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แบบตรวจสอบเอกสารคําขอ : สําหรับ  บุคคลธรรมดา /  นิติบุคคล 

แกไขเปล่ียนแปลงใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 

 1. กรณีเปล่ียน/ เพ่ิม/ ถอน ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ    2. กรณีเปล่ียนผูดําเนินกิจการ    3. กรณีเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

แบบฟอรมท่ีตองใชตามกําหนดของกองยา คือ แบบคําขอทุกประเภท/ คํารับรองฯ/ หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทน/ หนังสือมอบอํานาจแตงตั้ง 
ผูดําเนินกิจการ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี 0 2590 7200 หอง 319 งานใบอนุญาต กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

 
 
 
 
 
 

 ขอใหผู ย่ืนคําขอ จัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารดานลาง และตรวจสอบดวยตนเอง พรอมท้ังทําเคร่ืองหมาย 

 กรณีถูกตองครบถวนตามขอกําหนด หรือทําเครื่องหมาย   กรณีไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอกําหนด หรือเครื่องหมาย        กรณไีมจําเปนตองม ี

 ใหระบุวันท่ี ในเอกสารท่ีมีใหกรอกวันท่ีทุกจดุ เชน คําขอฯ/ คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ/ สัญญาฯ  
 
 

1. กรณีเปล่ียน/ เพ่ิม/ ถอน ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  

ลําดับ
ท่ี 

รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1.1 คําขอแกไขเปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาต F-D3-113    
1.2 คํารับรองของผูรับอนุญาต และผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (ตามประเภท)    
1.3 สําเนาใบอนุญาตยาแผนปจจุบัน ขาย/ นําสั่ง/ ผลติ  

(ท่ีแกไขเรียบรอยแลวหรือท่ียื่นแกไขพรอมกันน้ี) 
   

1.4 ใบอนุญาตฉบับจริง    
1.5 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินกิจการ พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท 

(กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถตดิตอดวยตนเอง)  
   

1.6 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจในขอ 1.5 
และผูรับมอบอํานาจในขอ 1.5 เซน็รับรองสําเนาถูกตอง  

   

 
 
 
 

* โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอ 

แนบมาพรอมการแกไขขอบกพรอง 

(ถามี) ในครั้งตอไป * 

ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ.................................................................................................................. 

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

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

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

**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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2. กรณีเปล่ียนผูดําเนินกิจการ (นิติบุคคล) 

ลําดับ
ท่ี 

รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

2.1 คําขอแกไขเปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาต F-D3-113  
ใหผูดําเนินกิจการคนเดิม หรือกรรมการตามหนังสือรับรองบริษัท ฉบับท่ีออก
มาแลวไมเกิน 6 เดือน ลงนามขอเปลี่ยนผูดําเนินกิจการ พรอมแนบหนังสือรับรอง
ดังกลาวดวย  
** ใหมีจํานวนกรรมการและ/หรือประทับตราบริษัท ตามเง่ือนไขในหนังสือรับรองฯ  

   

2.2 คําขอรับใบอนุญาตใหม (ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 
และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4) โดยผูดําเนินกิจการคนใหมลงนาม  

   

2.3 รูปถายของผูรับอนุญาต (ผูดําเนินกิจการคนใหม) ขนาด 3x4 ซม. จาํนวน 3 รูป 
ถายไมเกิน 6 เดือน 

   

2.4 ใบรับรองแพทยของผูขอดําเนินกิจการ (ตองไมเกิน 3 เดือนแลวแตกรณี)    
2.5 สําเนาทะเบียนบานพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง     
2.6 สําเนาหนังสือขออนุญาตทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานและหนังสือเดินทาง 

(กรณีบุคคลตางดาว) 
   

2.7 สําเนาบัตรประชาชนพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง (ผูดาํเนินกิจการคนใหม)    
2.8 สําเนาใบอนุญาตยาแผนปจจุบัน ขาย/ นําสั่ง/ ผลติ  

(ท่ีแกไขเรียบรอยแลวหรือท่ียื่นแกไขพรอมกันน้ี) 
   

2.9 ใบอนุญาตฉบับจริง    
2.10 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินกิจการ พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท 

(กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถตดิตอดวยตนเอง)  
   

2.11 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจในขอ 2.10 
และผูรับมอบอํานาจในขอ 2.10 เซน็รับรองสําเนาถูกตอง  

   

 

3. กรณีเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการตรวจสอบเอกสาร (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

3.1 คําขอแกไขเปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาต F-D3-113  
(เฉพาะคําขอยาย เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บวัตถุออกฤทธ์ิ
ในประเภท 3 และในประเภท 4 ใชแบบ น.ว.จ. 3/4-3) 

   

3.2 เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ท่ีตองแนบเพ่ิม ตามรายละเอียดในใบคําขอ     

3.3 สําเนาใบอนุญาตยาแผนปจจุบัน ขาย/ นําสั่ง/ ผลติ  
(ท่ีแกไขเรียบรอยแลว หรือท่ียื่นแกไขพรอมกันน้ี) 

   

3.4 ใบอนุญาตฉบับจริง    

3.5 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูดําเนินกิจการ พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถตดิตอดวยตนเอง)  

   

3.6 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจในขอ 3.5 
และผูรับมอบอํานาจในขอ 3.5 เซน็รับรองสําเนาถูกตอง  
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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 โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองครบถวนและ
สอดคลองตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งน้ีก็ได โดยขอใหยื่น
คําอุทธรณเปนหนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 
วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับแจง  

                                            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

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

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

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

รับคืนคําขอ 

 

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

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

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

 

 


