของประการใด โทร 0-2389-5980 ตอ 106,109

สวนนี้สําหรับเจาหนาที่

(1) เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และเปนอํานาจของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ตาม ( ) พระราชบัญญัติ............................................................. มาตราที่.........….............….........
( ) หนังสือมอบอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ประกอบกับ
คําสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 465/2547 ขอ 1 เห็นควร...............................................

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

…………………………………
…………………………………

แบบ ข.ย. ๑๗
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

ผูยื่นคําขอ

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
_____________________________
เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

.

ขาพเจา

.
(ชื่อผูรับอนุญาต)

มีผูดําเนินกิจการ ชื่อ

(เฉพาะกรณีนิติบุคคล)

เลขที่บัตรประชาชน
ไดรับอนุญาตให
 ขายยาแผนปจจุบนั
 ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
 ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว
 ขายสงยาแผนปจจุบัน
ใบอนุญาตเลขที่
ณ สถานที่ขายยาชื่อ
ตั้งอยูเลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมูที่
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
.โทรศัพท
. โทรศัพทมือถือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ดังตอไปนี้

.
.
.

.
.
.
.
.
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ
(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาหรือใบแทน
(๒) เอกสารที่เปนหลักฐานเกี่ยวของกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
(ลายมือชื่อ)
(
(ลายมือชื่อ)
(

ผูยื่นคําขอ
ตัวบรรจง)
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ (คนใหม)
ตัวบรรจง)

สัญญาระหวางผูรับอนุญาตกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
เขียนที่..................................................................
วันที่................. เดือน................................... พ.ศ.....................
สัญญาระหวาง.............................................................................ในนามของ.........................................................
เลขที.่ .......................หมูที่................ถนน....................................ตําบล..........................................อําเภอ.......................................
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานีเ้ รียกวา “ผูรับอนุญาต” ฝายหนึ่งกับ .............................................................................
( ) การบําบัดโรคสัตว
ผูประกอบ
( ) โรคศิลปะ แผน................................................ สาขา.................................................
( ) วิชาชีพเภสัชกรรม
ชั้น....................ใบอนุญาตเลขที.่ .................................. ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ าร” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝาย
ไดตกลงทําสัญญานี้เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 รวมกัน โดยมีขอความดังตอไปนี้
1. ผูรับอนุญาตยินยอมและตกลงใหผูมหี นาที่ปฏิบัติการเขาปฏิบัติหนาที่ ณ ...........................................................................
ของผูรับอนุญาต เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ตั้งแตวันที่ทําสัญญาเปนตนไป
2. ผูมีหนาที่ปฏิบัติการยินยอมรับปฏิบัติหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในหนาที่ที่กําหนดไวตามขอ 1.ของสัญญานี้
ทุกประการ
3. ผูรับอนุญาตยินยอมจายเงินคาทดแทนเปนรายเดือน ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการ เดือนละ........................................บาท
(.....................................................................................) ภายในวันสิ้นเดือนปฏิทินทุก ๆ เดือน
4. หนังสือสัญญานี้มีอายุสัญญา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. .....................................
5. หากคูสัญญาฝายหนึง่ ฝายใดบอกเลิกสัญญานี้กอนครบกําหนดตามขอ 4 ตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา..............................วัน และตองแจงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทราบตามกฎหมายดวย
6. หากตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการทําอยู เพื่อใหการปฏิบัติการไดเปนไป
โดยถูกตองตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาฉบับดังกลาว ผูรับอนุญาต
ยินยอมปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผูมีหนาที่ปฏิบัติการทุกประการ
7. ภาษีเงินไดที่จะตองเสียตามกฎหมายผูร ับอนุญาตและผูมีหนาที่ปฏิบัติการตกลงกันวา......................................เปนผูเ สีย
8. หากปรากฏวาผูสญ
ั ญาฝายหนึ่งฝายใด ไมปฏิบตั ิตามสัญญานี้แมแตขอหนึ่งขอใด สัญญานี้เปนอันยกเลิกทันที โดยคู
สัญญาไมตองปฏิบัตติ ามขอ 5 และคูสัญญามีสิทธิที่จะฟองรองเรียกคาเสียหายไดตามกฎหมาย หากมีการฟองรองกันขึ้นทั้งสองฝาย
ตกลงกันวา ฝายหนึ่งที่ผดิ สัญญาจะตองเปนผูชดใชคาใชจายในการฟองรอง เชน คาทนาย และคาธรรมเนียมศาลหรืออื่น ๆ เปนตน
9. สัญญานี้ทําขึ้นเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน
คูสญ
ั ญาตางยึดถือไวคนละหนึ่งฉบับและมอบใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ
คูสญ
ั ญาทั้งสองฝายตางเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)...........................................................................ผูขออนุญาต
(ลงชื่อ)...........................................................................ผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการ
(ลงชื่อ)..........................................................................พยาน

แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๑
คํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
_______________________

วันที่
ขาพเจา

อายุ

เขียนที่
เดือน
ป สัญชาติ

พ.ศ.

.
.

เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่
ตรอก / ซอย
.ถนน
.
หมูที่
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
.
โทรศัพทมือถือ
E mail
.
ที่อยูปจจุบัน เลขที่
ตรอก / ซอย
.ถนน
.
หมูที่
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
.
โทรศัพทมือถือ
E mail
.
ขอใหคํารับรองตอพนักงานเจาหนาที่วา
(๑) ขาพเจาเปน  ผูป ระกอบวิชาชีพ
.
 ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(เฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ)
ใบประกอบวิชาชีพ / หนังสือรับรอง เลขที่
.
ออกให ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
.วันหมดอายุ (ถามี)
.
(๒) ขาพเจาไมอยูระหวางการพักใชใบประกอบวิชาชีพ
(๓) ขาพเจาขอรับรองวาขณะนี้ขาพเจามิไดเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแหงใด
(๔) ขณะนี้ขาพเจา  ไมไดรับราชการหรือทํางานอยูแหงใด
 รับราชการหรือทํางานอยูที่
.
เวลาราชการ / เวลาทํางาน
.
(๕) ขาพเจาจะเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจํา ณ สถานที่ขายยาชื่อ
ตั้งอยูเลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
หมูที่
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
.
เวลาปฏิบัติการ
.
_________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๒
(๖) ขาพเจารับทราบและจะปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยากําหนดไว ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจาเปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการของสถานที่แหงนี้โดยเครงครัด
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประชาชน
(๓) คํารับ รองการปฏิ บั ติงานจากหน วยงาน พรอมตราประทั บ ในกรณี รับราชการหรือทํางาน (ตามแบบฟอรมที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด)
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถาจําเปน)
ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองที่ขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
กรณีการขอใบอนุญาตใหม ใหทําคํารับรองนี้ตอหนาพนักงานเจาหนาที่

(ลายมือชื่อ)
(ลายมือชื่อ)

ผูใหคํารับรอง
พนักงานเจาหนาที่

แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๓

คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน
เพื่อเปนหลักฐานประกอบคํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการในการเปนผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารในรานขายยา
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................
วันที่...... เดือน............. พ.ศ. ..............

เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ขาพเจา..........................................................................................................................................................................
ตําแหนง................................................................ ชื่อหนวยงาน................................................................................................
ตั้งอยู ณ เลขที่........................................................ หมูบาน/อาคาร........................................ ตรอก/ซอย...............................
หมูที่......... ถนน................................................ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย. ........................................................ โทรศัพท .................................
มือถือ................................................... E-mail…………………………………………………………………………………………………….……….
เปนผูบังคับบัญชา / หัวหนางาน ของ............................................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน ������������� เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานในตําแหนง ประจํา คือ
............................................................................... สังกัด (แผนก/ฝาย) ....................................................................................
ในหนวยงานชื่อ......................................................................... เวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน คือ.......................................... น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ตราประทับหนวยงาน

ขอแสดงความนับถือ
...................................................
(............................................... )
ตําแหนง....................................................

เฉพาะกรณีทเี่ ภสัชกรไมไดรบั ราชการ หรือ ทํางานประจํา (ใหกรอกขอความ อานและลงนามขางลางนี้)
ขาพเจา................................................................................................................... ขอรับรองว า ขาพเจาไมไดรับราชการหรือทํางานประจําที่ใด
ทั้งนี้ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองที่ขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ลงชื่อ.................................................................................
(................................................................................ )
เภสัชกรผูมหี นาที่ปฏิบัติการ

ภาพถายปายแสดงวิทยฐานะผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ าร

