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งานอนญุาตยา กลุมงานคุมครองผูบรโิภค สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ เอกสารปรบัปรงุเมือ่วนัที ่ 6/มนีาคม/2560 

แบบการตรวจสอบเอกสารสาํหรบัการขออนญุาต  ขายสงยาแผนปจจบุัน ข.ย.4 
ชื่อสถานประกอบการ .........................................................................................................( ผานการตรวจสอบชือ่แลวจาก กลุมงานคุมครองฯ)  
เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่................................................วนันดัตรวจร้าน...................................... 

(ผูขออนุญาต โปรดจดัเรยีงเอกสารตามลําดับดานลาง เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ) 

[   ]  บคุคลธรรมดา 

รายการ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

1. ใบปะหนา ( โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมลงวันท่ีในวันท่ียื่นเสนอ)    

2. คําขอ แบบ ข.ย.4 ( โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมลงวันท่ีในวันท่ียื่นเสนอ)    

3. รูปถายสขีองผูขออนุญาต ขนาด 3x4 ซม. 3 รูป    (รปูถายไมเกิน 6 เดือน)    

4. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตพรอมตวัจรงิ  (หนังสือขออนุญาตทํางานท่ีออกโดย
กระทรวง แรงงานฯและหนังสือเดนิทาง (สําหรับบุคคลตางดาว) ) 

   

5. สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต พรอมตวัจรงิ    

6. ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต  (ตองระบุโรคตองหามตามกฎกระทรวง ไดแกโรคเรื้อน, วัณ
โรคในระยะอันตราย,โรคเทาชางในระยะปรากฏ อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม,โรคตดิยาเสพตดิ
ใหโทษ อยางรายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) ( ตวัจรงิ) 

   

7. สัญญาระหวางผูขออนุญาตและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ จํานวน 3 ชุด ( ให สสจ. หน่ึงชุด ท่ีเหลือ
ใหผูขออนุญาตและเภสัชกรผูมีหนาท่ีฯ)  

   

8.    หลักทรัพย (สมุดเงินฝาก/โฉนดท่ีดิน)  จํานวนเงินตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไป 
1. หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไมนาน  เกิน 3 เดือน หรอื 
2. สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีไมตดิภาระผูกพันพรอมตัวจริง 

   

9. สําเนาสัญญาเชา (กรณีท่ีเชาสถานท่ี) หรือ สําเนาหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี (พรอมตวัจรงิ)    

10.   สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีท่ีขออนุญาต 
                [   ]  สําเนาสัญญาซือ้-ขายสิ่งปลูกสรางฯ 
      หรือ     [   ]  สาํเนาใบอนุญาตกอสรางฯ 
      หรือ     [   ]  สําเนาเอกสารอางกรรมสิทธ์ิ 

   

11. สําเนาบัตรประชาชนของเจาของสถานท่ีท่ีใหเชา/ ยินยอม    

12. หนังสือมอบอํานาจ ถาผูขออนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ ไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง พรอม
อากรแสตมป 10 บาท 

   

13. แผนทีแ่สดงท่ีตั้งของสถานท่ีขออนุญาต และแสดงการเดินทางจาก สสจ.ไป ท่ีสถานท่ีขอ
อนุญาต โดยละเอยีด 

   

14. แผนผงัแสดงรายละเอียดภายใน โดย ระบุความกวางยาวของ ดานตางๆของอาคาร การจัดวาง
ตู โตะและพ้ืนท่ีสวนบริการตางๆ โดยแสดงขนาดเปน หนวยเมตร อยางชัดเจน 
 

   

15.   รายละเอยีดรปูถายตางๆ ของสถานทีข่ออนญุาต ( ใชกระดาษสาํหรบัอดัรปูถายเทานัน้ หาม
ใชกระดาษ A4 ธรรมดา) 

1. ภาพลักษณะของอาคารสถานท่ีท่ีขออนุญาต โดย ตัวอาคารสรางดวยวัสดุท่ีมั่นคง แข็งแรง   
มีความเปนสัดสวนจากสิ่งแวดลอม ตองมีการ กําหนดขอบเขตบริเวณท่ีชัดเจน ( สถานท่ี
ขายตองมีพ้ืนท่ีตองไมนอยกวา 8 ตารางเมตร ตาม GPP ขย.4 ) 

2. ภาพดานหนาสถานท่ี โดยแสดงใหเห็นภาพของปายช่ือราน พรอมเลขท่ีบาน อยางชัดเจน 
3. ภาพบริเวณสํานักงานท่ีมโีตะทํางานและอุปกรณ สํานักงาน 
4. ภาพหองเก็บยาท่ีติดปายระบุวา “หองเก็บยา” 

   

หมายเหตุ

...................

....... 

...................
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5. ภาพแสดง สภาพภายในหองเก็บยา (ช้ันวางยา/พาเลท) 
6. ปายแสดงสถานท่ีประกอบการ และปายผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

รปูเพิ่มเติม เพื่อเตรยีมรองรบัมาตรฐาน GPP. สาํหรบั ข.ย.4 
 

7. ภาพแสดง เครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งในหองเก็บยา พรอม เทอรโมมิเตอรและแบบบันทึก
อุณหภูมิ ( ตาม ราง GPP. ขอ 1.6 สถานท่ีขายยาและพ้ืนท่ีเก็บสารองยาตองมีสภาพ
เหมาะสมตอการรักษาคุณภาพยา โดยตองมีการถายเทอากาศท่ีดี แหง สามารถควบคุม
อุณหภูมิใหไดตามขอกาหนดของยาน้ัน ๆ หากไมกําหนดจะตองควบคุมอุณหภูมิใหไมเกิน 
๓๐ องศาเซลเซียส และสามารถปองกันแสงแดดไมใหสองโดยตรงถึงผลิตภัณฑยา ) 

8. ภาพแสดง ตูเยน็ จาํนวนอยางนอย 1 หลงั หรือ หองเยน็ จาํนวน 1 หอง (เฉพาะกรณมีี
ยาทีต่องเกบ็รกัษาในอณุหภมูติามทีก่าหนด) พรอมเทอรโืมมเิตอรและแบบบนัทกึอณุหภมู ิ

9. ภาพแสดง อปุกรณดบัเพลงิ จํานวน 1 เครื่อง อยูในสภาพท่ีพรอมใชงานสามารถ เขาถึง
งายจํานวน ๑ เครื่องตอพ้ืนท่ี สถานบริการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร (ขนาดบรรจไุมนอย
กวา ๔ กิโลกรมั) และติดตั้งสูงจากพ้ืนไมเกินกวา ๑.๕๐ เมตร หามวางบนพ้ืน 

10. ภาพแสดง พาหนะในการจดัสงยา กรณีท่ีมีการจัดสงยานอกสถานท่ี ตองจัดใหมี
ยานพาหนะและอุปกรณท่ีใชในกระบวนการขนสงยาท่ีสามารถประกันคุณภาพของยา
ไมใหเกิดการเสื่อมสภาพและเสียหายระหวางการเก็บรักษาและขนสง  

11. ภาพแสดง เสนแบงหรอืขอบเขตท่ีชัดเจนในการจัดแบงบริเวณของยาท่ีถูกเรียกคืน 
 

 

[   ]  นติบิคุล ( บรษิทั, หางหุนสวนจาํกดั ) ( ใหเพิม่เอกสารดงันี)้ 
1. หนังสือรับรองจดทะเบียนพรอมวัตถุประสงค    

2. บัญชีรายช่ือผูถือหุนและสาํเนาทะเบียนบานของหุนสวนทุกคน    

3. หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดาํเนินกิจการ ( ตามแบบมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนิน
กิจการฯ ) พรอมตดิอากรแสตมป 30 บาท และประทับตราของนิตบุิคคล 

   

4. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูลงนามแตงตั้งฯ    

5. สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูลงนามแตงตั้ง    

6. หนังสือมอบอํานาจดําเนินการแทน ( ในกรณีท่ีผูยื่นขอ ไมสามารถมาดําเนินการดวย
ตนเองได) พรอมติดอากร 10 บาท และสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ
อํานาจ 

   

 
[   ]  ผูมหีนาทีป่ฏบิตักิาร (เภสชักร) 

1. คาํรบัรอง (แบบ ข.ย.14)  (ยังไมตอเซ็นช่ือ) พรอม 
คาํรบัรองการปฏบิตังิานจากหนวยงาน ( แบบ ข.ย. 14 หนา 3 )  
- กรณีเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนผูมีงานประจํา ใหลงรายละเอียดใหครบถวน 

โดยผูเซ็นช่ือคือผูมีอํานาจสูงสดุของบริษัทหรือหัวหนาสวนราชการน้ันๆ พรอมตรา
ประทับของหนวยงาน 

- กรณีท่ีไมมีงานประจํา ใหลงนามรบัรองวาไมมีงานประจําในแบบฟอรม                       
คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานดานลาง) 

   

2. ใบรับรองแพทยของผูมีหนาปฏิบัตกิาร ไมเกิน 3 เดือน (ตัวจริง) (ตองระบุโรคตองหาม
ตามกฎกระทรวง ไดแกโรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย,โรคเทาชางในระยะปรากฏ 
อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม,โรคติดยาเสพตดิใหโทษ อยางรายแรง, โรคพิษสรุาเรื้อรัง) 
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3. สําเนาทะเบียนบาน  (พรอมตวัจรงิ)    

4. สําเนาบัตรประชาชน  (พรอมตวัจรงิ)    

5. สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ (พรอมตวัจรงิ)    

6. อ่ืนๆ........................................................................................................................    

  
 ตามท่ีทานไดยื่นคําขออนุญาตฯพรอมเอกสารตางๆ ใหกลุมงานคุมครองผูบริโภคตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตอง แลวพบวา  
ครัง้ที่ 1. วันท่ี..........................................................(   ) ครบถวนถูกตอง     (  ) ไมครบถวนถูกตอง เน่ืองจาก ขาดเอกสาร
หมายเลข...................................................................... 
และใหแกไข..........................................................................................................................................................................
ลายมือช่ือ.............................................................................    ลายมือช่ือ.......................................................................... 
                         (ผูยื่น หรือ ผูรับมอบอํานาจ)    ( ผูรับเอกสาร)  
 

ครัง้ที่ 2. วันท่ี..........................................................(   ) ครบถวนถูกตอง     (  ) ไมครบถวนถูกตอง เน่ืองจาก ขาดเอกสาร
หมายเลข...................................................................... 
และใหแกไข..........................................................................................................................................................................
ลายมือช่ือ.............................................................................    ลายมือช่ือ.......................................................................... 
 

                         (ผูยื่น หรือ ผูรับมอบอํานาจ)    ( ผูรับเอกสาร)  
ครัง้ที่ 3. วันท่ี..........................................................(   ) ครบถวนถูกตอง     (  ) ไมครบถวนถูกตอง เน่ืองจาก ขาดเอกสาร
หมายเลข...................................................................... 
และใหแกไข..........................................................................................................................................................................
ลายมือช่ือ.............................................................................    ลายมือช่ือ.......................................................................... 
                         (ผูยื่น หรือ ผูรับมอบอํานาจ)    ( ผูรับเอกสาร) 
 
         ดังน้ัน จึงขอใหทานจัดเตรยีมเอกสารดังกลาวใหครบถวน แลวนํามายื่นใหมโดยเร็ว โดยในระหวางการดําเนินการยื่น
เอกสารน้ัน หามเปดดาํเนนิกจิการ จนกวาจะไดรับอนุญาตจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

*** โปรดอาน  *** 
ในวันที ่ทานนาํชดุเอกสารคาํขอฯ มายืน่ โปรดเอกสารใหครบ เอกสารที่เปน
สาํเนาใหเซน็รับรองสาํเนาใหครบถวน พรอมตวัจรงิ และ จดัเรยีงลาํดับตาม

ตารางขางตนใหเรยีบรอย  
หากเอกสารไมครบหรอืเอกสารทีต่องแสดงเอกสารตวัจรงิ ไมไดนาํมาแสดง เมือ่

เจาหนาทีจ่ะตรวจสอบพบวาไมครบหรือไมถกูตองกจ็ะสงคนืใหทานกลับไป
ดาํเนนิการใหม 



                                            กลุมงานคุมครองผูบรโิภค 
                                                      และเภสชัสาธารณสขุ 
                  เลขรบั  ...................……........... 
                 วนั เดอืน ป.............……........... 
                 นดัตรวจ...................…….......... 
                 ลงชือ่ผูรบั.................…….......... 
 

 

                                                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 

                                                                               วันท่ี................เดือน.......................พ.ศ.................... 
 

เรื่อง   ขออนุญาต................................................................... 
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ขาพเจา..................................................….............อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.................................. 
ถนน.............................................ตําบล.................................อําเภอ...........................................จังหวัด............................... 
ยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.2510  ของสถานประกอบการ ประเภท    O ผลิต    O ขาย   O นําสั่งฯ  
ยาแผน.........................................ชื่อ.........................................…….................ตั้งอยูเลขท่ี.................................หมูท่ี.......... 
ถนน..............…….........................ซอย...................................ตําบล.............................................อําเภอ............................... 
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท..........................................โดยมีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการชื่อ….................................................... 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขท่ี......................................แผน.................…..................สาขา............................................ 
ลงวันท่ี..............................เดือน...........................................พ.ศ................................ 
 

 ( ) ขออนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ประเภท...................................... 
 

 ( ) รายการท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลง................................................................................................................                     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตดวย จะเปนพระคุณ 
 

 
       ลงชื่อ...................................................................... 
                            (..............................................................) 
                  ผูยื่นคําขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ มีปญหาหรือขดัของประการใด  โทร 0-2389-5980  ตอ  109 
 
 



 
 

- 2 - 
 

 1)  เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 (   )  เห็นควรอนุญาตตามพระราชบญัญัต.ิ................................................................ 
 (   )  เห็นควรสงเร่ืองใหสํานกังานคณะกรรมการอาหารละยาดาํเนินการตอไป 
 (   )  เห็นควรตรวจสถานที ่ ในวันที…่……………………………..……………………………….. 
      โดย.   1………………………..………….…… 
    2………………………..……….……… 
    3………………………………………… 
 

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

      ผูดําเนนิการ 
 
 
             ………………………. 
             ………………………. 

  
 
 2)  เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ                 
 

 ไดดําเนนิการเรียบรอยแลว   
 ตาม   (  )  พระราชบัญญัต.ิ....................................................... มาตราที.่...............................................  

         (  )  หนังสือมอบอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที ่112/2547 ประกอบกับ  
   คําสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 8409/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 การมอบอํานาจ  
                      ของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ใหแกหัวหนาสวนราชการ ขอ 2.2.3 

             เห็นควร......................................................................................................…...................…....
           
                                                   ……………………………………………………  
                                       (………………………………………………….)  
                       

      ผูดําเนนิการ 
 
 
             ………………………. 
             ………………………. 

 
               
          …….………………  
          ……….…………...                         

 

 สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ี 



 
    

สญัญาระหวางผูรับอนญุาตกบัผูมหีนาที่ปฏบิตักิาร 
 ตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510  

 
 

เขียนท่ี................................................... 
                                                                                                     วันท่ี............... เดือน................ พ.ศ.................... 
 

 สัญญาระหวาง..........................................................................ในนามของ................................................... 
เลขท่ี...................หมูท่ี................ถนน....................................ตําบล.....................................อําเภอ....................................... 
จังหวัดสมุทรปราการ    ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรบัอนญุาต” ฝายหน่ึงกับ .................................................................... 
 

    (  )  การบําบัดโรคสัตว  
ผูประกอบ    (  )  โรคศลิปะ แผน................................................ สาขา................................................. 
             (  )  วิชา  
ช้ัน....................ใบอนุญาตเลขท่ี................................... ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาเรยีกวา “ผูมหีนาทีป่ฏบิตักิาร” อีกฝายหน่ึง  
ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญาน้ีเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510 รวมกัน    โดยมีขอความดังตอไปน้ี  
           1. ผูรับอนุญาตยินยอมและตกลงใหผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเขาปฏิบัติหนาท่ี ณ ................................................................... 
ของผูรับอนุญาต เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510 ตั้งแตวันท่ีทําสัญญาเปนตนไป  
           2. ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการยนิยอมรับปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ. 2510  ในหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามขอ 1.  
ของสัญญาน้ีทุกประการ  
           3. ผูรับอนุญาตยินยอมจายเงินคาทดแทนเปนรายเดือนใหผูมีหนาท่ีปฏบัิติการ    เดือนละ........................................บาท 
(.....................................................................................)    ภายในวันสิ้นเดือนปฏิทินทุก ๆ เดือน  
           4. หนังสือสญัญาน้ีมีอายสุัญญา จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. ..................................... 
           5. หากคูสญัญาฝายหน่ึงฝายใดบอกเลิกสญัญาน้ีกอนครบกําหนดตามขอ 4   ตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหน่ึง 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา..........................วัน และตองแจงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทราบตามกฎหมายดวย  
           6. หากตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการทําอยู    เพ่ือใหการปฏิบัติการไดเปนไป 
โดยถูกตองตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาฉบับดังกลาว  ผูรับอนุญาต
ยินยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูมีหนาท่ีปฏบัิติการทุกประการ  
           7. ภาษีเงินไดท่ีจะตองเสยีตามกฎหมายผูรับอนุญาตและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตกลงกันวา...................................เปนผูเสีย 
           8. หากปรากฏวาผูสัญญาฝายหน่ึงฝายใด  ไมปฏิบัตติามสญัญาน้ีแมแตขอหน่ึงขอใด  สัญญาน้ีเปนอันยกเลิกทันที 
โดยคูสัญญาไมตองปฏิบัตติามขอ 5  และคูสัญญามสีิทธิท่ีจะฟองรองเรียกคาเสียหายไดตามกฎหมาย   หากมีการฟองรองกันข้ึนท้ัง
สองฝายตกลงกันวา   ฝายหน่ึงท่ีผดิสัญญาจะตองเปนผูชดใชคาใชจายในการฟองรอง  เชน  คาทนาย  และ  คาธรรมเนียมศาลหรืออ่ืน 
ๆ  เปนตน 
 9. สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาตางยึดถือไวคนละหน่ึงฉบับและมอบใหสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสมุทรปราการ เก็บไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ  
 คูสัญญาท้ังสองฝายตางเขาใจขอความในสัญญาน้ีดีแลว จึงไดลงช่ือไวเปนสําคญัตอหนาพยาน  
 
 

                                                                     (ลงช่ือ)...........................................................................ผูขออนุญาต  
 

                                                                     (ลงช่ือ)...........................................................................ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 
 

                                                                      (ลงช่ือ)..........................................................................พยาน  



 

 

 

หนงัสอืยนิยอมใหใชสถานที ่
 

          เขียนท่ี……….……………………………… 
            วันท่ี……..….เดือน……….………พ.ศ……..…….. 
 
                      ขาพเจา ………………….………………………..…………………………………………….……  เจาของอาคาร  
ตั้งอยูเลขท่ี………………. หมูท่ี …..……... ซอย…………….………………. ถนน………………………..………..ตําบล………………………. 
อําเภอ …………………………… จังหวัด…………………….…………..…….. 
 

                              ขอทําหนังสือฉบับนี้ข้ึนเพ่ือแสดงวา  ขาพเจายินยอมให……………………………………………………….………. 
ใชสถานท่ี   ตามท่ีอยูดังกลาวขางตน   ในการประกอบกิจการ ……………………………………………………………….… ไดตั้งแต
วันท่ี……………เดือน…………………พ.ศ…………….. เปนตนไป  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

                         ขอรับรองวาหนังสือฉบับนี้ไดทําข้ึนโดยถูกตองตามความเปนจริง   ทุกประการ 
 
 ลงชื่อ……………………………………………เจาของอาคาร 
 
 ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
 
 ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใชในกรณีไมมีการทําสัญญาเชา 
 



  ป้ายชื�อร้าน / เลขที�ตั�ง   

    -  ถ่ายรูปบริเวณหนา้ร้านให้เห็นป้ายชื�อร้าน  พร้อมทั�งเลขที�ต ั�งสถานที�ใหช้ดัเจนจากภายนอกอาคาร 

      -     ป้ายชื�อร้านตอ้งมีภาษาไทยกาํกบั  (  กรณีชื�อร้านเป็นภาษาองักฤษ หรือตวัเลข ) 

   -  กรณีระบุตวัเลขสาขา ให้ใชไ้ดเ้ฉพาะตวัเลขไทยหรืออารบิคเท่านั�น 

      -  “ ขายยาโดยเภสัชกร”  ใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีผูรั้บอนุญาตมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   

      -  ชื�อร้าน  “  ชื�อบุคคล + เภสัช “  (  ตวัอยา่ง เช่น  สมชายเภสัช )  ใชไ้ดก้รณีผูรั้บอนุญาตมีใบประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม 

   -  ป้ายร้านรวมถึงเลขที�ต ั�ง ตอ้งเป็นป้ายถาวร แน่นหนา ไม่สามารถเคลื�อนยา้ยหรือชาํรุดไดง่้าย 

 

                  

 

   อาคารพาณิชย ์/ ตึกแถว 

       - ถ่ายรูปภายนอกอาคาร ใหเ้ห็นครบทุกชั�น  

   ภายในอาคาร / หา้งสรรพสินคา้  

       - ถ่ายรูปภายนอกอาคาร ใหเ้ห็นภาพรวมของสถานที� 

 

ชื�อร้าน / บริษทั................................................................................................................................................................... 

ที�อยู.่.................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

1.ภาพลกัษณะของอาคารสถานที�ขออนุญาต  

2.ดา้นหนา้สถานที� (ป้าย,เลขที�) ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานที�จริง 

ลงชื�อ......................................... 



   

 

               ถ่ายรูปป้ายระบุ “หอ้งเกบ็ยา” เป็นป้ายที�ทาํจากวสัดุที�คงทน ถาวร  

 

 

 

 

             ถ่ายรูปบริเวณสาํนกังานที�มีโต๊ะทาํงาน และอุปกรณ์สาํนกังาน 

 

 

ชื�อร้าน / บริษทั................................................................................................................................................................... 

ที�อยู.่.................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

3.บริเวณสาํนกังาน 

4.ห้องเก็บยาที�ติดป้ายระบุวา่ “หอ้งเก็บยา” 

 

ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานที�จริง 

ลงชื�อ......................................... 



 

 

                        ลกัษณะ สี และขนาดของป้ายตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

ชื�อร้าน / บริษทั................................................................................................................................................................... 

ที�อยู.่.................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สภาพภายในหอ้งเก็บยา (ชั�นวางยา) 

6.ป้ายแสดงสถานที�ประกอบการ และป้ายผูม้ีหนา้ที�ปฏิบติัการ

ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานที�จริง 

ลงชื�อ......................................... 

  

 

 

             ตอ้งจดัใหมี้เฉพาะชั�นวาง หรือ พาเลส(pallet) เท่านั�น 



แผนผงัภายในของสถานที�............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ  ระบุความกวา้ง ลึกของร้าน 

                 ระบุการจดัวางยา บริเวณให้คาํปรึกษาแนะนาํ 

                 หากวาด ตอ้งลงหมึก

ขอรับรองวา่เป็นความจริง 

ลงชื�อ......................................... 

แผนผงัของสถานที�ที�ขออนุญาต ซึ�งแสดงสัดส่วนของพื�นที� ดงันี�   

�. ห้องเก็บยา ซึ�งมีขนาดพื�นที�เพียงพอสาํหรับแยกเก็บยาเหล่านี� เป็นส่วนสัด 

             (ก) ยาที�เป็นวตัถุดิบ หรือ เภสัชเคมีภณัฑ ์

             (ข) ยาบรรจุเสร็จ หรือ ยาสาํเร็จรูป 

             (ค) วตัถุอื�นๆ 

พื�นที�แต่ละส่วนขา้งตน้ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๖ ตารางเมตร และมีระบบการป้องกนับุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งในการเขา้ถึงยา  

รวมถึงแสดง ชั�น หรือ พื�นที�สาํหรับวางยา (ในห้องเก็บยา) โดยจะตอ้งไม่วางยาสัมผสัพื�นโดยตรง (กรณีวดัวางบน

พื�นตอ้งมีพาเลส(pallet)ที�ทาํจากพลาสติก หรือไมเ้นื�อแข็ง รองก่อน) 

�.โต๊ะ เกา้อี�  สาํหรับผูมี้หนา้ที�ปฏิบตัิการในการจดัทาํบญัชี ทาํเอกสารต่างๆ 

�. บริเวณโดยรอบห้องเก็บยา เพื�อแสดงถึงตาํแหน่งที�ตั�งของห้อง เช่น บนัได ห้องนํ� า ห้อง... 



แผนที�ตั�งของสถานที�................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ   หากวาด ตอ้งลงหมึก 

 
ขอรับรองวา่เป็นความจริง 

ลงชื�อ......................................... 

แสดงใหเ้ห็นชดัเจนถึงตาํแหน่งที�ต ั�งของสถานที�ฯ  

�. ระบุ ถนน /  ตรอก / ซอย /  แยก /  ล็อก .... 

�. จุดสังเกต หรือ สถานที�สาํคญัๆที�บุคคลทั�วไปรู้จกั 

�. ป้ายร้านคา้ หรือป้ายที�เป็นจุดสงัเกตไดง่้าย 

�. สามารถอ่านไดง่้าย / สามารถวาดดว้ยปากกาได ้ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพ ์

�. หากพิมพม์าจากโปรแกรม / แอพลิเคชั�นต่างๆ ตอ้งระบุรายละเอียดขา้งตน้ใหค้รบ 



แบบ ข.ย. ๑๔ 

คํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
_______________________ 

เขียนท่ี       

วันท่ี    เดือน   พ.ศ.  . 

ขาพเจา       อายุ  ป สัญชาติ              . 

เลขท่ีบัตรประชาชน �������������    
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี       ตรอก / ซอย     .ถนน                   . 

หมูท่ี          ตําบล / แขวง    อําเภอ / เขต                         . 

จังหวัด     รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                 . 

โทรศัพทมือถือ         E mail        . 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี    ตรอก / ซอย     .ถนน                 . 

หมูท่ี  ตําบล / แขวง    อําเภอ / เขต                . 

จังหวัด     รหัสไปรษณีย   โทรศัพท              . 

โทรศัพทมือถือ      E mail        . 

ขอใหคํารับรองตอพนักงานเจาหนาท่ีวา 

         (๑) ขาพเจาเปน     ผูประกอบวิชาชีพ         . 

                        ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒  

   (เฉพาะสถานท่ีขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ) 

                ใบประกอบวิชาชีพ / หนังสือรับรอง เลขท่ี                  . 

 ออกให ณ วันท่ี    เดือน   พ.ศ.  .วันหมดอายุ (ถามี)   . 

(๒) ขาพเจาไมอยูระหวางการพักใชใบประกอบวิชาชีพ 

(๓) ขาพเจาขอรับรองวาขณะนี้ขาพเจามิไดเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการของสถานท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาแหงใด 

(๔)  ขณะนี้ขาพเจา   ไมไดรับราชการหรือทํางานอยูแหงใด 

  รับราชการหรือทํางานอยูท่ี        . 

    เวลาราชการ / เวลาทํางาน       . 

(๕) ขาพเจาจะเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการประจํา ณ สถานท่ีขายยาชื่อ       

ตั้งอยูเลขท่ี   ตรอก / ซอย     ถนน       

หมูท่ี   ตําบล / แขวง    อําเภอ / เขต      

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท     .  

เวลาปฏิบัติการ     . 

 

 



 

 (๖) ขาพเจารับทราบและจะปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับยากําหนดไว ตลอดระยะเวลาท่ีขาพเจาเปน              

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการของสถานท่ีแหงนี้โดยเครงครัด  

ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน 

(๒) สําเนาบัตรประชาชน 

(๓) คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน พรอมตราประทับในกรณีรับราชการหรือทํางาน (ตามแบบฟอรมท่ี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด)  

(๔) เอกสารอ่ืน ๆ (ถาจําเปน) 

ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองท่ีขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอ 

เจาพนักงาน  

 กรณีการขอใบอนุญาตใหม ใหทําคํารับรองนี้ตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี  

 

 

(ลายมือช่ือ)     ผูใหคํารับรอง 

(ลายมือช่ือ)      พนักงานเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ :- ใสเครื่องหมาย   ในชอง       หนาขอความท่ีตองการ 

 

 



แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๓   

 

คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน 

เพ่ือเปนหลักฐานประกอบคํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการในการเปนผูมีหนาที่ปฏิบัตกิารในรานขายยา 

ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
เขียนท่ี ....................................... 

วันท่ี......   เดือน.............   พ.ศ. ..............     
เรียน    ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ  

ขาพเจา..........................................................................................................................................................................                  
ตําแหนง................................................................ ชื่อหนวยงาน................................................................................................                      
ตั้งอยู ณ เลขท่ี........................................................ หมูบาน/อาคาร........................................ ตรอก/ซอย...............................  
หมูท่ี......... ถนน................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต......................................         
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย............................................................โทรศัพท .................................     
มือถือ................................................... E-mail………………………………………………………………….           

เปนผูบังคับบัญชา / หัวหนางาน ของ............................................................................................................................     

เลขท่ีบัตรประชาชน ������������� เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงานในตําแหนง ประจํา คือ

............................................................................... สังกัด (แผนก/ฝาย) ....................................................................................     
ในหนวยงานชื่อ......................................................................... เวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน คือ.......................................... น. 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   
            ขอแสดงความนับถือ    
           
              ...................................................  
                                                              (............................................... )       
      ตําแหนง....................................................       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตราประทบัหน่วยงาน 

เฉพาะกรณทีีเ่ภสชักรไมไดรบัราชการ หรอื ทาํงานประจาํ (ใหกรอกขอความ  อานและลงนามขางลางนี้)  
ขาพเจา...................................................................................................................  ขอรับรองวา ขาพเจาไมไดรับราชการหรือทํางานประจาํที่ใด   
ทั้งนี้ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองที่ขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนนิคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน  
             

ลงชื่อ................................................................................. 
      (................................................................................ ) 
                    เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบติัการ    
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