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แบบตรวจสอบเอกสารคําขอใบอนุญาต : นิติบุคคล  

 แบบตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาต (ขอใหม) (แนบเอกสารตั้งแตขอ 1.5 เปนตนไป) วันย่ืนคําขอ** กําหนดใหแสดงตัวพรอมกัน  
คือ 1. ผูย่ืนคําขอรับอนุญาตใหม/ผูรับมอบอํานาจ 2. ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

 แบบตรวจสอบเอกสารคําขอเปล่ียนผูรับอนุญาต (แนบเอกสารตั้งแตขอ 1.1 เปนตนไป) วันย่ืนคําขอ** กําหนดใหแสดงตัวพรอมกัน  
คือ 1. ผูรับอนุญาตเดิม 2. ผูย่ืนคําขอรับอนุญาตใหม/ผูรับมอบอํานาจ 3. ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

ชื่อ-สกุลผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ................................................................................................... 

โทรศัพทมือถือ................................................E-mail……………………….………………….….…….…………  

ชื่อสถานท่ีขาย/ผลิต/นําส่ัง………………………………………………....…..………...........................................   

เลขท่ีใบอนุญาตขาย/ผลิต/นําส่ัง ……………………………………………..……………………………………………. 

*เจาหนาท่ีรับเอกสารเมื่อครบถวนและถูกตอง*

โปรดอานเอกสารนี้และเตรียมเอกสาร

เรียงลําดับตามรายการ พรอมทํา

เครื่องหมายในชอง ผูยื่นคําขอตรวจสอบ* 

(มาย่ืนเร่ืองฯ ท่ี อย. เทานัน้ ไมรับย่ืนทางไปรษณีย) 

แบบฟอรมท่ีตองใชตามกําหนดของกองยา คือ แบบคําขอทุกประเภท/ คําขอฯ/ คาํรับรองฯ/ หนังสอืมอบอํานาจกระทําการแทน/ หนังสือมอบอํานาจ 

แตงตั้งผูดําเนินกิจการ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี 0 2590 7200 หอง 319 งานใบอนุญาต กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 
 
 
 
 
 

ขอใหผู ย่ืนคําขอ จัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารดานลาง และตรวจสอบดวยตนเอง พรอมท้ังทําเคร่ืองหมาย 

           กรณีถูกตองครบถวนตามขอกําหนด หรือทําเครื่องหมาย   กรณไีมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอกําหนด หรือเครื่องหมาย         กรณไีมจาํเปนตองม ี
 

ใหระบุวันท่ี ในเอกสารท่ีมใีหกรอกวันท่ีทุกจดุ เชน คําขอฯ/ คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ/ สัญญาฯ  

ลําดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสาร (นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ* 

เจาหนาที่
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1. เอกสารท่ีผูขออนุญาตตองเตรียม (นิติบุคคล) 
1.1 แบบคําขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต 

(ถาใบอนุญาตเดมิ เปนบุคคลธรรมดา ใหผูรับอนุญาตคนเดมิลงช่ือขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต) 

   

1.2 สําเนาบัตรประชาชน (ผูรับอนุญาตคนเดมิ/ กรรมการบริษัททุกคนท่ีลงนามขอ 1.1) 
เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 

   

1.3 สําเนาทะเบียนบาน (ผูรับอนุญาตคนเดิม/ กรรมการบริษัททุกคนท่ีลงนามขอ 1.1)  
เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 

   

1.4 ใบอนุญาต (ฉบับจริงท่ีตออายุปลาสุด)    

1.5 แบบคําขออนุญาต (ตามประเภท) 
กรณีเปล่ียนผูรับอนุญาต เจาของใหมเปนผูขออนุญาต* 

(เปลี่ยนผูรับอนุญาต สิ่งท่ีตองการเปลีย่นแปลงใหแจงในแบบคําขอน้ี) 
กรณีสถานท่ีเก็บยามีท่ีต้ังอยูตางจังหวัด ตองย่ืนเอกสารทุกรายการท้ังหมด 2 ชุด 

   

1.6 รูปถายของผูรับอนุญาต (ผูดําเนินกิจการคนใหม) ขนาด 3x4 ซม. 3 รูป  
(หนาตรง ผมไมปดหนา ไมยิม้ ไมสวมแวนตาดําและหมวก พ้ืนหลัง (Background) สีเรียบ
เทาน้ัน) ถายไมเกิน 6 เดือน ในวันท่ียื่นคําขอ**** 

   

1.7 สําเนาบัตรประชาชน (ผูดําเนินกิจการคนใหม) เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

1.8 สําเนาทะเบียนบาน ( ผูดาํเนินกิจการคนใหม ) เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

1.9 สําเนาหนังสือขออนุญาตทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงาน และหนังสือเดินทาง 
(กรณีบุคคลตางดาว) เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 

   

**ดาวนโหลด แบบฟอรมเอกสาร/ ฟอรมรูปถาย/ แผนท่ี/ แผนผัง ไดท่ีเว็ปไซตกองยา  ขอมลู  การบริการอนุญาตและคูมือ   
แบบฟอรม/ คําแนะนําการขออนุญาตสถานท่ีประกอบการดานยา  เลือกขอตามประเภทใบอนุญาต  

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx 
 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx
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ลําดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสาร (นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ* 

เจาหนาที่
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1.10 ใบรับรองแพทยตัวจริง  
(หากไมระบุวันหมดอายุไว **จะสามารถใชไดไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีระบุในใบรับรอง
แพทย) พรอมระบุ 5 โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเก่ียวกับยา ดังตอไปน้ี 

(1) โรคเรื้อน 
(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(4) โรคตดิยาเสพตดิใหโทษอยางรายแรง 
(5) โรคพิษสรุาเรื้อรัง 

   

1.11 สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมแนบวัตถุประสงคของนิติบุคคล (ตองมีระบุวัตถุประสงค
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ/ กิจการดานยา) ***ท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดอืน 

- ตองจดเลขท่ีตั้งสถานท่ีขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท 
- กรณสีถานท่ีเก็บยาท่ีอยูคนละแหงกับสถานท่ีท่ีขออนุญาต 

          หากจดเลขท่ีตั้งฯ ของสถานท่ีเก็บยาในหนังสือรับรองบรษัิทแลว  
              ใหแนบเอกสารอ่ืน ๆ ตามขอ 1.12 
          หากไมไดจดเลขท่ีตั้งฯ ของสถานท่ีเก็บยาในหนังสือรับรองบริษัท  
              ใหแนบเอกสารอ่ืน ๆ ตามขอ 1.13/ 1.14/ 1.15 แลวแตกรณี*** 
***หากมีระบุในหนังสือรับรองบริษัท ใหลงลายมือชื่อโดยกรรมการ จาํนวนตามเงื่อนไข พรอมกับ
ประทับตราสาํคัญของบริษัท* ในสําเนาฯ ตองมีครบตามเงื่อนไขน้ันทุกหนา จึงจะถือวาเอกสารน้ัน
สมบูรณ 

   

1.12 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีท่ีขออนุญาต และสําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีเก็บยา 

(กรณีสถานท่ีเกบ็ยาอยูคนละแหงกับสถานท่ีขออนญุาต) 

   

1.13 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีเก็บยา (ของท่ีต้ังตามทะเบียนบานในขอ 1.12)  
แนบอยางใดอยางหนึ่ง** 
1. ผูขออนุญาต/ ผูใหเชา/ ผูยินยอมใหใชสถานท่ี มีช่ือเปนเจาบานในทะเบียนบานหรือ 

เปนผูยื่นขอทะเบียนบาน 
2. ผูขออนุญาต/ ผูใหเชา/ ผูยินยอมใหใชสถานท่ี มีช่ือเปนผูซื้อในสําเนาสัญญาซื้อ-ขาย

สิ่งปลูกสรางฯ ท่ีระบุเลขท่ีตั้งตรงกับทะเบียนบาน 
3. ผูขออนุญาต/ ผูใหเชา/ผูยินยอมใหใชสถานท่ีมีช่ือเปนผูชําระคาใชจายในใบเสร็จท่ีระบุ

ท่ีตั้งสถานท่ีเก็บยา เชน ใบเสร็จชําระคานํ้า/ คาไฟฟา ฯลฯ 
4. กรณเีปนบริษัทใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองบริษัทท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน ของ

บริษัทผูใหเชา หรือบริษัท ผูยินยอมใหใชสถานท่ี ท่ีระบุท่ีตั้งตรงกับทะเบียนบาน  
(เซ็นรับรองสําเนาทุกหนา โดยกรรมการฯ จํานวนและประทับตราบริษัท ตามเง่ือนไข
ของหนังสือรับรองบริษัทน้ัน) 

   

1.14 กรณีเชาสถานท่ีเก็บยา (ของท่ีต้ังตามทะเบียนบานในขอ 1.12)  
แนบทุกขอ   
1. สําเนาสัญญาเชา 1 ฉบับ (ระบุท่ีอยูของสถานท่ีท่ีใหเชาครบถวนชัดเจนในสัญญาเชา) 

เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง (เซ็นจริงโดยผูยื่นขออนุญาต) 
2. สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในสถานท่ีขายยาของผูใหเชา อยางใดอยางหน่ึงในขอ 

1.13 เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง (เซ็นจริงโดยผูใหเชา****) 
3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูใหเชา เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง (เซ็นจริง

โดยผูใหเชา****) 
4. กรณีบริษัทเปนผูใหเชา ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน 

ของบริษัทผูใหเชา ท่ีมีระบุท่ีตั้งตรงกับทะเบียนบาน (เซ็นรับรองสําเนาทุกหนา โดย
กรรมการฯ จํานวนและประทับตราบริษัท ตามเง่ือนไขของหนังสือรบัรองบริษัทน้ัน) 
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ลําดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสาร (นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ* 

เจาหนาที่
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1.15 กรณีผูอ่ืนยินยอมใหใชสถานท่ีเปนสถานท่ีเก็บยา (ของท่ีต้ังตามทะเบียนบานในขอ 1.12)  
แนบทุกขอ  
1. สําเนาหนังสือหนังสือยนิยอมใหใชสถานท่ีหรือหนังสือฯ ฉบับจริง ลงนามโดยผูมี

กรรมสิทธ์ิ** ในสถานท่ี เซ็นรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีกรรมสิทธ์ิ (เซ็นจริง) 
2. เอกสารแสดงรายช่ือผูมีกรรมสิทธ์ิ** ในขอ 1  

(ใหยื่นเอกสารอยางใดอยางหน่ึงในขอ 1.13) 
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูท่ีมีกรรมสิทธ์ิ ในขอ 1 เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  

(เซ็นจริงโดยผูมีกรรมสิทธ์ิ) 

 
 
 
 
 
  
  

  

1.16 หนังสือมอบอํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการ พรอมตดิอากรแสตมป 30 บาท 
(เง่ือนไข : ผูลงนามแตงตั้งฯ หรือผูมอบอํานาจฯ ตองตรงตามเง่ือนไขในหนังสือรับรอง
บริษัทท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน*) 

   

1.17 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจฯ ตามขอ 1.16 และผูรับมอบอํานาจตามขอ 1.16 
เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 

   

1.18 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินกิจการ พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถตดิตอดวยตนเอง)  

   

1.19 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจตามขอ 1.18 
และผูรับมอบอํานาจตามขอ 1.18 เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  

   

2. เอกสารท่ีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองเตรียม 
2.1 คํารับรองผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (ตามประเภท) ตองมารับรองตอหนาเจาหนาท่ี    

2.2 คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน  
(ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูรับรอง และตองประทับตราหนวยงานดวยจึงจะถือวาสมบูรณ) 
*** (กรณีใบอนุญาตขายยา ข.ย. 1/ ข.ย. 3/ ข.ย. 4) *** 
ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด (แบบ ข.ย. 14 หนา 3) 

   

2.3 สัญญาระหวางเจาของคนใหม/ผูขออนุญาตและผูมหีนาท่ีปฏิบัติการ จํานวน 3 ชุด    

2.4 ใบรับรองแพทยตัวจริง   
(**จะสามารถใชไดไมเกิน 3 เดือน หรือตามท่ีระบุไวในใบรับรองแพทย) 
พรอมระบุ 5 โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเก่ียวกับยา ดังตอไปน้ี 

(1) โรคเรื้อน 
(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(4) โรคตดิยาเสพตดิใหโทษอยางรายแรง 
(5) โรคพิษสรุาเรื้อรัง 

   

2.5 สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือสําเนาใบประกอบวิชาชีพ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

2.6 สําเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินเขารวม
การอบรมสําหรบัรานยา ข.ย. 1 เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
**ติดตอสมคัรท่ีสภาเภสัชกรรม 

   

2.7 สําเนาผลการคนหา รายช่ือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากเว็บไซตสภาเภสัชกรรม 
(http://www.pharmacycouncil.org/index.php) เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 

   

2.8 สําเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสาํเนาถูกตอง    

2.9 สําเนาทะเบียนบาน เซ็นรับรองสาํเนาถูกตอง    

     

     

http://www.pharmacycouncil.org/index.php
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ลําดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสาร (นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ* 

เจาหนาที่
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

3. เอกสารอ่ืน ๆ 

3. รูปถาย แผนท่ี แผนผัง ของสถานท่ีท่ีขออนุญาต โดยระบุรายละเอียดท่ีอยู และผูขอ
อนุญาตเซ็นรับรองทุกหนา จํานวน 1 ชุด (ใชแบบฟอรมรูปถายของแตละประเภท
ใบอนุญาตใหถูกตอง)  
**รูปถายขนาด 4x6 น้ิว อัดกระดาษโฟโตจากรานอัดรปูเทาน้ัน และใหติดรปูบน
แบบฟอรมรูปถายของแตละประเภทใบอนุญาตใหถูกตอง  
กรณีขอใบอนุญาตผลิต ตองแนบ 
1. สําเนาแบบแปลนท่ีไดรับการอนุมัติแลว เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง และ 
2. สําเนาบันทึกผลการตรวจสถานท่ีท่ีระบุวาเหมาะสม และไมพบขอบกพรอง 
(เซ็นรับรองสําเนาถูกตองโดยผูดําเนินกิจการ** ทุกหนาในเอกสารท้ัง 2 รายการ) 
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สําหรับผูย่ืนคําขอ สําหรับ
เจาหนาท่ี 

 

ออกใบรับคําขอเลขท่ี…………............…………………………………………… 

คร้ังท่ี 1 (ย่ืนคําขอคร้ังแรก) 
 

ลงช่ือ....................................................(ผูยื่นคาํขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

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

วันท่ี........................................................ 
 

รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จภายใน...........วันทําการ 
นับแตวันถัดจากวันท่ีรับคําขอ (ถามี)  
ลงช่ือ....................................................(ผูยื่นคาํขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

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

วันท่ี........................................................ 
 

คร้ังท่ี 1 (ย่ืนคําขอคร้ังแรก) 

 รับคําขอเพราะเอกสารครบถวนถูกตอง 

 รับคําขอแตมีเง่ือนไข เพราะเอกสารไมครบถวนถูกตองพบขอบกพรอง
ตามท่ีระบุไวขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน.........วันทําการ นับแต
วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป 
(ใหผูยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนาบันทึกขอบกพรอง)  
 
ลงช่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบเบ้ืองตน.................................................................... 

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

วันท่ี................................................................... 
 
ลงช่ือพนักงานเจาหนาท่ีผูพิจารณา................................................................... 

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

วันท่ี................................................................... 
 

คร้ังท่ี 2 (การแกไขขอบกพรอง) 
 

ขาพเจาไดยื่นเอกสารการแกไขขอบกพรอง ไวจํานวน...........รายการ
ตามท่ีระบุในบันทึกขอบกพรอง 
ลงช่ือ.................................................(ผูยื่นเอกสารแกไขขอบกพรอง/  

(............................................................) ผูรับมอบอํานาจ) 

วันท่ี........................................................ 
 
 
 

คร้ังท่ี 2 (การแกไขขอบกพรอง) 
 

  แกไขขอบกพรองครบถวน 

 

ลงช่ือเจาหนาท่ีเจาของเรื่อง.............................................................................. 

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

วันท่ี................................................................... 
 
 

  ขอสงคืนคําขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 

           ไมมาแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

           การแกไขขอบกพรองไมครบถวน/ไมถูกตอง 

 

ทานมีสิทธ์ิยื่นคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองครบถวนและสอดคลอง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งน้ีก็ได โดยใหยื่นคําอุทธรณเปน
หนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วันทําการ นับแต
วันท่ีไดรับแจง  

                                               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ลงช่ือเจาหนาท่ีเจาของเรื่อง.............................................................................. 

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

วันท่ี................................................................... 
 

รับคืนคําขอ 

ลงช่ือ..................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

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

วันท่ี........................................................ 
 
 

 

 


