แบบตรวจสอบเอกสารคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1. กรณีเปลี่ยน/เพิ่ม/ถอน/แจ้งเปลี่ยนหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
2. กรณีย้ายสถานที/่ เพิ่มสถานที/่ ลดขยายสถานที่
3. กรณีเปลี่ยนผู้ดาเนินกิจการ (นิติบุคคล)
4. กรณีเปลี่ยนเวลาทาการ/เบอร์โทรศัพท์/ยกเลิกหมวดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5. กรณีเปลี่ยนหมายเลขบ้าน/รายละเอียดของสถานที่ต/ั้งคานาหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาตผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ดาเนินกิจการ
6. กรณีเปลี่ยนชื่อร้าน/ชื่อสถานที่ขายฯ/นาสั่งฯ/ผลิตฯ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/แปรสภาพ)
7. กรณีสืบสิทธิ์แทนผู้รับอนุญาตที่เสียชีวิต แต่ไม่เกิน 90 วัน*** (บุคคลธรรมดา)
8. เพิ่มประเภทการผลิต (สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
*****ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป*****
สาหรับผู้ประกอบการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กรณีสถานที่ตั้งอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร ยื่น ที่ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรณีสถานที่ตั้งอยู่ใน เขตต่างจังหวัด ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคาขอ (กรณียื่นด้วยตนเอง).................................................................................. ...............
ชื่อ-สกุล ผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่น)...................................................................... ..........
โทรศัพท์............................................E-mail………………………………....………………………………………….....
ชื่อสถานที่ผลิต/นาเข้า/ขาย……………………………………………………………....…………………………………..…..
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นาเข้า/ขาย.............................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย √ กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
ที่
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

สาหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

ผู้รับอนุญาต ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1) คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (สมพ.3) จานวน 1 ฉบับ
2) ใบปะหน้า
คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ลงนามผู้ขอแก้ไขฯ โดย ผู้ดาเนินกิจการคนเดิม* หรือกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม ตามเงื่อนไขของหนังสือรับรองบริษัทที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ.2) ฉบับจริง
เอกสารของผู้รับอนุญาต
O บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) 1) สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
O นิติบุคคล (สัญชาติไทย)
1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้า มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการผลิต/นาเข้า/ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้
ไม่เกิน 6 เดือน
Rev.00 (20/10/2563)

ที่

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

2) สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยต้องมีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนา
จากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญจะไม่มี
เอกสารนี้)
O บุคคลธรรมดา (สัญชาติอื่น ๆ)
1) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
2) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
3) O ใบอนุญาตทางาน หรือ
O ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) หรือ (15) หรือ
O หนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
O นิติบุคคล (สัญชาติอื่น ๆ)
O กรณีจดทะเบียนในไทย
1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้า มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการผลิต/นาเข้า/ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และคัดลอกสาเนาจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2) สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยต้องมีครบทุกหน้าและคัดลอก
สาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) หรือ (15) หรือ
4) หนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
O กรณีไม่จดทะเบียนในไทย – แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้รับอนุญาต/ผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วย
ตัวเอง) จานวน 1 ฉบับ โดยต้องระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไข
เพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน
O 1) กรณีผู้มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดา ยื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและ
ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนผู้มอบอานาจและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
O 2) กรณีผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล ยื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและ
จานวนผู้มอบอานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ

*****โปรดเตรียมเอกสารตามรายการที่ต้องการแก้ไข ตามตารางรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารต่อไปนี้*****
ที่

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

1.
1.1
1.2
1.3

กรณีเปลี่ยนผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ (เพิ่ม, แจ้งเปลี่ยนหน้าที)่
คารับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบสมพ.4)
สัญญาระหว่างผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการกับผู้รับอนุญาต ( 3 ชุด )
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ต้องไม่เกิน 3 เดือน)
พร้อมระบุ 5 โรคต้องห้ามเป็น ดังต่อไปนี(1)
้ โรคเรื้อน (2) วัณโรคในระยะอันตราย(3) โรค
เท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
สาเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือสาเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือปริญญาบัตร
สาเนาการผ่านอบรมหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
***กรณีเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ให้เพิ่มรูป ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 1 ชุด
ถ่ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตัวจริง กับ ป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ซื่อตรงกัน ในสถานที่จริงที่ได้รับ
อนุญาต** (อัดกระดาษโฟโต้ จากร้านอัดรูป ขนาด 4*6นิ้ว)

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
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2.
2.1

กรณีย้ายสถานที/่ เพิ่มสถานที/่ ลดขยายสถานที่
แผนที่ที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขาย และสถานที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร(ถ้ามี) และสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง โดยแสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของสถานที่
ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ วัด โรงเรียน เป็นต้น
แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขาย และสถานที่
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่ ดังต่อไปนี้ อย่างละ 1 ฉบับ
1) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ขออนุญาตในสถานที่ผลิต นาเข้า หรือ
ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้ง)
2) กรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ใช้เอกสาร ดังนี้
O (1) สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต/นาเข้า/ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
O (2) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสัญญาเช่าสถานที่
หมายเหตุ ใช้เอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังต่อไปนี้
O (1) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
O (2) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง
บริษัท และเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
O (3) กรณีนามสกุลเดียวกันหรือสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่ และเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีสามีภรรยาเพิ่มเอกสารสาเนาทะเบียนสมรส)
3) กรณีทะเบียนบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัย (ทะเบียนบ้านลอย) ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
O สาเนาสัญญาซื้อขาย สิ่งปลูกสร้าง/
O สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/
O สาเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จชาระค่าน้า ค่าไฟ
ภาพถ่าย (ภาพสี) จานวน 1 ฉบับ (ตามแบบฟอร์มรูปภาพที่กาหนด)
แสดงให้เห็นภาพลักษณะของอาคารสถานที่ พื้นที่และเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกอาคาร หมายเหตุ รูปถ่าย อัดจากร้านอัดรูป หรือใช้กระดาษโฟโต้ 4*6 นิ้ว เท่านั้น
กรณี ขอใบอนุญาตผลิตฯ
1) สาเนาแบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก อย.
2) บันทึกผลการตรวจสถานที่
3) รายการเกี่ยวกับระบบการกาจัดน้าเสีย การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระบบควบคุมอากาศ
ระบบน้าที่ใช้ในการผลิต(เฉพาะกรณีขออนุญาตประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
)

2.2
2.3

2.4

2.5

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
3.
3.1
3.2

ผู้ยื่นคาขอ
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บันทึกข้อบกพร่อง

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

กรณีเปลี่ยนผู้ดาเนินกิจการ (นิติบุคคล)
คาขอรับใบอนุญาต ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ. 1) จานวน 1 ฉบับ
ผู้ดาเนินกิจการคนใหม่ลงนาม*
หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (คนใหม่) (พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท) (กรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามเป็นผู้แต่งตั้ง*** และการประทับตราบริษัท เป็นไปตามเงื่อนไขของ หนังสือ
รับรองบริษัทที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
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ที่

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

3.3

หนังสือรับรองบริษัท พร้อมแนบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
( ต้องมีระบุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ/กิจการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ) ******
ต้องจดเลขที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท
***หากมีระบุให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั *** ต้องมีประทับตราฯ
แล้ว จึง จะถือว่าเอกสารนั้นสมบูรณ์
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (คนใหม่)
สาเนาบัตรประชาชน ของผู้ดาเนินกิจการคนใหม่
สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ดาเนินกิจการคนใหม่
ใบรับรองแพทย์ตัวจริงของผู้ขอดาเนินกิจการ (ต้องไม่เกิน 3 เดือน)
พร้อมระบุ 5 โรคต้องห้ามเป็น ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังต่อไปนี้ (1) โรคเรื้อน (2) วัณ
โรคในระยะอันตราย (3) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (4) โรคติด
ยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จานวน 3 ชุด
O กรณีผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการหรือดาเนินกิจการเป็นบุคคลต่างด้าว ระบุ
1) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
2) O ใบสาคัญถิ่นที่อยู่/ใบอนุญาตทางาน (Work Permit) หรือ
O ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) หรือ (15) หรือ
O หนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

ที่
4.
4.1

ที่
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ที่
6.
6.1
6.2

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

กรณีเปลี่ยน เวลาทาการ, เบอร์โทรศัพท์, ยกเลิกหมวดยา, E-mail
1) คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (สมพ.3) จานวน 1 ฉบับ
2) ใบปะหน้า
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
กรณีเปลี่ยนหมายเลขบ้าน/รายละเอียดของสถานที่ตั้ง/คานาหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาต, ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ, ผู้ดาเนินกิจการ
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือสาเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) /สาเนา
ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบ้าน/รายละเอียดของสถานที่ตั้ง/คานาหน้า/ชื่อตัว/ชื่อ
สกุล จากหน่วยงานราชการ และใบประกอบวิชาชีพ(ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ) ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้ง
สาเนาบัตรประชาชนของชื่อตัว/ชื่อสกุลของบุคคล ที่เปลี่ยนรายละเอียดแล้ว
*** กรณีเปลี่ยนคานาหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ให้เพิ่มรูปถ่าย ถ่ายป้ายผู้หน้าที่ปฏิบัติการที่
เปลี่ยนคานาหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุลที่แก้ไขแล้ว ในสถานที่จริงที่ได้รับอนุญาต (อัดกระดาษโฟโต้
ขนาด 4*6 นิ้ว จานวน 1 รูป)
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
กรณีเปลี่ยนชื่อร้าน/ชื่อสถานที่ขายฯ/นาสั่งฯ/ผลิตฯ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/แปรสภาพ)
หนังสือรับรองบริษัทที่แก้ไขรายละเอียดจากกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว (คัดรับรองไม่
เกิน 6 เดือน) (กรณีนิติบุคคล)
*** กรณีเปลี่ยนชื่อร้าน/ชื่อสถานที่ขายฯ/นาสั่งฯ/ผลิตฯ ให้เพิ่มรูปถ่าย
ที่เปลี่ยนใหม่ในสถานที่จริงที่ได้รับอนุญาต (อัดกระดาษโฟโต้ ขนาด 4*6 นิ้ว จานวน 1 รูป)
Rev.00 (20/10/2563)
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7.
7.1
7.2
7.3
7.4

กรณีสืบสิทธิ์แทนผู้รับอนุญาตที่เสียชีวิต แต่ไม่เกิน 90 วัน*** (บุคคลธรรมดา)
คาขอรับใบอนุญาต ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร(แบบ สมพ. 1) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง (เจ้าของคนใหม่/ผูร้ ับอนุญาต)
สาเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง (เจ้าของคนใหม่/ผูร้ ับอนุญาต)
(กรณีบุคคลต่างด้าว)
1) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
2) O ใบสาคัญถิ่นที่อยู/่ ใบอนุญาตทางาน (Work Permit) หรือ
O ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) หรือ (15) หรือ
O หนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ใบรับรองแพทย์ตัวจริงของผู้รับอนุญาต (ต้องไม่เกิน 3 เดือน)
พร้อมระบุ 5 โรคต้องห้ามเป็น ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังต่อไปนี้ (1) โรคเรื้อน (2) วัณ
โรคในระยะอันตราย (3) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (4) โรคติด
ยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
หนังสือยินยอมจากทายาททุกคนที่มีสิทธิ์
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านทายาททุกคนที่มีสิทธิ์ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่ ดังต่อไปนี้ อย่างละ 1 ฉบับ
1) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ขออนุญาตในสถานที่ผลิต นาเข้า หรือ
ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (สาเนาทะเบียนบ้านของสถานทีต่ ั้ง)
2) กรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ใช้เอกสาร ดังนี้
O (1) สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต/นาเข้า/ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
O (2) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสัญญาเช่าสถานที่
หมายเหตุ ใช้เอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังต่อไปนี้
O (1) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานทีห่ รือผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
O (2) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานทีห่ รือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง
บริษัท และเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
O (3) กรณีนามสกุลเดียวกันหรือสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่ และเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีสามีภรรยาเพิ่มเอกสารสาเนาทะเบียนสมรส)
3) กรณีทะเบียนบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัย (ทะเบียนบ้านลอย) ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
O สาเนาสัญญาซื้อขาย สิ่งปลูกสร้าง/
O สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/
O สาเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จชาระค่าน้า ค่าไฟ
คารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ สมพ.4)
สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จานวน 3 ชุด
ใบรับรองแพทย์ตัวจริงของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ต้องไม่เกิน 3 เดือน)
พร้อมระบุ 5 โรคต้องห้ามเป็น ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังต่อไปนี้ (1) โรคเรื้อน (2) วัณ
โรคในระยะอันตราย (3) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (4) โรคติด
ยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
สาเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือสาเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือปริญญาบัตร
สาเนาการผ่านอบรมหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

7.5

7.6
7.7
7.8

7.9
7.10
7.11

7.12
7.13
7.14
7.15

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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ที่
8.

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

เพิ่มประเภทการผลิต (สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

8.1
8.2
8.3

สาเนาแบบแปลนที่ออกให้โดย อย
. ที่ได้รับการอนุมัติหมวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องการเพิ่มแล้ว
บันทึกผลการตรวจสถานที่ที่มีหมวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องการเพิ่มระบุชัดเจน
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร** ให้เพิ่มรูปถ่าย แผนที่ แผนผัง
ตามแบบฟอร์มแผนที่ แผนผัง และแบบรูปภาพ ของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ขอใหม่)/
ย้ายสถานที่ผลิต/เพิ่มหมวดที่ผลิต (อัดกระดาษโฟโต้ ขนาด 4*6 นิ้ว)
หมายเหตุ (เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
สาหรับผู้ประกอบการ
ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ.......................................................... ...........(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(...................................................................)
วันที่.............................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน
พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน......วันทาการ นับ
แต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน......วันทาการ นับแต่วันถัด
จากวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ลงชื่อ.....................................................................( ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ) วันที่.........................................................
(...................................................................)
วันที่.............................................................
ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่.........................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง จานวน.............รายการ ตามที่ระบุใน
แก้ไขข้อบกพร่อง
บันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ.....................................................................( ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ) ลงชื่อ....................................................... เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
(...................................................................)
วันที่.........................................................
วันที่.............................................................
รับคาขอ
ส่งคืนคาขอ
ลงชื่อ.....................................................................( ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ) ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
(...................................................................)
ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
วันที่.............................................................
การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ....................................................... เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่.........................................................
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
เลขที่รับ........................................
วัน เดือน ปี..................................
นัดตรวจ.......................................
ลงชื่อผู้รับ.....................................

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่............เดือน...........................................พ.ศ..............
เรื่อง ขออนุญาต...............................................
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ข้าพเจ้า.......................................................................................อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ท.ี่ ..................
ถนน..............................................ตาบล...........................................อาเภอ......................................จังหวัด...................................
ยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถานที่ประกอบการประเภท O ผลิต O ขาย O นาเข้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อ............................................................................................ตั้งอยู่เลขที่.................................หมู่ท.ี่ ................
ถนน....................................................ซอย.........................................ตาบล..................................อาเภอ..............................................
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์.............................................โดยมีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ชื่อ..................................................................
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่ ........................................แผน...........................................สาขา....................................................
ลงวันที่....................เดือน............................................พ.ศ......................
( ) รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ..................................................................
(……………………………………………………….….)
ผู้ยื่นคาขออนุญาต

ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่

-21) เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
( ) เห็นควรอนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
( ) เห็นควรส่งเรื่องให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดาเนินการต่อไป
( ) เห็นควรตรวจสถานที่ ในวันที่...................................................................
โดย. 1. ....................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................

......................................................................
(

)
ผู้ดำเนินกำร

2) เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และเป็นอานาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ตาม ( ) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔
( ) คาสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ ๔๖๐ /๒๕๖๓ ข้อ ๑ และข้อ ๒
เห็นควร...................................................................................

......................................................................
(

)
ผู้ดำเนินกำร

แบบ สมพ. 3
เลขรับที…่ ……………………..

คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ

วันที่…………………………...
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

เขียนที…่ …………………………….……………
วันที่….…….เดือน………..……………พ.ศ. …….………
ข้าพเจ้า ……………………………………..…….………………………………………………..…………………………………………
ซึง่ มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการชื่อ ………………..…….……………………………………………………………………………..…………...
ได้รับอนุญาตให้  ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามใบอนุญาตเลขที่.……………….……………………………………….……………………………………….…………………..........
ณ สถานที่ประกอบธุรกิจชื่อ…………………………….………………………….…………………..........….…………………..........
อยู่เลขที่…………………..……..................………………หมู่บ้าน/อาคาร……..…............................................................
หมู่ที่…………...…....ตรอก/ซอย…………......................ถนน……………….....…………………...........……..……….…………
ตำบล/แขวง…………..............................….....………..…………อำเภอ/เขต….……………….......….………….……….........
จังหวัด…..……...................................................……………….รหัสไปรษณีย์………..…..…............................…..........
โทรศัพท์…….……...................................….........……............เวลาทำการ.…….….............................................…….
ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตดังต่อไปนี้……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
1. ใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
๒. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(ลายมือชื่อ)……………….….……………….……....…......ผู้ยนื่ คำขอ
(..........................................................) ตัวบรรจง
(ลายมือชื่อ)……………….….….……..……….................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(...........................................................) ตัวบรรจง
หมายเหตุ:

ใส่เครื่องหมาย ✓

ในช่อง 

หน้าข้อความที่ต้องการ

หนังสือมอบอำนำจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร
ติดอากร
แสตมป์
30 บาท

เขียน …….…………..................…………………………..
วันที่ ………… เดือน ………………………. พ.ศ…….….

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ……………………………………................................……………………………........................……….....
(ชื่อและประเภทนิติบุคคล) สานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ …………...….................................................................................................….
ตรอก/ซอย ………………....................................…….… ถนน ………...........................................…..…………….. หมู่ที่ ……........................…..
ตาบล/แขวง ………………...............................….....….. อาเภอ/เขต ………….................................……. จังหวัด .................................……….
โดยมี ……………........................................................................................…...........................………………………………………………………….…
(ชื่อกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

เป็นผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ……………...............................................................…… ลงวันที่ ……..........................................................…………
ขอมอบอานาจและแต่งตั้งให้ ……………..................................................................................................………..........................………………
(ชื่อผู้ที่บริษัทประสงค์จะให้ถือใบอนุญาต)

เป็นผู้ดาเนินกิจการและมีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ประจาสถานที่ O ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร O นาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร O ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ) …………….……….....................…………….........................................................................................................…
ตั้งอยู่เลขที่ …………...…................................................. ตรอก/ซอย ………………............................ ถนน ………........................……………..
หมู่ที่ ......... ตาบล/แขวง ………………............................ อาเภอ/เขต …………................................. จังหวัด ....................................……….
ทั้งนี้โดยให้ …………….……….....................…………….....................................................................… เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาร้อง คาให้การ
(ชื่อผู้ที่บริษัทประสงค์จะให้ถือใบอนุญาต)

หนังสือชี้แจง และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับการขออนุญาต การรับใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต ลงนามเป็นผู้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต แก้ไขตัดทอนเพิ่มเติมเอกสารเหล่านั้น รับรองเอกสารต่าง ๆ รับทราบคาสั่งทางราชการ
และกิจการอื่นใดทุกประการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาหรับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
การใดที่ผู้ดาเนินกิจการและผู้รบั มอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ………………..................................................................................………
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัท

ลงชื่อ ………………………...................…………... ผู้มอบอานาจและแต่งตั้ง
(…………………………….................…….) ผูด้ าเนินกิจการ
ลงชื่อ ………………………...................…………... ผู้มอบอานาจและแต่งตั้ง
(…………………………….................…….) ผูด้ าเนินกิจการ

กรรมการ
บริ ษัทผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพัน

ลงชื่อ ………………………...................…………... ผู้รับมอบอานาจ
(…………………………….................…….)
ลงชื่อ ………………………...................…………... พยาน
(…………………………….................…….)
ลงชื่อ ………………………...................…………... พยาน
(…………………………….................…….)
หมายเหตุ : ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฉบับล่าสุดด้วย
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ติดอากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
เขียน
วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

เดือน

พ.ศ.
(ชื่อบุคคล)
(ชื่อสถานที่ประกอบการ)
หมู่ที่

ในนามของ
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ใบอนุญาต  ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  นาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขที่
โดยมี
 เป็นผู้มีอานาจจัดการแทนนิตบิ ุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
เมื่อวันที่
 เป็นผู้มีอานาจจัดการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ที่
เมื่อวันที่
(เช่น สหกรณ์ฯ/มูลนิธิ/วิสาหกิจชุมชน)
 (อื่น ๆ) เป็นผู้มีอานาจจัดการ
ฯลฯ)
ที่
เมื่อวันที่
ขอมอบอานาจและแต่งตั้งให้
เป็นผู้มีอานาจในการยื่นคาขอเกี่ยวกับ
 การยื่นคาขอรับใบอนุญาตสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (สมพ.1)
 การยื่นคาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ (สมพ.3)
 การยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (สมพ.5)
 การยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาตฯ (สมพ.6)
 การยื่นคาขอโอนใบอนุญาตฯ (สมพ.7)
 การยื่นคาขอหนังสือรับรองสถานที่ (Certificate)
 อื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................................................
................ ............................................................................................................................................................................................................................

พร้อมทั้งแก้ไข ตัดทอน เอกสาร ตลอดจนรับทราบคาสั่งของราชการ และเป็นผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาต/ใบสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการจ่ายชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
การใดที่ผู้รับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้า
ทุกประการ หนังสือมอบอานาจฉบับนี้เป็นการมอบอานาจให้เฉพาะคราว เพื่อดาเนินการใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
.
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัท

หมายเหตุ
1. กรณีผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือ
รับรองจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท เป็นต้น และต้องแนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาด้วย
2. กรณีต้องการยกเลิกการมอบอานาจ ให้ผู้มอบอานาจแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อเป็นหลักฐานนาข้อมูลของผู้รบั มอบอานาจออกจากระบบ

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้มอบอานาจ
)
ผู้มอบอานาจ
)
ผู้รับมอบอานาจ
)
พยาน
)
พยาน
)
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แบบ สมพ. 4
คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
เขียนที่……………………………….............……………
วันที่….…….เดือน………..……………พ.ศ. …….………
ข้าพเจ้า ………………………………………………..…….……อายุ.............ปี สัญชาติ……..……………………..…..…
อยู่เลขที่…………………..…….....................………......หมู่บ้าน/อาคาร……..…............................................................
หมู่ท…ี่ …………....ตรอก/ซอย…………........…..........ถนน……………..….....…………………..……..……….……………………
ตำบล/แขวง……….…………………....……......………..อำเภอ/เขต……………………………………………..…..………….........
จังหวัด............................................................……รหัสไปรษณีย์…...………….…......โทรสาร...................................
โทรศัพท์……………….………..……….........................E-mail………………....................................….….…….................
ขอให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า
๑. ข้าพเจ้าเป็น  ผู้ประกอบวิชาชีพหรือ  ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา……….……..………………….
ใบอนุญาตที่.........................................ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. .. .......................
กรณีไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ข้าพเจ้าจบการศึกษาคุณวุฒิ...............................
..................................................สาขา.................................................................................พ.ศ. ..........................
กรณี ผ่ านการอบรมหลั กสู ต รจากสำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยา โปรดระบุ ชื่ อ หลั กสู ต ร
........................................................................................... วันที่อบรม .............................................................................
ปัจ จุบัน ข้าพเจ้า เป็น ผู้มีห น้า ที่ป ฏิบัติก ารตามพระราชบัญ ญัติ ผ ลิต ภัณ ฑ์ส มุน ไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน...................แห่ง ได้แก่
(1) เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา.....................แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ของ.............................................................................................................................(ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ)
อยู่เลขที่…………………..……..................………………หมู่บ้าน/อาคาร……..…............................................................
หมู่ที่…………...…....ตรอก/ซอย…………......................ถนน……………….....…………………...........……..……….….........
ตำบล/แขวง……………...................................………..…………อำเภอ/เขต….……………….......….………….……….........
จังหวัด…..……...................................................……………….รหัสไปรษณีย์………..…..…............................…..........
โทรศัพท์…….……...................................….........……............เวลาทำการ.…….…....................................................
(๒) เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา.....................แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ของ.......................................................................................................................... ...(ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ)
อยู่เลขที่…………………..……..................………………หมู่บ้าน/อาคาร……..…............................................................
หมู่ที่…………...…....ตรอก/ซอย…………......................ถนน……………….....…………………...........……..……….….........
ตำบล/แขวง…………….....……..............................…..…………อำเภอ/เขต….……………….......….………….……….........
จังหวัด…..……...................................................……………….รหัสไปรษณีย์………..…..…............................…..........
โทรศัพท์…….……...................................….........……............เวลาทำการ.…….…....................................................
(กรณีเป็นผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการมากกว่าสองแห่งให้แจ้งเพิ่มเติมไว้ท้ายแบบคำรับรองนี้จนครบถ้วน)

๒. ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่า ข้าพเจ้ ามิได้เป็น ผู้ มีห น้ าที่ปฏิ บัติการของสถานที่ ผ ลิ ต นำเข้า หรือขาย
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ส มุน ไพรหลายแห่ งในเวลาเดีย วกัน และไม่ได้เป็นผู้ มีห น้าที่ป ฏิบั ติการตามกฎหมายอื่นในเวลา
เดียวกันกับที่ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

-2๓. ขณะนี้ข้าพเจ้า  ไม่ได้รับราชการหรือทำงานประจำอยู่แห่งใด
 รับราชการหรือทำงานประจำอยู่ที่................................................................
เวลาทำการ.....................................................................................................................................
5. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจชื่อ........................................
..............................................................................................................................................................................
อยู่เลขที่…………………..……..................………………หมู่บ้าน/อาคาร……..…............................................................
หมู่ที่…………...…....ตรอก/ซอย…………......................ถนน……………….....…………………...........……..……….….........
ตำบล/แขวง…………….....………................................…………อำเภอ/เขต….……………….......….………….……….........
จังหวัด…..……...................................................……………….รหัสไปรษณีย์………..…..…............................…..........
โทรศัพท์…….……...................................….........……............เวลาทำการ.…….…....................................................
ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากคำรับรองที่ข้าพเจ้าให้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อ
เจ้าพนักงาน
คำรับรองนี้ทำต่อผู้อนุญาต และได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(1) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลปะ ปริญญาบัตร หรือสำเนาการผ่านอบรมหลักสูตรจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(2) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่เป็นโรคตามมาตรา 19
(5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
(3) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(ลายมือชื่อ) …………..…….….….……..……....…...ผู้ให้คำรับรอง
(.....................................................) ตัวบรรจง
(ลายมือชื่อ) ……………….….….……..……….........พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....................................................) ตัวบรรจง

สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
เขียนที่..............................................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.....................
สัญญาระหว่าง.........................................................................................................................................ผู้รับอนุญาต
โดยมี.................................................................................................................................................................ผู้ดาเนินกิจการ
สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่เลขที่.............................ซอย..........................................ถนน.........................................หมู่ที่.......
แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ.................................................จังหวัด.....................................................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับอนุญาต” ฝ่ายหนึ่งกับ
..................................................................................................................................................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
( ) ผู้ประกอบโรคศิลปะ แผน....................................................สาขา......................................................................................
( ) ผู้ประกอบวิชาชีพ................................................................ชั้น......................ใบอนุญาตเลขที่...........................................
( ) กรณีอื่น ๆ (ให้ระบุคุณวุฒิ).................................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญานี้เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ร่วมกันโดยมีข้อความ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้รับอนุญาตยินยอมและตกลงให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ..............................................................
ของผู้รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาเป็นต้นไป
2. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการยินยอมรับปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในหน้าที่ที่
กาหนดไว้ตามข้อ 1. ของสัญญานี้ทุกประการ
3. ผู้รับอนุญาตยินยอมจ่ายค่าเงินทดแทนเป็นรายเดือนให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เดือนละ....................................บาท
(................................................................................) ภายในวันสิ้นเดือนปฏิทินทุก ๆ เดือน
4. หนังสือสัญญานี้มีอายุสัญญา จนถึงวันที.่ ........................................................................./จนกว่าจะยกเลิกสัญญา
5. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกาหนดตามข้อ 4. ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า.............วัน และต้องแจ้งให้กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรทราบตามกฎหมายด้วย
6. หากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทาอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติการได้
เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฉบับดังกล่าว ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทุกประการ
/7. ภาษี...
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-27. ภาษีเงินได้ที่จะต้องเสียตามกฎหมาย ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตกลงกันว่า
................................................................................................................................ เป็นผู้เสีย
8. หากปรากฏว่า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด สัญญานี้เป็นอันเลิกกันทันที
โดยคู่สัญญาไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 5. และคู่สัญญามีสิทธิจะฟ้องร้องเรียกค่าเสีย หายได้ตามกฎหมาย หากมีการฟ้องร้องกัน
ขึ้น ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง เช่น ค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาล
หรืออื่น ๆ เป็นต้น
9. สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละหนึ่งฉบับและมอบให้กองผลิตภัณฑ์
สมุนไพร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับอนุญาต
(………….............………………….................…)
ลงชื่อ..................................................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(………….............………………….................…)
ลงชื่อ.................................................................. พยาน
(………….............………………….................…)
ลงชื่อ.................................................................. พยาน
(………….............………………….................…)
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แผนที่ แผนผัง และแบบภาพถ่าย ของสถานที่ผลิต ขอใหม่/ย้ายสถานที่ผลิต/เพิ่มหมวดที่ผลิต

ภาพถ่าย ประกอบการพิจารณาอนุญาต
...............................................................................................................................................
(

).................................................................................................................

1. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ ทขี่ ออนุญาต (ด้านหน้าอาคาร)



ถ่ายรูปภายนอกอาคาร ให้เห็นภาพรวมของสถานที่ / ให้เห็นครบทุกชั้น

2. ด้านหน้าสถานที่ (1. ภาพป้ายชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ (ชื่อร้าน), 2. ภาพเลขที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจ )



ป้ายชื่อสถานที่/เลขที่ตั้ง

-

ถ่ายรูปบริเวณหน้าสถานที่ให้เห็นป้ายชื่อ พร้อมทั้งเลขที่ตั้งสถานที่ให้ชัดเจนจากภายนอกอาคาร

-

ป้ายชื่อสถานที่ รวมถึงเลขที่ตั้ง ต้องเป็นป้ายถาวร แน่หนา ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือชารุดได้ง่าย

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง .........................................................
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ภาพถ่าย ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง .........................................................
...............................................................................................................................................
(

).................................................................................................................

3. ประตูทางเข้าพื้นที่ส่วนผลิต



ถ่ายรูปให้เห็นทางเดินเข้า ด้านหน้าต่อถึงพื้นที่ส่วนผลิต



ถ่ายรูปหน้าห้องผลิตแต่ละห้องที่มีอุปกรณ์ผลิตที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
(ถ่ายภาพขณะปิดประตูห้อง)



ถ่ายรูปหน้าห้องผลิตแต่ละห้องที่มีอุปกรณ์ผลิตที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
(ถ่ายภาพขณะเปิดประตูห้อง ให้เห็นประตู และอุปกรณ์ผลิตที่อยู่ภายใน)

4. ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จาแนกตามรูปแบบของหมวด

 ถ่ายรูปให้เห็นภาพของอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้องแต่ละอุปกรณ์
 มีมากกว่า 1 รูปได้ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนว่า มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่เพียงพอเหมาะสมที่จะ
รับโอนย้าย การผลิต หรือเพิ่มหมวดการผลิตนั้น ๆ ได้

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง .........................................................

ภาพถ่าย ประกอบการพิจารณาอนุญาต
...............................................................................................................................................
(

).................................................................................................................

5. ป้ายซึ่งแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ



ลักษณะ สี และขนาดของป้ายตามที่กาหนดตามคู่มือคาแนะนา

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง .........................................................

แผนที่ แผนผัง ประกอบการพิจารณาอนุญาต
...............................................................................................................................................
(

).................................................................................................................

ขอรับรองว่าเขียนจากสถานที่จริง
.........................................................

แบบ สมพ. 1
เลขรับที่……………………….........

คำขอรับใบอนุญาต
ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วันที่…………………………............
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขออนุญาต  ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เขียนที่…………………...…………….……………
วันที่….…….เดือน……….....……………พ.ศ. …….………
๑. ข้อมูลผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล) ………………………………..…..........................……………………………………………………..
อายุ.…..…………………………………………………......…ปี สัญชาติ…….…....………………………………………………….............
เลขประจำตัวประชาชน ..........................................................................................................................................
หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่เลขที่…………………..……...................………………หมู่บ้าน/อาคาร……..…............................................................
หมู่ที่……………....ตรอก/ซอย…………..........……….…..ถนน……………….....…………………..……..……….……………………
ตำบล/แขวง……….……………………....……......………….อำเภอ/เขต…………………………………………..…..………….........
จังหวัด............................................................……รหัสไปรษณีย์… ...………….…......โทรสาร..............................
โทรศัพท์……………….….……..………...........................E-mail………………....................................….….…….................
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว ระบุ
บุคคลธรรมดา
หนังสือเดินทางเลขที่.................................................................วันหมดอายุ……………….........................................
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่เลขที่…………………………………......…….............ออกให้ ณ วันที่………………...................……………..
ใบอนุญาตทำงานเลขที…่ ………………………………………...............วันหมดอายุ………………………………….....................
หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (๑๔) หรือ (๑๕) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ออกให้ ณ วันที่……………………………………………...................
หรือหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที…่ ……………………….……………........
ออกให้ ณ วันที่……………………….............................................................................................................................
นิติบุคคลต่างด้าว
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (๑๔) หรือ (๑๕) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ออกให้ ณ วันที่……………………………………………...................
หรือหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที…่ ……………………….……………........
ออกให้ ณ วันที่……………………….............................................................................................................................
๒. ข้อมูลผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดำเนินการหรือดำเนินกิจการเกี่ยวกับใบอนุญาต
ชื่อผู้ดำเนินกิจการ…………………………….…………...…………........................................................................................
อายุ.….……..ปี สัญชาติ……..…………….....เลขประจำตัวประชาชน............................................................................

-2ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่เลขที่……………..……....…หมู่บ้าน/อาคาร………………………………………………....
หมู่ที่…………………....……ตรอก/ซอย…………..............……….….……………ถนน……………..……..……….…………………
ตำบล/แขวง……….……………………....……......………….อำเภอ/เขต…………………………………………..…..………….........
จังหวัด............................................................……รหัสไปรษณีย์… ...………….…......โทรสาร..............................
โทรศัพท์……………….….……..………...........................E-mail………………....................................….….……............
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
(เฉพาะกรณีที่อยู่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกันกับทะเบียนบ้าน)
อยู่เลขที่…………………..……......................………………หมู่บ้าน/อาคาร……..…............................................................
หมู่ที่……………....ตรอก/ซอย…………........................ถนน……………….....…………………..……..……….……………………
ตำบล/แขวง……….……………………....……......………….อำเภอ/เขต…………………………………………..…..………….........
จังหวัด............................................................……รหัสไปรษณีย์… ...………….…......โทรสาร..............................
โทรศัพท์……………….….……..………...........................E-mail………………....................................….….……...............
กรณีผ้ไู ด้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดำเนินการหรือดำเนินกิจการเป็นบุคคลต่างด้าว ระบุ
หนังสือเดินทางเลขที่.................................................................วันหมดอายุ……………….........................................
ใบอนุญาตทำงานเลขที…่ ………………………………………...............วันหมดอายุ………………………………….....................
๓. ข้อมูลสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สถานที่ประกอบธุรกิจชื่อ……..………………………………………………...………………………………….................................
เลขรหัสประจำบ้าน.....................................อยู่เลขที่………............หมู่บ้าน/อาคาร……..….....................................
หมู่ที่……………....ตรอก/ซอย…………........................ถนน……………….....…………………..……..……….……………………
ตำบล/แขวง……….……………………....……......………….อำเภอ/เขต…………………………………………..…..………….........
จังหวัด............................................................……รหัสไปรษณีย์… ...………….…......โทรสาร..............................
โทรศัพท์……………….….……..……….............................E-mail………………....................................….….……...............
เวลาทำการ................................................................................………………....…......................……….......................
สถานที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ถ้ามี) ชื่อ.......................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้าน.....................................อยู่เลขที่………............หมู่บ้าน/อาคาร……..….......................................
หมู่ที่……………....ตรอก/ซอย…………........................ถนน……………….....…………………..……..……….……………………
ตำบล/แขวง……….……………………....……......………….อำเภอ/เขต…………………………………………..…..………….........
จังหวัด............................................................……รหัสไปรษณีย์… ...………….…......โทรสาร..............................
โทรศัพท์……………….….……..……….............................E-mail………………....................................….….……...............
(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่งให้แจ้งเพิ่มเติมไว้ท้ายคำขอนี้จนครบ)

๔. ข้อมูลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๔.๑ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ ชื่อ……………………………….……………….........................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/โรคศิลปะเลขที…่ ….………………………….…………...................................................หรือ
กรณีที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้ระบุคุณวุฒิ..............................................
สาขา........................................................................................................................................................................
4.2 ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รจากสำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา โปรดระบุ ชื่ อ หลั ก สู ต ร
............................................................................................... วันที่อบรม .............................................................................
(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนให้แจ้งเพิ่มเติมไว้ท้ายคำขอนี้จนครบ)

-3เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม  มาตรา 31  มาตรา 32  มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๙ แห่ ง พ.ร.บ.
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารแสดงคุณ สมบัติของผู้ขออนุญ าตตามมาตรา ๑๙ และผู้ มีห น้าที่ป ฏิบัติการตามที่
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา ๖ (๑๓)
(๑.๑) สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ขออนุญาต)
(๑.๒) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ
(๑.๓) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นโรคตาม
มาตรา 19 (8) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑.๔) สั ญ ญาระหว่างผู้ ข ออนุ ญ าตและผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ หรื อ
ผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งรับเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต
(๑.๕) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลปะ หรือปริญญาบัตรของผู้ประกอบ
วิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบอาชีพ ทุกคน ซึ่งรับเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต หรือ
สำเนาการผ่านอบรมหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๑.๖) คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามแบบ สมพ. 4
(๒) หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอนุญาต
(๓) แผนที่ ที่ ตั้ งและพิ กัด ของสถานที่ ผ ลิ ต นำเข้า หรือขาย และสถานที่ เก็บ รักษาผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุน ไพรที่ มีลักษณะตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา ๖ (๑๐) และ
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบของสถานที่นั้น
(๔) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขาย และสถานที่เก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๕) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ขออนุญาตในสถานที่ผลิต นำเข้า หรือ
ขายผลิต ภัณ ฑ์ส มุน ไพร ในกรณีที่ผู้ข ออนุญ าตมิได้เป็น เจ้า ของสถานที่ดังกล่าว ให้แ นบหนัง สือ แสดงความ
ยินยอมของเจ้าของสถานที่นั้นด้วย
(๖) รายการเกี่ยวกับระบบการกำจัดน้ำเสีย การกำจัดสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอย ระบบควบคุมอากาศ
ระบบน้ำที่ใช้ในการผลิตเฉพาะกรณีขออนุญาตประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๗) หนังสือให้ความยินยอมตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
(8) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ………......…...………..................…..ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………....................……………......…) ตัวบรรจง
หมายเหตุ:

ใส่เครื่องหมาย ✓

ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-4รายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขออนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขาย

คำขออนุญาต ประเภท

 ผลิต

 นำเข้า

 ขาย

รายการของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขออนุญาต
รายการ
1. ยาแผนไทย / ยาตามองค์ความรู้การแพทย์
ทางเลือก
1.1 รูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายนอก
1.2 รูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายใน
1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง (ครีม/ขีผ้ ึ้ง/......................)
1.4 รูปแบบผง
1.5 รูปแบบถุงชง ซองชง
1.6 รูปแบบเม็ด
1.7 รูปแบบแคปซูลแข็ง
1.8 รูปแบบแคปซูลอ่อน
1.9 รูปแบบลูกกลอน
1.10 รูปแบบอื่นๆ
(โปรดระบุลักษณะ..........................................)
1.11 เพื่อการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เท่านั้น
(ระบุรายการยาที่แบ่งบรรจุ............................)
2. ยาพัฒนาจากสมุนไพร
2.1 รูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายนอก
2.2 รูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายใน
2.3 รูปแบบกึ่งแข็ง (ครีม/ขีผ้ ึ้ง/.....................)
2.4 รูปแบบผง
2.5 รูปแบบถุงชง ซองชง
2.6 รูปแบบเม็ด
2.7 รูปแบบแคปซูลแข็ง
2.8 รูปแบบแคปซูลอ่อน
2.9 รูปแบบลูกกลอน
2.10 รูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุลักษณะ..........
.......................................................................)

ผลิต

นำเข้า

ขาย

-5รายการ
2.11 เพื่อการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เท่านั้น
(ระบุรายการยาที่แบ่งบรรจุ............................)
2.12 ระบุรายการ
.........................................................................
3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ระบุรายการ)
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
4. วัตถุที่มงุ่ หมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ระบุรายการ)
4.1 สารสกัดสมุนไพร
4.1.1 สารสกัดทีเ่ ป็นน้ำหรือแอลกอฮอล์
(ระบุรายการ) ..................................................
4.1.2 สารสกัดที่ซึ่งไม่ใช่น้ำหรือแอลกอฮอล์
(ระบุรายการ) ..................................................
4.2 วัตถุที่ใช้กรรมวิธีแบบสเปรย์ดราย
(Spray Dry) หรือ ฟรีซดราย (Freeze Dry)
4.3 อื่นๆ (ระบุรายการ) .................................

ผลิต

นำเข้า

ขาย

