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ตัวอยาง : รูปถายเภสัชกร สวมเส้ือกาวน มีตราสภาเภสัชกรรม พรอมปายแสดงตนวาเปนเภสัชกร 

ยืนถายคูกับปายช่ือผูมีหนาทีป่ฏบิัตกิาร ในรานขายยา 

**ตัวอักษรทุกตัวสูงไมนอยกวา 3 เซนติเมตร** 

 แนบรปูถายเพ่ิมเตมิในการยื่นขอเปลีย่นผูมีหนาที่ปฏิบตัิการ 

(รูปถายสี อัด Photo จากรานอัดรูป ขนาด 4 x 6 น้ิว) 
70 เซนติเมตร 

20 เซนติเมตร 

นางสาวจุฑามาศ สมเกยีรติเจริญ ภ.บ. 

เวลาปฏิบัติการ 08.00-21.00 น. 

รูปถายของผูมีหนาที่ปฏิบัติการบนปาย เปนรูปถายสี หนาเต็ม ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 5 ป  

รูปถายขนาด 4 x 6 นิ้ว(10 x 15 เซนติเมตร) อักษรแสดงเลขที่ใบประกอบวิชาชีพขนาดอักษรสูงไมนอยกวา 3 เซนติเมตร 

รูปท่ี 1 

รูปท่ี 2 

08

08
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แบบตรวจสอบเอกสารคําขอ : แกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต  บุคคลธรรมดา /   นิติบุคคล  

  1. กรณีเปลีย่น/ เพ่ิม/ ถอน/ แจงเปลี่ยนหนาท่ี ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  

  2. กรณียายสถานท่ี/ เพ่ิมสถานท่ี/ ลดขยายสถานท่ี      

  3. กรณีเปลีย่นผูดําเนินกิจการ (นิติบุคคล)  

  4. กรณีเปลีย่น เวลาทําการ/ เบอรโทรศัพท/ ยกเลิกหมวดยา  

  5. กรณีเปลีย่นหมายเลขบาน/ รายละเอียดของสถานท่ีตั้ง/ คาํนําหนา/ ช่ือตัว/ ช่ือสกุล ของผูรับอนุญาต/ เภสัชกร/ ผูดําเนินกิจการ  

  6. กรณีเปลีย่นช่ือราน/ ช่ือสถานท่ีขายฯ/ นําสั่งฯ/ ผลิตฯ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล/ แปรสภาพ)  

  7. กรณีสืบสิทธิ์แทนผูรับอนุญาตท่ีเสียชีวิต แตไมเกิน 30 วัน*** (บุคคลธรรมดา)   

  8. เพ่ิมหมวดการผลิตยา/ เพ่ิมท่ีเก็บ (สถานท่ีผลิต)  

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

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

ช่ือสถานท่ีขาย/ผลิต/นําส่ัง………………………………………………....…..…………............................................   

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

*เจาหนาท่ีรับเอกสารเมื่อครบถวนและถูกตอง* 

โปรดอานเอกสารนี้และเตรียมเอกสาร 
เรียงลําดับตามรายการ พรอมทํา 

เครื่องหมายในชอง ผูยื่นคําขอตรวจสอบ* 
(มาย่ืนเร่ืองแกไขฯ ท่ี อย. เทานั้น 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 หรือทําเครือ่งหมาย   กรณไีมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอกําหนด หรือเครื่องหมาย        กรณไีมจาํเปนตองม ี
 

ลําดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ* 

เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

 บันทึกขอบกพรอง 

1. กรณีเปลี่ยนหรือเพ่ิมผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (ใหเตรียมเอกสารทุกขอตาม 1.1-1.14)  
   กรณีถอนหรือแจงเปลี่ยนหนาท่ี (ใหย่ืนเฉพาะขอ 1.1, 1.11, 1.12 และ 1.13) 
1.1  คําขอแกไขเปลีย่นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)     

1.2  คํารับรองผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (ตามประเภทใบอนุญาต)    

1.3  คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน 
*** (กรณีใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน/ ขายยาบรรจเุสร็จฯ/ ขายสง/ ขายยาฯ สัตว) *** 
ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด (แบบ ข.ย. 14 หนา 3) 

   

1.4  สัญญาระหวางผูมีหนาท่ีปฏิบัติการกับผูรบัอนุญาต (จํานวน 3 ชุด)     

1.5  สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือสําเนาใบประกอบวิชาชีพ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

1.6 สําเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ติดตอขออบรมท่ีสภาเภสัชกรรม) 
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินเขารวมการอบรม เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  
*** (กรณีใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน) *** 

   

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

   

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

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx 
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http://www.pharmacycouncil.org/index.php
http://www.pharmacycouncil.org/index.php
http://www.pharmacycouncil.org/index.php
http://www.pharmacycouncil.org/index.php
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx
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ลําดับ

ที่ 
รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ 

ตรวจสอบ* 
เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

 บันทึกขอบกพรอง 

1.8  ใบรับรองแพทยตัวจริงของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (ท่ียังไมหมดอายุ 1 หรือ 3 เดือน)  
พรอมระบุ 5 โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเก่ียวกับยา ดังตอไปน้ี  

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

   

1.9  สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

1.10  สําเนาทะเบียนบานของผูมหีนาท่ีปฏิบัติการ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

1.11  หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทน พรอมอากรแสตมป 10 บาท 
กรณผีูขออนุญาตไมสามารถติดตอดวยตนเอง  

   

1.12  สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

1.13 ใบอนุญาตฉบับจริง     

1.14  *** กรณีเปลี่ยนหรือเพ่ิมเภสัชกร ใหเพ่ิมรูปถาย 2 รูป คือ 
1. รูปเภสัชกรตัวจริงกับปายผูมหีนาท่ีปฏิบัติการท่ีช่ือตรงกัน กับรูปปายสถานท่ี ในสถานท่ีจริง

ท่ีไดรับอนุญาต**  
2. รูปปายผูมหีนาท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีจริงท่ีไดรับอนุญาต** 
(อัดกระดาษโฟโตจากรานอัดรูป ขนาด 4x6 น้ิว) 

ตัวอยางรูปถายที่สง ดูไดที่ขอ 

2.3http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx  

   

2. กรณียายสถานท่ี/ เพ่ิมสถานท่ี/ ลดขยายสถานท่ี 

2.1  บุคคลธรรมดา     
2.1.1 คําขอยายสถานท่ี/ คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)    
2.1.2  สัญญาเชา (กรณีท่ีเชาสถานท่ี) คนท่ีลงนามเปนผูใหเชา** ตองมีสภาพเปนเจาบานในทะเบียน

บาน หรือกรณีทะเบียนบานลอย ตองมีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิตามขอ 2..3 เทาน้ัน   
หรือหนังสือยินยอม (กรณีนามสกุลเดียวกัน)  

   

2.1.3  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีท่ีขออนุญาตและสถานท่ีเก็บยา  
-  กรณีสําเนาทะเบียนบานไมมีผูอยูอาศัย (ทะเบียนบานลอย) ใชเอกสารอ่ืนประกอบ  

อยางใดอยางหน่ึง** ดังตอไปน้ีท่ี ท่ีต้ังตรงกับทะเบียนบาน เพ่ือแสดงกรรมสิทธ์ิ 
        [   ]  สําเนาสัญญาซื้อ-ขาย สิ่งปลูกสรางฯ  
        [   ]  สําเนาใบอนุญาตกอสราง  
        [   ]  สําเนาเอกสารอางกรรมสิทธ์ิ เชน ใบเสร็จชําระคานํ้า คาไฟ 
-  กรณีสําเนาทะเบียนบาน มีผูอยูอาศัย คนท่ีลงนามเปนผูใหเชา** ตองมีสภาพเปน 
   เจาบานในทะเบียนบานเทาน้ัน   

   

2.1.4  สําเนาบัตรประชาชนของเจาของสถานท่ีท่ีใหเชา/ ยินยอม เซ็นรบัรองสําเนาถูกตอง    
2.1.5  รูปถาย อัดกระดาษโฟโตขนาด 4x6 น้ิว จากรานอัดรูปเทาน้ัน 

แผนท่ี แผนผัง ของสถานท่ี (แบบฟอรมรูป ใชตามประเภทใบอนุญาต)  
   

2.1.6  หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทน พรอมอากรแสตมป 10 บาท 
กรณผีูขออนุญาตไมสามารถติดตอดวยตนเอง 

   

2.1.7  สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
2.1.8  ใบอนุญาตฉบับจริง     

 

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

ที่ 
รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ 

ตรวจสอบ* 
เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

 บันทึกขอบกพรอง 

2.2  นิติบุคคล     
2.2.1  คําขอยายสถานท่ี/ คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)     

2.2.2  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีใหม      

2.2.3 สําเนาหนังสือรับรองบริษัทสถานท่ีฯ ใหม ท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดอืน  
(ตองไดรับรองการจดทะเบียนสถานท่ีใหมกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว กรณีเพ่ิม
สถานท่ีก็เชนกัน) 

   

2.2.4  รูปถาย อัดกระดาษโฟโตขนาด 4x6 น้ิว จากรานอัดรูปเทาน้ัน  
แผนท่ี แผนผัง ของสถานท่ี (แบบฟอรมรูป ใชตามประเภทใบอนุญาต)  

   

2.2.5  หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทน พรอมอากรแสตมป 10 บาท 
กรณผีูขออนุญาตไมสามารถติดตอดวยตนเอง 

   

2.2.6  สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

2.2.7  ใบอนุญาตฉบับจริง     

3. กรณีเปลี่ยนผูดําเนินกิจการ (นิติบุคคล) 
3.1 คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต) ลงนามผูขอแกไขฯ โดยผูดําเนินกิจการ 

คนเดิม* หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ตามเง่ือนไขของหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกมาแลว 
ไมเกิน 6 เดือน 

   

3.2  คําขออนุญาต (ตามประเภทใบอนุญาต) ผูดําเนินกิจการคนใหมลงนาม*    

3.3  รูปถายของผูดําเนินกิจการคนใหม  
รูปสี หนาตรง ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป ถายไมเกิน 6 เดือน*** 

   

3.4  ใบรับรองแพทยตัวจริงของผูขอดําเนินกิจการ (ท่ียังไมหมดอายุ 1 เดือน หรือ 3 เดือน)  
พรอมระบุ 5 โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเก่ียวกับยา ดังตอไปน้ี  

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

   

3.5  สําเนาบัตรประชาชนของผูดําเนินกิจการคนใหม เซ็นรับรองสาํเนาถูกตอง     

3.6 สําเนาทะเบียนบาน เซ็นรับรองสาํเนาถูกตอง (ผูดําเนินกิจการคนใหม)    

3.7 สําเนาหนังสือขออนุญาตทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงาน และหนังสือเดินทาง  
(กรณีบุคคลตางดาว) 

   

3.8 หนังสือรับรองบริษัท พรอมแนบวัตถุประสงคของนิติบุคคลท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน  
(ตองมีระบุวัตถุประสงคเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ/ กิจการดานยา) *****  

-  ตองจดเลขท่ีตั้งสถานท่ีขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท  
**หากมีระบุใหลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท** ตองมีประทับตราฯ 
แลว จึงจะถือวาเอกสารนั้นสมบูรณ   

   

3.9 หนังสือมอบอํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการ พรอมอากรแสตมป 30 บาท  
(กรรมการผูมีอํานาจลงนามเปนผูแตงตั้ง*** และการประทับตราบรษัิท เปนไปตามเง่ือนไข 
ของหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 

   

3.10 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    

3.11 สัญญาระหวางผูดําเนินกิจการคนใหม/ ผูขออนุญาต กับผูมีหนาท่ีปฏบัิติการ  
(จํานวน 3 ชุด ตอผูมีหนาท่ีปฏิบัตกิาร 1 คน ) 

   

3.12 ใบอนุญาตฉบับจริง    
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ลําดับที่ รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ 

ตรวจสอบ* 
เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 
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3.13 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินกิจการคนใหม พรอมอากรแสตมป 10 บาท 
กรณไีมสามารถติดตอดวยตนเอง 

   

3.14 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
4. กรณีเปลี่ยน เวลาทําการ/ เบอรโทรศัพท/ ยกเลิกหมวดยา/ E-mail 
4.1 คําขอแกไขเปลีย่นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)    
4.2 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทน พรอมอากรแสตมป 10 บาท 

กรณผีูขออนุญาตไมสามารถติดตอดวยตนเอง 
   

4.3 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
4.4 ใบอนุญาตฉบับจริง    
4.5 ** กรณีเปลี่ยนเวลาทําการ ใหเพ่ิมรูปถายปายผูมีหนาท่ีปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนเวลาแลวใน

สถานท่ีจริงท่ีไดรับอนุญาต อัดกระดาษโฟโตจากรานอัดรูป ขนาด 4x6 น้ิว จํานวน 1 รูป 
   

5. กรณีเปลี่ยนหมายเลขบาน รายละเอียดของสถานท่ีต้ัง คํานําหนา/ ชื่อตัว/ ชื่อสกุล ของผูรับอนญุาต ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ ผูดําเนินกิจการ 
5.1 คําขอแกไขเปลีย่นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)    
5.2 หลักฐานการเปลีย่นแปลงช่ือตัว/ ช่ือสกุล หรือสาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) หรือ

สําเนาทะเบียนหยา (กรณีหยา) 
   

5.3 หลักฐานการเปลีย่นแปลงหมายเลขบาน/ รายละเอียดของสถานท่ีต้ัง/ คํานําหนา/  
ชื่อตัว/ ชื่อสกุลจากหนวยงานราชการ และใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดแลว 

   

5.4 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีตั้ง พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
5.5 สําเนาบัตรประชาชนของช่ือตัว-สกุลของบุคคลท่ีเปลี่ยนรายละเอียดแลว  

พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
   

5.6 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทน พรอมอากรแสตมป 10 บาท 
กรณผีูรับอนุญาตไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง 

   

5.7 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
5.8 ใบอนุญาตฉบับจริง    
5.9 ** กรณีเปลี่ยนคํานําหนา/ ชื่อตัว/ ชื่อสกุล ใหเพ่ิมรูปถายปายผูมหีนาท่ีปฏิบัติการ ท่ี

เปลี่ยนคํานําหนา/ ช่ือตัว /ช่ือสกุล ในสถานท่ีจริงท่ีไดรับอนุญาต** อัดกระดาษโฟโตจาก
รานอัดรูป ขนาด 4x6 น้ิว จํานวน 1 รูป 

   

6. กรณีเปลี่ยนชื่อราน ชื่อสถานท่ีขายฯ/ นําสั่งฯ/ ผลิตฯ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล/ แปรสภาพ/ ควบรวมนิติบุคคล) 
6.1 คําขอแกไขเปลีย่นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)    
6.2 หนังสือรับรองบริษัทท่ีแกไขรายละเอียดจากกระทรวงพาณิชยเรยีบรอยแลว  

ท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
   

6.3 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทน พรอมอากรแสตมป 10 บาท 
กรณผีูรับอนุญาตไมสามารถติดตอดวยตนเอง  

   

6.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
6.5 ใบอนุญาตฉบับจริง    
6.6 รูปถายเปลี่ยนชื่อราน ชื่อสถานท่ีขายฯ/ นําสั่งฯ/ ผลิตฯ ท่ีเปลี่ยนใหมในสถานท่ีจริง 

ท่ีไดรับอนุญาต (รูปถายขนาด 4x6 น้ิว อัดดวยกระดาษโฟโตจากรานอัดรูปเทาน้ัน) 
   

7. กรณีสืบสิทธิ์แทนผูรับอนุญาตท่ีเสียชีวิต แตไมเกิน 30 วัน (บุคคลธรรมดาเทานั้น) 
7.1 คําขอแกไขเปลีย่นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)    
7.2 แบบคําขออนุญาต (ตามประเภท) เจาของคนใหม    
7.3 รูปถายของผูรับอนุญาต (เจาของคนใหม/ ผูขออนุญาต) ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป  

ถายไมเกิน 6 เดือน 
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7.4 สําเนาบัตรประชาชนรับรองจริง (เจาของคนใหม /ผูขออนุญาต)    
7.5 สําเนาทะเบียนบานรับรองจริง (เจาของใหม/ ผูขออนุญาต)    
7.6 สําเนาหนังสือขออนุญาตทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงาน และหนังสือเดินทาง  

(กรณีบุคคลตางดาว) 
   

7.7 ใบรับรองแพทยตัวจริง ของผูขออนุญาต (ท่ียังไมหมดอายุ 1 หรือ 3 เดือน)  
พรอมระบุ 5 โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเก่ียวกับยา ดังตอไปน้ี  

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

   

7.8 หนังสือยินยอมจากทายาททุกคนท่ีมีสิทธ์ิ    
7.9 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของทายาททุกคนท่ีมีสทิธ์ิ  

เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
   

7.10 สัญญาเชา (กรณีท่ีเชาสถานท่ี) คนท่ีลงนามเปนผูใหเชา** ตองมีสภาพเปนเจาบานใน
ทะเบียนบาน หรือกรณีทะเบียนบานลอย ตองมีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิตามขอ 7.11 
เทาน้ัน หรือหนังสือยินยอม (กรณนีามสกุลเดียวกัน) 

   

7.11 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีท่ีขออนุญาตและสถานท่ีเก็บยา  
-  กรณีสําเนาทะเบียนบานไมมีผูอยูอาศัย (ทะเบียนบานลอย) ใชเอกสารอ่ืนประกอบ  

อยางใดอยางหน่ึง** ดังตอไปน้ีท่ี ท่ีต้ังตรงกับทะเบียนบาน เพ่ือแสดงกรรมสิทธ์ิ 
      [   ]  สําเนาสัญญาซื้อ-ขาย สิ่งปลูกสรางฯ  
      [   ]  สําเนาใบอนุญาตกอสราง  
      [   ]  สําเนาเอกสารอางกรรมสิทธ์ิ เชน ใบเสรจ็ชําระคานํ้า คาไฟ 

-  กรณีสําเนาทะเบียนบาน มีผูอยูอาศัย คนท่ีลงนามเปนผูใหเชา** ตองมีสภาพเปนเจา
บานในทะเบียนบานเทาน้ัน 

   

7.12 สําเนาบัตรประชาชนของเจาของสถานท่ีท่ีใหเชา/ ยินยอม เซ็นรบัรองสําเนาถูกตอง    
7.13 คํารับรองผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (ตามประเภท)      
7.14 คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

*** (กรณีใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน/ ขายยาบรรจเุสร็จฯ/ ขายสง/ ขายยาฯ สัตว) *** 
ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด (แบบ ข.ย. 14 หนา 3) 

   

7.15 สัญญาระหวางเจาของคนใหม/ ผูขออนุญาต กับผูมีหนาท่ีปฏิบัติการจํานวน 3 ชุด ตอเภสัชกร 
1 คน 

   

7.16 ใบรับรองแพทยตัวจริง ของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (ท่ียังไมหมดอายุ 1 หรือ 3 เดือน)  
พรอมระบุ 5 โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเก่ียวกับยา ดังตอไปน้ี  

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

   

7.17 สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือสําเนาใบประกอบวิชาชีพ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
7.18 สําเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ตดิตอขออบรมท่ีสภาเภสัชกรรม) 

หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินเขารวมการอบรม รบัรองจริง 
*** (กรณีใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน) *** 
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7.19 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
7.20 สําเนาใบมรณบัตรของผูรับอนุญาตเดิม เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
7.21 สําเนาหลักทรัพย (สําเนาสมุดบัญชีอัพเดตลาสุด) หรือหนังสือรับรองจากธนาคารจํานวน

เงินตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไป/ สําเนาโฉนดท่ีดินไมติดภาระผูกพัน 
   

7.22 สําเนาทะเบียนบานของผูมหีนาท่ีปฏิบัติการ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
7.23 สําเนาผลการคนหา รายช่ือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากเว็บไซตสภาเภสัชกรรม 

(http://www.pharmacycouncil.org/index.php) เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  
   

7.24 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูขออนุญาต พรอมอากรแสตมป 10 บาท 
กรณผีูรับอนุญาตใหมไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง 

   

7.25 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง    
7.26 ใบอนุญาตฉบับจริง     
8. เพ่ิมหมวดการผลิตยา หรือเพ่ิมท่ีเก็บ (กรณีสถานท่ีผลิตแผนปจจุบัน) 
8.1 คําขอตามประเภท (แบบ ผ.ย. 11)    
8.2 บันทึกผลการตรวจสถานท่ีท่ีมีหมวดยาท่ีตองการเพ่ิมระบุชัดเจน และสําเนาแบบแปลนท่ี

ออกใหโดย อย. ท่ีไดรับการอนุมตัหิมวดยาหรือท่ีเก็บท่ีตองการเพ่ิมแลว 
   

8.3 หนังสือมอบอํานาจการกระทําแทน พรอมอากรแสตมป 10 บาท 
กรณผีูขออนุญาตไมสามารถติดตอดวยตนเอง  

   

8.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง     
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สําหรับผูย่ืนคําขอ  สําหรับ 

เจาหนาท่ี  

 

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

คร้ังท่ี 1 (ย่ืนคําขอคร้ังแรก)  

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

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

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

รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จภายใน...........วันทําการ 

นับแตวันถัดจากวันท่ีรับคําขอ (ถามี)  

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

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

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

คร้ังท่ี 1 (ย่ืนคําขอคร้ังแรก)  

  รับคําขอเพราะเอกสารครบถวนถูกตอง 

  รับคําขอแตมีเง่ือนไข เพราะเอกสารไมครบถวนถูกตองพบขอบกพรอง 

ตามท่ีระบุไวขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน.........วันทําการ นับแตวันถัด

จากวันท่ีรับคําขอ 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 โดยขอใหยื่นคําอุทธรณ
เปนหนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วันทําการ นับ
แตวันท่ีไดรับแจง   

                                            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

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

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

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

 

รับคืนคําขอ  

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

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

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

  

  

 


