บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ
เปลี่ยนผูดําเนินกิจการ (นิติบุคคล)
ชื่อสถานที่ประกอบการ………………………………………………………………………….…..………………………………………
รายการยื่นเอกสาร

ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

1. ใบปะหนา
2. คําขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลง ลงนามผูขอแกไขฯ โดยผูดําเนินกิจการคนเดิม* หรือกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม ตามเงื่อนไขของหนังสือรับรองบริษัทที่ออกมาแลวไมเกิน 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 พรอมแนบวัตถุประสงคของนิติบุคคลที่ออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน
( ตองมีระบุ วัตถุประสงคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ/กิจการดานยา ) ******
- ตองจดเลขที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท
6. หนังสือมอบอํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท
(กรรมการผูมีอํานาจลงนามเปนผูแตงตั้ง)
7. สําเนาบัตรประชาชนผูม อบอํานาจและผูรับอํานาจ
8. สัญญาระหวางผูดําเนินกิจการคนใหม กับผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ( 3 ชุด )
9. ใบอนุญาต
10. หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินการคนใหม (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง)
พรอมอาการแสตมป 10 บาท

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

(ปรับปรุงลาสุด 20 กุมภาพันธ 2564)

ครั้งที่
3

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

(ปรับปรุงลาสุด 20 กุมภาพันธ 2564)

ใบปะหนา
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
เลขรับที.่ ........................…….....
วัน เดือน ป....................…….....
นัดตรวจ.........................…….....
ลงชื่อผูรับ.......................…….....

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...............................
ลงวันที.่ .............................เดือน.................................พ.ศ................................
( ) รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตดวย จะเปนพระคุณ
ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................)
ผูยื่นคําขออนุญาต

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

สวนนี้สําหรับเจาหนาที่

(1) เรียน ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ตาม ( ) พระราชบัญญัติ............................................................. มาตราที่.........….............….....
( ) หนังสือมอบอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ประกอบกับ
คําสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 8409/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 การมอบ
อํานาจของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ใหแกหัวหนาสวนราชการ ขอ 2.2.3
เห็นควร...................................................................................................................

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

…………………………………
…………………………………

แบบ ข.ย. ๑๗
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

ผูยื่นคําขอ

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
_____________________________
เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ขาพเจา

.
.

(ชื่อผูรับอนุญาต)

มีผูดําเนินกิจการ ชื่อ

(เฉพาะกรณีนิติบุคคล)

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

.
.
.

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

ผูยื่นคําขอ
ตัวบรรจง)
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตัวบรรจง)

แบบ ข.ย. ๑
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

ที่ปดรูปถาย
ผูรับอนุญาต
ขนาด ๓ x ๔ ซม.

.
.
ผูยื่นคําขอ

คําขออนุญาตขายยาแผนปจจุบนั
__________________
เขียนที่
วันที่

ขาพเจา

เลขที่บัตรประชาชน

หมูที่

ตําบล / แขวง

จังหวัด

(เฉพาะกรณีนิติบุคคล)
อายุ

ตรอก / ซอย
โทรศัพท

E-mail

ป สัญชาติ

.

อําเภอ / เขต

..

.โทรศัพทมือถือ

..

.

อยูเลขที่

ตรอก / ซอย
ตําบล / แขวง

จังหวัด

..

ถนน

ขอรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั โดยมีสถานที่ขายยาชื่อ
หมูที่

พ.ศ.
...

(ชื่อผูข ออนุญาต)

มีผูดําเนินกิจการ ชื่อ

อยูเลขที่

เดือน

โทรศัพท

...
ถนน

..

อําเภอ / เขต

.

โทรศัพทมือถือ

ลักษณะการประกอบการ (๑)
 ขายปลีก
 ขายสง
 ปรุงยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย (เฉพาะขายปลีกเทานั้น)

(๑)

ใหตอบมากกวา ๑ ขอ ในกรณีมีลักษณะการประกอบการมากกวาหนึ่งลักษณะโดยการตอบจะมีผลตอการประเมินความพรอมของสถานที่
อุปกรณ และการดําเนินการตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน เพื่อประกอบการอนุญาต

.

โดยมีเภสัชกรชั้น

ชื่อ

.

เลขที่บัตรประชาชน
...
...
...

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเลขที่

(ถามีมากกวาหนึง่ คนใหแจงเพิม่ เติมทายคําขอนีจ้ นครบ)

เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
เวลาทําการ (เวลาปฏิบตั ิการ ของผูม หี นาทีป่ ฏิบตั ิการ)

.

ขาพเจาขอรับรองวาในระยะเวลาสองปกอนยื่นคําขอนี้ ขาพเจาไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติ ใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป น องค ป ระกอบหรื อ ในความผิด
ตามกฎหมายว าด วยยาเสพติดใหโ ทษ กฎหมายวาดว ยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดว ยการขายยาหรื อ
พระราชบัญญัตินี้
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ
(๑) รูปถายของผูขออนุญาต ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
(๒) เอกสารแสดงการเปนเจาของกิจการและหลักทรัพย
(๓) สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาต) หรือ ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล
เปนผูขออนุญาต)
(๔) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองวาผูขออนุญาตไมเปนโรคตามมาตรา ๑๔ (๖)
แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
(๕) สัญญาระหวางผูขออนุญาตและเภสัชกร ซึ่งรับจะเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการของผูขออนุญาต
(๖) สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรทุกคน ซึ่งรับจะเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการของผู
ขออนุญาต
(๗) เอกสารแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(๘) เอกสารอื่น ๆ ถาจําเปน

(ลายมือชือ่ )
(

ผูข ออนุญาต
ตัวบรรจง)

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.................................................
( ) วิชาชีพเภสัชกรรม
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
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(ลงชื่อ)...........................................................................ผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการ
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แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๑
คํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
_______________________

ขาพเจา

อายุ

เขียนที่
วันที่
เดือน
ป สัญชาติ

พ.ศ.

.
.

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

แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๒
(๖) ขาพเจารับทราบและจะปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยากําหนดไว ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจาเปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการของสถานที่แหงนี้โดยเครงครัด
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประชาชน
(๓) คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน พรอมตราประทับในกรณีรับราชการหรือทํางาน (ตามแบบฟอรมที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด)
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถาจําเปน)
ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองที่ขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
กรณีการขอใบอนุญาตใหม ใหทําคํารับรองนี้ตอหนาพนักงานเจาหนาที่

(ลายมือชื่อ)
(ลายมือชื่อ)

ผูใหคํารับรอง
พนักงานเจาหนาที่

แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๓

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

เรียน 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) ........................................................................... ใน
หนวยงานชื่อ......................................................................... เวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน คือ...................................... น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ตราประทับ
หนวยงาน

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

เฉพาะกรณีทเี่ ภสัชกรไมไดรบั ราชการ หรือ ทํางานประจํา (ใหกรอกขอความ อานและลงนามขางลางนี้)
ขาพเจา................................................................................................................... ขอรับรองว า ขาพเจาไมไดรับราชการหรือทํางานประจําที่ใด
ทั้งนี้ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองที่ขา พเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ลงชื่อ.................................................................................
(................................................................................ )
เภสัชกรผูมหี นาทีป่ ฏิบัติการ
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