
 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ………………………………………………………………………….…..……………………………………… 
 

รายการย่ืนเอกสาร ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 

1. ใบปะหนา    

2. คําขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลง ลงนามผูขอแกไขฯ โดยผูดําเนินกิจการคนเดิม* หรือกรรมการผูมี

อํานาจลงนาม ตามเง่ือนไขของหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน 

   

3. คําขออนุญาต ผูดําเนินกิจการคนใหมลงนาม*    

4. รูปถายผูดําเนินกิจการคนใหม ขนาด 3*4 ซม. (3 รูป) ถายไมเกิน 6 เดือน***    

5. ใบรับรองแพทยของผูดําเนินกิจการ ระบุ 5 โรคตองหามเปน    

6. สําเนาทะเบียนบาน ผูดําเนินกิจการ    

7. สําเนาบัตรประชาชน ผูดําเนินกิจการ     

8. หนังสือรับรองบริษัท พรอมแนบวัตถุประสงคของนิติบุคคลท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน  

( ตองมีระบุ วัตถุประสงคเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ/กิจการดานยา ) ******  

- ตองจดเลขท่ีตั้งสถานท่ีขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท 

   

6. หนังสือมอบอํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท  

   (กรรมการผูมีอํานาจลงนามเปนผูแตงตั้ง)  

   

7. สําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับอํานาจ    

8. สัญญาระหวางผูดําเนินกิจการคนใหม กับผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ ( 3 ชุด )    

9. ใบอนุญาต    

10. หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินการคนใหม (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง)    

   พรอมอาการแสตมป 10 บาท 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ 

               เปลี่ยนผูดําเนินกิจการ (นิติบุคคล) 

โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบ เอกสารท่ีเปนสําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาใหครบถวน พรอมตัวจริง  

และจัดเรียงลําดับเอกสารตามตารางขางตนใหเรียบรอย หากเอกสารไมครบ/เอกสารท่ีตองแสดงตัวจริง ไมไดนํามาแสดง 

เมื่อเจาหนาท่ีจะตรวจสอบ พบวา ไมครบหรือไมถูกตอง จะสงคืนใหทานกลับไปดําเนินการใหม 

(ปรับปรุงลาสุด 20 กุมภาพันธ 2564) 



 ตามท่ีทานไดยื่นคําขออนุญาตฯ   พรอมเอกสารตาง ๆ   ใหกลุมงานตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบ         

คําขอฯ ดังกลาวนั้น ไดตรวจสอบแลว ขอเรียนวาคําขอฯ และเอกสารประกอบของทาน                                                           

ครั้งท่ี 1 วันท่ี…………………..………. (  )  ครบถวน  (  )  ไมครบถวน และยังขาดเอกสารหมายเลข……………….…… 

แกไข…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลายมือชื่อ……………………………………………………….....…….  ลายมือชื่อ………….…………………………………..………….. 

                   (ผูรับมอบอํานาจ/ผูยื่น)     (เจาหนาท่ีผูตรวจสอบ) 
 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี………………..………….. (  )  ครบถวน  (  ) ไมครบถวน และยังขาดเอกสารหมายเลข………………….… 

แกไข………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

ลายมือชื่อ…………………………………………………………..….  ลายมือชื่อ………….…….…………………………………………… 

        (ผูรับมอบอํานาจ/ผูยื่น)     (เจาหนาท่ีผูตรวจสอบ) 
 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี…………………………..….. (  )  ครบถวน  (  )  ไมครบถวน และยังขาดเอกสารหมายเลข………….….…… 

แกไข………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

ลายมือชื่อ……………………………………………………...…..………….  ลายมือชื่อ………….…………………………………………….. 

                  (ผูรับมอบอํานาจ/ผูยื่น)     (เจาหนาท่ีผูตรวจสอบ) 

 

  ดังนั้น    จึงขอใหทานจัดทําเอกสารดังกลาวใหครบถวน แลวนํามายื่นใหมอีกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ปรับปรุงลาสุด 20 กุมภาพันธ 2564) 



      กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

                             และเภสชัสาธารณสขุ 

                 เลขรับที.่........................……..... 

                 วัน เดือน ป....................……..... 

                 นัดตรวจ.........................……..... 

                 ลงชื่อผูรับ.......................……..... 
 

 

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตดวย จะเปนพระคุณ 
 

 

       ลงชื่อ...................................................................... 

                            (..............................................................) 

                  ผูยื่นคําขออนุญาต 

 

 

 

 

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

 

 

ใบปะหนา 



(1)  เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ                 
 

 ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  และเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

 ตาม   (  )  พระราชบัญญัติ.............................................................  มาตราท่ี.........….............…..... 

         (  )  หนังสือมอบอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 112/2547 ประกอบกับ 

            คําสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ท่ี 8409/2563 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 การมอบ  

    อํานาจของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ใหแกหัวหนาสวนราชการ ขอ 2.2.3  

    เห็นควร................................................................................................................... 

  

 

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

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

                             ผูดําเนินการ 

  

………………….…………

……………………………. 

                                                                                                                           

        

 

  

 

 

 …………………………………   

 …………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ี 



แบบ ข.ย. ๑๗ 

 

 

 

 

คําขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

_____________________________ 

เขียนท่ี       

วันท่ี    เดือน   พ.ศ.  . 

 ขาพเจา                        . 

(ชื่อผูรับอนุญาต) 

มีผูดําเนินกิจการ ชื่อ                     (เฉพาะกรณีนิติบุคคล) 

เลขท่ีบัตรประชาชน ������������� 
ไดรับอนุญาตให       ขายยาแผนปจจุบนั 

      ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

      ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็สําหรับสัตว 

        ขายสงยาแผนปจจุบัน 

ใบอนุญาตเลขท่ี    ณ สถานท่ีขายยาชื่อ              . 

ตั้งอยูเลขท่ี        ตรอก / ซอย     ถนน                               . 

หมูท่ี    ตําบล / แขวง    อําเภอ / เขต             . 

จังหวัด            รหัสไปรษณีย          .โทรศัพท      . โทรศัพทมือถือ   

ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ดังตอไปนี้  

                      . 

                      . 

                      . 

                      . 

                      . 

ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 

(๑)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาหรือใบแทน 

(๒)  เอกสารท่ีเปนหลักฐานเก่ียวของกับรายการท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

 

(ลายมือช่ือ)     ผูย่ืนคําขอ  

(     ตัวบรรจง) 

(ลายมือช่ือ)     ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

(     ตัวบรรจง) 

  

เลขรับท่ี     

วันท่ี    

ลงช่ือ    ผูยื่นคําขอ 



แบบ ข.ย. ๑ 
 
        
        
        
   

คําขออนญุาตขายยาแผนปจจบุนั 
__________________ 

 
เขียนท่ี       

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

ขาพเจา                                  ... 
(ชื่อผูขออนญุาต) 

มีผูดําเนินกิจการ ชื่อ                         (เฉพาะกรณีนิติบุคคล) 

เลขท่ีบัตรประชาชน  �������������  อายุ                 ป  สัญชาติ                       ..  

อยูเลขท่ี   ตรอก / ซอย     ถนน               . 

หมูท่ี      ตําบล / แขวง     อําเภอ / เขต              .. 

จังหวัด    โทรศัพท      .โทรศัพทมือถือ             .. 

E-mail        . 

ขอรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัโดยมีสถานท่ีขายยาชื่อ                         ... 

อยูเลขท่ี     ตรอก / ซอย    ถนน             .. 

หมูท่ี       ตําบล / แขวง     อําเภอ / เขต              . 

จังหวัด    โทรศัพท       โทรศัพทมือถือ                       . 

ลักษณะการประกอบการ (๑) 

  ขายปลีก 

  ขายสง 

  ปรุงยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย (เฉพาะขายปลีกเทานั้น) 
 

 
 
 
 

(๑) ใหตอบมากกวา ๑ ขอ ในกรณมีีลักษณะการประกอบการมากกวาหน่ึงลักษณะโดยการตอบจะมผีลตอการประเมินความพรอมของสถานท่ี 
อุปกรณ และการดําเนินการตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือประกอบการอนุญาต 

เลขรับท่ี           . 

วันท่ี           . 

ลงช่ือ                     ผูยื่นคําขอ 
ท่ีปดรูปถาย 

ผูรับอนุญาต 

ขนาด ๓ x ๔ ซม. 

 

 



โดยมีเภสัชกรชั้น    ชื่อ                          . 

เลขท่ีบัตรประชาชน �������������   
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเลขท่ี                  ... 

                      ... 

                      ... 
 (ถามมีากกวาหนึง่คนใหแจงเพิม่เตมิทายคาํขอนีจ้นครบ) 

เปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

เวลาทาํการ (เวลาปฏบิตัิการ ของผูมหีนาทีป่ฏบิตัิการ)                 . 

 ขาพเจาขอรับรองวาในระยะเวลาสองปกอนยื่นคําขอนี้ ขาพเจาไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่ง
ท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติ ใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิด
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการขายยาหรือ
พระราชบัญญัตินี้ 

ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 
 (๑)  รูปถายของผูขออนุญาต ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป 

(๒)  เอกสารแสดงการเปนเจาของกิจการและหลักทรัพย 
(๓)  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาต) หรือ ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล

เปนผูขออนุญาต) 
(๔)  ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงรับรองวาผูขออนุญาตไมเปนโรคตามมาตรา ๑๔ (๖)  

แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 (๕)  สัญญาระหวางผูขออนุญาตและเภสัชกร ซ่ึงรับจะเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการของผูขออนุญาต 

(๖)  สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรทุกคน ซ่ึงรับจะเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการของผู
ขออนุญาต 

 (๗)  เอกสารแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
 (๘)  เอกสารอ่ืน ๆ ถาจําเปน 

 
 
 
 
   (ลายมือชือ่)    ผูขออนญุาต 

   (           ตวับรรจง) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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................................................. 
             (  )  วิชาชีพเภสัชกรรม  
ช้ัน....................ใบอนุญาตเลขท่ี................................... ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาเรยีกวา “ผูมหีนาทีป่ฏบิตักิาร” อีกฝายหน่ึง  
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แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๑   

 

คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

_______________________ 

เขียนท่ี       

วันท่ี    เดือน   พ.ศ.  . 

ขาพเจา      อายุ  ป สัญชาต ิ              . 

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

ท่ี          ตําบล / แขวง    อําเภอ / เขต                                              

.จังหวัด     รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                 .

โทรศัพทมือถือ         E mail                ท่ีอยู

ปจจุบัน 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     . 

 

_________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ :- ใสเครื่องหมาย   ในชอง       หนาขอความท่ีตองการ 

 



 แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๒   

 

(๖) ขาพเจารับทราบและจะปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับยากําหนดไว ตลอดระยะเวลาท่ีขาพเจาเปน              

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการของสถานท่ีแหงนี้โดยเครงครัด  

ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน 

(๒) สําเนาบัตรประชาชน 

(๓) คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน พรอมตราประทับในกรณีรับราชการหรือทํางาน (ตามแบบฟอรมท่ี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด)  

(๔) เอกสารอ่ืน ๆ (ถาจําเปน) 

ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองท่ีขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน  

กรณีการขอใบอนุญาตใหม ใหทําคํารับรองนี้ตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี  

 

 

(ลายมือช่ือ)     ผูใหคํารับรอง 

(ลายมือช่ือ)      พนักงานเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) ...........................................................................     ใน
หนวยงานชื่อ......................................................................... เวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน คือ...................................... น. 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   
            ขอแสดงความนับถือ    
           
              ...................................................  
                                                              (............................................... )       
      ตําแหนง....................................................       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ :- ใสเครื่องหมาย   ในชอง       หนาขอความท่ีตองการ 
 

 
ตราประทับ

หนวยงาน 

เฉพาะกรณทีีเ่ภสชักรไมไดรบัราชการ หรอื ทาํงานประจาํ (ใหกรอกขอความ  อานและลงนามขางลางน้ี)  
ขาพเจา...................................................................................................................  ขอรับรองวา ขาพเจาไมไดรับราชการหรือทํางานประจําท่ีใด   
ท้ังน้ีขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองท่ีขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน  
             

ลงช่ือ................................................................................. 
      (................................................................................ ) 
                   เภสัชกรผูมหีนาท่ีปฏิบัติการ    
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