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แบบการตรวจสอบเอกสารสําหรับการขออนุญาต ขายสงยาแผนปจจุบัน ข.ย.4

ชื่อสถานประกอบการ .........................................................................................................( ผานการตรวจสอบชือ่ แลวจาก กลุม งานคุม ครองฯ)
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อ................................................วันนัดตรวจร้ าน......................................
(ผูขออนุญาต โปรดจัดเรียงเอกสารตามลําดับดานลาง เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ)

หมายเหตุ
...................
.......
...................

[ ] บุคคลธรรมดา

รายการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

1.
2.
3.
4.

ใบปะหนา ( โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมลงวันที่ในวันที่ยื่นเสนอ)
คําขอ แบบ ข.ย.4 ( โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมลงวันที่ในวันที่ยื่นเสนอ)
รูปถายสีของผูขออนุญาต ขนาด 3x4 ซม. 3 รูป (รูปถายไมเกิน 6 เดือน)
สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตพรอมตัวจริง (หนังสือขออนุญาตทํางานที่ออกโดย
กระทรวง แรงงานฯและหนังสือเดินทาง (สําหรับบุคคลตางดาว) )
5. สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต พรอมตัวจริง
6. ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต (ตองระบุโรคตองหามตามกฎกระทรวง ไดแกโรคเรื้อน, วัณ
โรคในระยะอันตราย,โรคเทาชางในระยะปรากฏ อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม,โรคติดยาเสพติด
ใหโทษ อยางรายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) ( ตัวจริง)
7. สัญญาระหวางผูขออนุญาตและผูม ีหนาที่ปฏิบัติการ จํานวน 3 ชุด ( ให สสจ. หนึ่งชุด ที่เหลือ
ใหผูขออนุญาตและเภสัชกรผูมีหนาที่ฯ)
8. หลักทรัพย (สมุดเงินฝาก/โฉนดที่ดิน) จํานวนเงินตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป
1. หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไมนาน เกิน 3 เดือน หรือ
2. สําเนาโฉนดที่ดินที่ไมตดิ ภาระผูกพันพรอมตัวจริง
9. สําเนาสัญญาเชา (กรณีทเี่ ชาสถานที่) หรือ สําเนาหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (พรอมตัวจริง)
10. สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ที่ขออนุญาต
[ ] สําเนาสัญญาซือ้ -ขายสิ่งปลูกสรางฯ
หรือ [ ] สําเนาใบอนุญาตกอสรางฯ
หรือ [ ] สําเนาเอกสารอางกรรมสิทธิ์
11. สําเนาบัตรประชาชนของเจาของสถานที่ที่ใหเชา/ ยินยอม
12. หนังสือมอบอํานาจ ถาผูขออนุญาตหรือผูด ําเนินกิจการ ไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง พรอม
อากรแสตมป 10 บาท
13. แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของสถานที่ขออนุญาต และแสดงการเดินทางจาก สสจ.ไป ทีส่ ถานที่ขอ
อนุญาต โดยละเอียด
14. แผนผังแสดงรายละเอียดภายใน โดย ระบุความกวางยาวของ ดานตางๆของอาคาร การจัดวาง
ตู โตะและพื้นที่สวนบริการตางๆ โดยแสดงขนาดเปน หนวยเมตร อยางชัดเจน
15. รายละเอียดรูปถายตางๆ ของสถานทีข่ ออนุญาต ( ใชกระดาษสําหรับอัดรูปถายเทานัน้ หาม
ใชกระดาษ A4 ธรรมดา)
1. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ที่ขออนุญาต โดย ตัวอาคารสรางดวยวัสดุที่มั่นคง แข็งแรง
มีความเปนสัดสวนจากสิ่งแวดลอม ตองมีการ กําหนดขอบเขตบริเวณที่ชัดเจน ( สถานที่
ขายตองมีพื้นที่ตองไมนอยกวา 8 ตารางเมตร ตาม GPP ขย.4 )
2. ภาพดานหนาสถานที่ โดยแสดงใหเห็นภาพของปายชื่อราน พรอมเลขที่บาน อยางชัดเจน
3. ภาพบริเวณสํานักงานที่มโี ตะทํางานและอุปกรณ สํานักงาน
4. ภาพหองเก็บยาที่ติดปายระบุวา “หองเก็บยา”
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ครั้งที่ 3
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5. ภาพแสดง สภาพภายในหองเก็บยา (ชั้นวางยา/พาเลท)
6. ปายแสดงสถานที่ประกอบการ และปายผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด

รูปเพิ่มเติม เพื่อเตรียมรองรับมาตรฐาน GPP. สําหรับ ข.ย.4
7. ภาพแสดง เครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งในหองเก็บยา พรอม เทอรโมมิเตอรและแบบบันทึก
อุณหภูมิ ( ตาม ราง GPP. ขอ 1.6 สถานที่ขายยาและพื้นที่เก็บสารองยาตองมีสภาพ
เหมาะสมตอการรักษาคุณภาพยา โดยตองมีการถายเทอากาศที่ดี แหง สามารถควบคุม
อุณหภูมิใหไดตามขอกาหนดของยานั้น ๆ หากไมกําหนดจะตองควบคุมอุณหภูมิใหไมเกิน
๓๐ องศาเซลเซียส และสามารถปองกันแสงแดดไมใหสองโดยตรงถึงผลิตภัณฑยา )
8. ภาพแสดง ตูเ ย็น จํานวนอยางนอย 1 หลัง หรือ หองเย็น จํานวน 1 หอง (เฉพาะกรณีมี
ยาทีต่ อ งเก็บรักษาในอุณหภูมติ ามทีก่ าหนด) พรอมเทอรืโมมิเตอรและแบบบันทึกอุณหภูมิ
9. ภาพแสดง อุปกรณดบั เพลิง จํานวน 1 เครื่อง อยูในสภาพที่พรอมใชงานสามารถ เขาถึง
งายจํานวน ๑ เครื่องตอพื้นที่ สถานบริการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร (ขนาดบรรจุไมนอย
กวา ๔ กิโลกรัม) และติดตั้งสูงจากพื้นไมเกินกวา ๑.๕๐ เมตร หามวางบนพื้น
10. ภาพแสดง พาหนะในการจัดสงยา กรณีที่มีการจัดสงยานอกสถานที่ ตองจัดใหมี
ยานพาหนะและอุปกรณที่ใชในกระบวนการขนสงยาทีส่ ามารถประกันคุณภาพของยา
ไมใหเกิดการเสื่อมสภาพและเสียหายระหวางการเก็บรักษาและขนสง
11. ภาพแสดง เสนแบงหรือขอบเขตทีช่ ัดเจนในการจัดแบงบริเวณของยาที่ถูกเรียกคืน

[ ] นิตบิ คุ ล ( บริษทั , หางหุน สวนจํากัด ) ( ใหเพิม่ เอกสารดังนี)้

1. หนังสือรับรองจดทะเบียนพรอมวัตถุประสงค
2. บัญชีรายชื่อผูถือหุนและสําเนาทะเบียนบานของหุนสวนทุกคน
3. หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูด าํ เนินกิจการ ( ตามแบบมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนิน
กิจการฯ ) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และประทับตราของนิตบิ ุคคล
4. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูล งนามแตงตั้งฯ
5. สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูลงนามแตงตั้ง
6. หนังสือมอบอํานาจดําเนินการแทน ( ในกรณีที่ผูยื่นขอ ไมสามารถมาดําเนินการดวย
ตนเองได) พรอมติดอากร 10 บาท และสําเนาบัตรประชาชนของผูม อบและผูรับมอบ
อํานาจ

[ ] ผูม หี นาทีป่ ฏิบตั กิ าร (เภสัชกร)

1. คํารับรอง (แบบ ข.ย.14) (ยังไมตอเซ็นชื่อ) พรอม
คํารับรองการปฏิบตั งิ านจากหนวยงาน ( แบบ ข.ย. 14 หนา 3 )
- กรณีเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการเปนผูมีงานประจํา ใหลงรายละเอียดใหครบถวน
โดยผูเซ็นชื่อคือผูมีอํานาจสูงสุดของบริษัทหรือหัวหนาสวนราชการนัน้ ๆ พรอมตรา
ประทับของหนวยงาน
- กรณีที่ไมมีงานประจํา ใหลงนามรับรองวาไมมีงานประจําในแบบฟอรม
คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานดานลาง)
2. ใบรับรองแพทยของผูมีหนาปฏิบตั กิ าร ไมเกิน 3 เดือน (ตัวจริง) (ตองระบุโรคตองหาม
ตามกฎกระทรวง ไดแกโรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย,โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม,โรคติดยาเสพติดใหโทษ อยางรายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง)
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3
3.
4.
5.
6.

สําเนาทะเบียนบาน (พรอมตัวจริง)
สําเนาบัตรประชาชน (พรอมตัวจริง)
สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ (พรอมตัวจริง)
อื่นๆ........................................................................................................................

ตามที่ทานไดยื่นคําขออนุญาตฯพรอมเอกสารตางๆ ใหกลุมงานคุมครองผูบริโภคตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตอง แลวพบวา
ครัง้ ที่ 1. วันที่..........................................................( ) ครบถวนถูกตอง ( ) ไมครบถวนถูกตอง เนื่องจาก ขาดเอกสาร
หมายเลข......................................................................
และใหแกไข..........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ............................................................................. ลายมือชื่อ..........................................................................
(ผูยื่น หรือ ผูรับมอบอํานาจ)
( ผูรับเอกสาร)
ครัง้ ที่ 2. วันที่..........................................................( ) ครบถวนถูกตอง ( ) ไมครบถวนถูกตอง เนื่องจาก ขาดเอกสาร
หมายเลข......................................................................
และใหแกไข..........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ............................................................................. ลายมือชื่อ..........................................................................
(ผูยื่น หรือ ผูรับมอบอํานาจ)
( ผูรับเอกสาร)
ครัง้ ที่ 3. วันที่..........................................................( ) ครบถวนถูกตอง ( ) ไมครบถวนถูกตอง เนื่องจาก ขาดเอกสาร
หมายเลข......................................................................
และใหแกไข..........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ............................................................................. ลายมือชื่อ..........................................................................
(ผูยื่น หรือ ผูรับมอบอํานาจ)
( ผูรับเอกสาร)
ดังนั้น จึงขอใหทานจัดเตรียมเอกสารดังกลาวใหครบถวน แลวนํามายื่นใหมโดยเร็ว โดยในระหวางการดําเนินการยื่น
เอกสารนั้น หามเปดดําเนินกิจการ จนกวาจะไดรับอนุญาตจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

*** โปรดอาน ***
ในวันที่ ทานนําชุดเอกสารคําขอฯ มายืน่ โปรดเอกสารใหครบ เอกสารที่เปน
สําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาใหครบถวน พรอมตัวจริง และ จัดเรียงลําดับตาม
ตารางขางตนใหเรียบรอย
หากเอกสารไมครบหรือเอกสารทีต่ อ งแสดงเอกสารตัวจริง ไมไดนาํ มาแสดง เมือ่
เจาหนาทีจ่ ะตรวจสอบพบวาไมครบหรือไมถกู ตองก็จะสงคืนใหทา นกลับไป
ดําเนินการใหม
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กลุม งานคุมครองผูบ ริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
เลขรับ ...................……...........
วัน เดือน ป.............……...........
นัดตรวจ...................……..........
ลงชือ่ ผูร บั .................……..........

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่................เดือน.......................พ.ศ....................
เรื่อง ขออนุญาต...................................................................
เรียน ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ขาพเจา..................................................….............อยูบานเลขที่..........................หมูที่..................................
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…....................................................
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่......................................แผน.................…..................สาขา............................................
ลงวันที่..............................เดือน...........................................พ.ศ................................
( ) ขออนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ประเภท......................................
( ) รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตดวย จะเปนพระคุณ
ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................)
ผูยื่นคําขออนุญาต

หมายเหตุ มีปญ
 หาหรือขัดของประการใด โทร 0-2389-5980 ตอ 109

สวนนี้สําหรับเจาหนาที่

-21) เรียน ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ

( ) เห็นควรอนุญาตตามพระราชบัญญัต.ิ ................................................................
( ) เห็นควรสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารละยาดําเนินการตอไป
( ) เห็นควรตรวจสถานที่ ในวันที…่ ……………………………..………………………………..
โดย. 1………………………..………….……
2………………………..……….………
3…………………………………………
……………………………………………………
(………………………………………………….)
ผูดําเนินการ
……………………….
……………………….
2) เรียน ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ตาม ( ) พระราชบัญญัต.ิ ....................................................... มาตราที.่ ...............................................
( ) หนังสือมอบอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ประกอบกับ
คําสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 8409/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 การมอบอํานาจ
ของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ใหแกหัวหนาสวนราชการ ขอ 2.2.3
เห็นควร......................................................................................................…...................…....
……………………………………………………
(………………………………………………….)
ผูดําเนินการ
……………………….
……………………….
…….………………
……….…………...

สัญญาระหวางผูร ับอนุญาตกับผูม หี นาที่ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510
เขียนที่...................................................
วันที่............... เดือน................ พ.ศ....................
สัญญาระหวาง..........................................................................ในนามของ...................................................
เลขที.่ ..................หมูท.ี่ ...............ถนน....................................ตําบล.....................................อําเภอ.......................................
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานีเ้ รียกวา “ผูร บั อนุญาต” ฝายหนึ่งกับ ....................................................................
( ) การบําบัดโรคสัตว
ผูประกอบ
( ) โรคศิลปะ แผน................................................ สาขา.................................................
( ) วิชา
ชั้น....................ใบอนุญาตเลขที.่ .................................. ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูม หี นาทีป่ ฏิบตั กิ าร” อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญานี้เพือ่ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 รวมกัน โดยมีขอความดังตอไปนี้
1. ผูรับอนุญาตยินยอมและตกลงใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการเขาปฏิบัติหนาที่ ณ ...................................................................
ของผูรับอนุญาต เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ตั้งแตวันที่ทําสัญญาเปนตนไป
2. ผูมีหนาที่ปฏิบัติการยินยอมรับปฏิบตั ิหนาที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในหนาที่ที่กําหนดไวตามขอ 1.
ของสัญญานี้ทุกประการ
3. ผูรับอนุญาตยินยอมจายเงินคาทดแทนเปนรายเดือนใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการ เดือนละ........................................บาท
(.....................................................................................) ภายในวันสิ้นเดือนปฏิทินทุก ๆ เดือน
4. หนังสือสัญญานี้มีอายุสัญญา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. .....................................
5. หากคูสญ
ั ญาฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกสัญญานี้กอนครบกําหนดตามขอ 4 ตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา..........................วัน และตองแจงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทราบตามกฎหมายดวย
6. หากตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับการปฏิบัติหนาที่ที่ผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการทําอยู เพื่อใหการปฏิบัติการไดเปนไป
โดยถูกตองตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาฉบับดังกลาว ผูรับอนุญาต
ยินยอมปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผูมีหนาที่ปฏิบัติการทุกประการ
7. ภาษีเงินไดที่จะตองเสียตามกฎหมายผูรับอนุญาตและผูม ีหนาที่ปฏิบัติการตกลงกันวา...................................เปนผูเสีย
8. หากปรากฏวาผูส ัญญาฝายหนึ่งฝายใด ไมปฏิบัตติ ามสัญญานี้แมแตขอหนึ่งขอใด สัญญานี้เปนอันยกเลิกทันที
โดยคูส ัญญาไมตองปฏิบัตติ ามขอ 5 และคูส ัญญามีสิทธิที่จะฟองรองเรียกคาเสียหายไดตามกฎหมาย หากมีการฟองรองกันขึ้นทั้ง
สองฝายตกลงกันวา ฝายหนึ่งที่ผดิ สัญญาจะตองเปนผูชดใชคาใชจายในการฟองรอง เชน คาทนาย และ คาธรรมเนียมศาลหรืออื่น
ๆ เปนตน
9. สัญญานี้ทําขึ้นเปนสามฉบับมีขอ ความตรงกัน คูสัญญาตางยึดถือไวคนละหนึ่งฉบับและมอบใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ
คูสัญญาทั้งสองฝายตางเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)...........................................................................ผูขออนุญาต
(ลงชือ่ )...........................................................................ผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการ
(ลงชื่อ)..........................................................................พยาน

หนังสือยินยอมใหใชสถานที่
เขียนที่……….………………………………
วันที่……..….เดือน……….………พ.ศ……..……..
ขาพเจา ………………….………………………..…………………………………………….…… เจาของอาคาร
ตั้งอยูเลขที่………………. หมูที่ …..……... ซอย…………….………………. ถนน………………………..………..ตําบล……………………….
อําเภอ …………………………… จังหวัด…………………….…………..……..
ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงวา ขาพเจายินยอมให……………………………………………………….……….
ใชสถานที่ ตามที่อยูดังกลาวขางตน ในการประกอบกิจการ ……………………………………………………………….… ไดตั้งแต
วันที่……………เดือน…………………พ.ศ…………….. เปนตนไป จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ขอรับรองวาหนังสือฉบับนี้ไดทําขึ้นโดยถูกตองตามความเปนจริง ทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………เจาของอาคาร
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
ลงชื่อ……………………………………………พยาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใชในกรณีไมมีการทําสัญญาเชา

ชือร้าน / บริ ษทั ...................................................................................................................................................................
ทีอยู.่ ..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 อาคารพาณิ ชย์ / ตึกแถว
- ถ่ายรู ปภายนอกอาคาร ให้เห็นครบทุกชัน
 ภายในอาคาร / ห้างสรรพสิ นค้า
- ถ่ายรู ปภายนอกอาคาร ให้เห็นภาพรวมของสถานที

1.ภาพลักษณะของอาคารสถานทีขออนุญาต

 ป้ ายชือร้าน / เลขทีตัง
- ถ่ายรู ปบริ เวณหน้าร้านให้เห็นป้ ายชือร้าน พร้อมทังเลขทีตังสถานทีให้ชดั เจนจากภายนอกอาคาร
- ป้ ายชือร้านต้องมีภาษาไทยกํากับ ( กรณี ชือร้านเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อตัวเลข )
- กรณี ระบุตวั เลขสาขา ให้ใช้ได้เฉพาะตัวเลขไทยหรื ออารบิคเท่านัน
- “ ขายยาโดยเภสัชกร” ใช้ได้เฉพาะกรณี ผรู ้ ับอนุ ญาตมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- ชือร้าน “ ชือบุคคล + เภสัช “ ( ตัวอย่าง เช่น สมชายเภสัช ) ใช้ได้กรณี ผรู ้ ับอนุญาตมีใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม

- ป้ ายร้านรวมถึงเลขทีตัง ต้องเป็ นป้ ายถาวร แน่นหนา ไม่สามารถเคลือนย้ายหรื อชํารุ ดได้ง่าย
2.ด้านหน้าสถานที (ป้ าย,เลขที)

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานทีจริ ง
ลงชือ.........................................

ชือร้าน / บริ ษทั ...................................................................................................................................................................
ทีอยู.่ ..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ถ่ายรู ปบริ เวณสํานักงานทีมีโต๊ะทํางาน และอุปกรณ์สาํ นักงาน

3.บริ เวณสํานักงาน

 ถ่ายรู ปป้ ายระบุ “ห้องเก็บยา” เป็ นป้ ายทีทําจากวัสดุทีคงทน ถาวร

4.ห้องเก็บยาทีติดป้ ายระบุวา่ “ห้องเก็บยา”

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานทีจริ ง
ลงชือ.........................................

ชือร้าน / บริ ษทั ...................................................................................................................................................................
ทีอยู.่ ..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ต้องจัดให้มีเฉพาะชันวาง หรื อ พาเลส(pallet) เท่านัน

5. สภาพภายในห้องเก็บยา (ชันวางยา)

 ลักษณะ สี และขนาดของป้ ายตามทีกําหนดในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบนั พ.ศ.๒๕๕๖

6.ป้ ายแสดงสถานทีประกอบการ และป้ ายผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการ
ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานทีจริ ง
ลงชือ.........................................

แผนผังภายในของสถานที............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

แผนผังของสถานทีทีขออนุญาต ซึงแสดงสัดส่วนของพืนที ดังนี
. ห้องเก็บยา ซึงมีขนาดพืนทีเพียงพอสําหรับแยกเก็บยาเหล่านีเป็ นส่วนสัด
(ก) ยาทีเป็ นวัตถุดิบ หรื อ เภสัชเคมีภณั ฑ์
(ข) ยาบรรจุเสร็ จ หรื อ ยาสําเร็ จรู ป
(ค) วัตถุอืนๆ
พืนทีแต่ละส่วนข้างต้น ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๖ ตารางเมตร และมีระบบการป้ องกันบุคคลทีไม่เกียวข้องในการเข้าถึงยา
รวมถึงแสดง ชัน หรื อ พืนทีสําหรับวางยา (ในห้องเก็บยา) โดยจะต้องไม่วางยาสัมผัสพืนโดยตรง (กรณี วดั วางบน
พืนต้องมีพาเลส(pallet)ทีทําจากพลาสติก หรื อไม้เนือแข็ง รองก่อน)
.โต๊ะ เก้าอี สําหรับผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการในการจัดทําบัญชี ทําเอกสารต่างๆ
. บริ เวณโดยรอบห้องเก็บยา เพือแสดงถึงตําแหน่งทีตังของห้อง เช่น บันได ห้องนํา ห้อง...

หมายเหตุ ระบุความกว้าง ลึกของร้าน
ระบุการจัดวางยา บริ เวณให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา

ขอรับรองว่าเป็ นความจริ ง

หากวาด ต้องลงหมึก

ลงชือ.........................................

แผนทีตังของสถานที...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

แสดงให้เห็นชัดเจนถึงตําแหน่งทีตังของสถานทีฯ
. ระบุ ถนน / ตรอก / ซอย / แยก / ล็อก ....
. จุดสังเกต หรื อ สถานทีสําคัญๆทีบุคคลทัวไปรู ้จกั
. ป้ ายร้านค้า หรื อป้ ายทีเป็ นจุดสังเกตได้ง่าย
. สามารถอ่านได้ง่าย / สามารถวาดด้วยปากกาได้ ไม่จาํ เป็ นต้องพิมพ์
. หากพิมพ์มาจากโปรแกรม / แอพลิเคชันต่างๆ ต้องระบุรายละเอียดข้างต้นให้ครบ

หมายเหตุ หากวาด ต้องลงหมึก
ขอรับรองว่าเป็ นความจริ ง
ลงชือ.........................................

แบบ ข.ย. ๑๔

คํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
_______________________

เขียนที่
วันที่
ขาพเจา

อายุ

เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่
หมูที่

ตรอก / ซอย

ตําบล / แขวง

จังหวัด

โทรศัพทมือถือ

.ถนน

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

ตรอก / ซอย

ตําบล / แขวง

.

.
.
.

อําเภอ / เขต

.
โทรศัพท

E mail

.

.
.ถนน

รหัสไปรษณีย

พ.ศ.

.

E mail

ที่อยูปจจุบัน เลขที่
จังหวัด

ป สัญชาติ

อําเภอ / เขต

โทรศัพทมือถือ
หมูที่

เดือน

.
.

ขอใหคํารับรองตอพนักงานเจาหนาที่วา
(๑) ขาพเจาเปน  ผูประกอบวิชาชีพ
.
 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
.

(๖) ขาพเจารับทราบและจะปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยากําหนดไว ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจาเปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการของสถานที่แหงนี้โดยเครงครัด
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประชาชน
(๓) คํารับ รองการปฏิ บั ติงานจากหน วยงาน พรอมตราประทั บ ในกรณี รั บ ราชการหรื อทํ างาน (ตามแบบฟอรม ที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด)
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถาจําเปน)
ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองที่ขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอ
เจาพนักงาน
กรณีการขอใบอนุญาตใหม ใหทําคํารับรองนี้ตอหนาพนักงานเจาหนาที่

(ลายมือชื่อ)
(ลายมือชื่อ)

ผูใหคํารับรอง
พนักงานเจาหนาที่

_________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๓

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

เรียน ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
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

ตราประทับหน่วยงาน

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

เฉพาะกรณีทเี่ ภสัชกรไมไดรบั ราชการ หรือ ทํางานประจํา (ใหกรอกขอความ อานและลงนามขางลางนี้)
ขาพเจา................................................................................................................... ขอรับรองวา ขาพเจาไมไดรับราชการหรือทํางานประจําที่ใด
ทั้งนี้ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองที่ขา พเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ลงชื่อ.................................................................................
(................................................................................ )
เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการ

