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ค าแนะน าในการจัดสถานท่ีและจัดท าป้ายแสดงตนของผู้มีหน้าที่ปฏบิัติการ 
 

1. การจัดสถานที่ขายยา ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และ
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557  และ ในบริเวณพ้ืนที่ขายยา 
สามารถแบ่งส่วนย่อยๆ 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 พ้ืนที่บริเวณให้บริการขายยาโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ คือ พ้ืนที่ขายยา อันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาที่ต้องได้รับ
ค าแนะน าหรือส่งมอบจากเภสัชกร ซ่ึงจะต้องจัดให้มีวัสดุทึบ ใช้ปิด บริเวณนี้ในเวลาที่ปิด หรือเวลาทีเ่ภสัชกร
หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อาจอยู่ปฏิบัติการ และ จัดให้มีป้ายแจ้งให้ทราบว่าเภสัชกรหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ไม่อยู่แสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 

ส่วนที่ 2 พ้ืนที่ส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ยา ซึ่งต้องเป็นพื้นที่แยกเป็นสัดส่วน และอยู่ติดกับพ้ืนทีบ่ริเวณให้บริการ
ขายยาโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  

 

ส่วนที่ 3 พ้ืนที่ส าหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ 
            ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยตนเอง (ถ้ามี) 

 
 

2. การจัดท าป้าย ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท ต้องให้เป็นไปตามความในข้อ 8(1) - 8(4) ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปถ่ายของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นรูปสี หน้าเต็ม ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 5 ปี  

รูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว  (10 x 15 เซนติเมตร)   อักษรแสดงเลขที่ใบประกอบวิชาชีพขนาดอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 
 

******************************************** 

3 เซนตเิมตร 

 
 

 

พืน้ท่ีสว่นท่ี 1 และ สว่นท่ี 2 ต้องอยูใ่นบริเวณเดียวกนั และมีพืน้ท่ีรวมกนั  
ไมน้่อยกวา่ 8 ตารางเมตร (พืน้ท่ีทัง้ร้านรวมกนั ไมน้่อยกวา่ 15 ตารางเมตร) 

นางสาวเภสชั   เขียวมะกอก ภ.บ. 
เวลาปฏิบตัิการ 09.00-20.00 น. 

 
 

ภ.54321 
 

สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 20 เซนตเิมตร 

70 เซนตเิมตร 

70 เซนตเิมตร 

20 เซนตเิมตร 

10 เซนตเิมตร 

15 เซนตเิมตร 

“ ป้ายสีน า้เงิน ” 

“ ป้ายสีน า้เงิน ” 



 

 

ข้อควำมที่แสดงในป้ำย     สีพืน้  สีตัวอักษร   ขนำดป้ำย  ควำมสูงของตัวอักษร 

1.   สถำนท่ีขำยยำแผนปัจจบุนั น ำ้เงิน ขำว 
ไมต่ ่ำกวำ่   

20x70 ซม. 
ไมต่ ่ำกวำ่ 3 ซม. 

2.   สถำนท่ีขำยยำแผนปัจจบุนั
เฉพำะยำบรรจเุสร็จที่ไมใ่ชย่ำ
อนัตรำยหรือยำควบคมุพเิศษ 

เขียว ขำว “ “ 

3.   สถำนท่ีขำยยำแผนปัจจบุนั
เฉพำะยำบรรจเุสร็จส ำหรับสตัว์ 

แดง ขำว “ “ 

4.   สถำนท่ีขำยยำแผนโบรำณ เขียว ขำว “ “ 
5.   สถำนท่ีผลติยำแผนปัจจบุนั เขียว ขำว “ “ 
6.   สถำนท่ีผลติยำแผนโบรำณ เขียว ขำว “ “ 
7.   สถำนท่ีน ำหรือสัง่ยำแผน
โบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจกัร 

เขียว ขำว “ “ 

8.   สถำนท่ีน ำหรือสัง่ยำแผน
ปัจจบุนัเข้ำมำในรำชอำณำจกัร 

เขียว ขำว “ “ 

9.   ช่ือตวั ช่ือสกลุ วิทยฐำนะ 
และเวลำปฏิบตัิกำรของผู้มี
หน้ำที่ปฏิบตัิกำร 

ตำมประเภท
ใบอนญุำตนัน้ๆ  

ตำมประเภท
ใบอนญุำตนัน้ๆ  

ไมต่ ่ำกวำ่   
20x70  ซม. 

“ 

 
 
ตัวอย่ำง  แบบป้ำยแสดงสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 

นางสาวเภสชั   เขียวมะกอก ภ.บ. 
เวลาปฏิบตัิการ 09.00-20.00 น. 

 
 

ภ.99999 

 

 



















































ช่ือร้าน / บริษัท........................................................................................................................................... 

ที่อยู.่............................................................................................................................................................. 

 

1.ภาพลกัษณะของอาคารสถานท่ีขออนญุาต  

 

2.ด้านหน้าสถานท่ี (ปา้ย,เลขท่ี) ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 

ทกุรูปถ่าย ต้องอดัเป็นกระดาษโฟโต้เท่านัน้ ขนาด 4*6 นิว้ 



ช่ือร้าน / บริษัท........................................................................................................................................... 

ที่อยู.่............................................................................................................................................................. 

 
 

3.ตู้วางยาด้านซ้ายของสถานท่ีขออนญุาต (ถ่ายจากหน้าร้าน) 

 

4.ตู้วางยาด้านขวาของสถานท่ีขออนญุาต (ถ่ายจากหน้าร้าน) 
ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 



ช่ือร้าน / บริษัท........................................................................................................................................... 

ที่อยู.่............................................................................................................................................................. 

 

5. บริเวณ “สว่นให้บริการโดยเภสชักร” 

 

6.การใช้มา่น หรือวสัดทุบึ ส าหรับใช้ปิดบงับริเวณ “สว่นให้บริการโดยเภสชักร” พร้อม แสดงข้อความ  

“ขณะนีเ้ภสชักรไมอ่ยูป่ฏิบตัิหน้าท่ี ไมส่ามารถขายยาในบริเวณนีไ้ด้”   ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 



ช่ือร้าน / บริษัท...................................................................................................................................................................  

ที่อยู.่............................................................................................ ..................................................................................... 

 

7. บริเวณ “สว่นให้ค าปรึกษาแนะน า”(โต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับเภสชักร และผู้มาขอรับค าปรึกษาแนะน า) 

 

8.บริเวณส าหรับให้ลกูค้าบริการตนเอง 
ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 



ช่ือร้าน / บริษัท................................................................................................................................................................... 

ที่อยู.่.................................................................................................................................................................................. 

 

9. บริเวณ “พืน้ท่ีเก็บส ารองยา(Stock)” (ถ้ามี) 

 

10.ปา้ยแสดงสถานท่ีประกอบการ และปา้ยผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตักิาร ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 



ช่ือร้าน / บริษัท......................................................................................................................... ......................................... 

ที่อยู.่............................................................................................ ............................................ ........................................ 

 

11. ถาดนบัเม็ดยา (กลุม่ยาเพนนิซิลิน ,กลุม่ยาทัว่ไป) และเคร่ืองวดัความดนัโลหิต(ชนิดอตัโนมตั)ิ 

 

12.ตู้เย็น  
ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 



 ช่ือร้าน / บริษัท........................................................................................................................... ..................................... 

ที่อยู.่............................................................................................ ................................................ ................................... 

 

13. เคร่ืองชัง่น า้หนกั และท่ีวดัสว่นสงูส าหรับผู้มารับบริการ 

 

14.อปุกรณ์ส าหรับดบัเพลิง ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 



ช่ือร้าน / บริษัท................................................................................................................................................................... 

ที่อยู.่.................................................................................................................................................................................. 

 

15. ซองบรรจยุา ท่ีมีช่ือร้าน ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ 

 

16.เภสชักรผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตัิการ (สวมเสือ้กาวน์สีขาว ตดิเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ของสภาเภสชักรรม พร้อมปา้ย

แสดงบนเสือ้วา่เป็นเภสชักร) ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 

ช่ือร้าน ที่อยู+่เบอร์โทร

ฯ 



ช่ือร้าน / บริษัท.............................................................................................................................................................

ที่อยู.่.................................................................................................................................................................................. 

 

17. เคร่ืองปรับอากาศ 

 ขอรับรองวา่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

ลงช่ือ......................................... 



แผนผงัภายในของสถานท่ี............................................................................................................................................ 

ที่อยู.่.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างการวาดแผนผงัแบบต่างๆ 



 

 

 

 



 

 

 

 

หมายเหต ุ ระบคุวามกว้าง ลึกของร้าน 

                 ระบกุารจดัวางยา บริเวณให้ค าปรึกษาแนะน า 

                 หากวาด ต้องลงหมกึ 

 ขอรับรองวา่เป็นความจริง 

ลงช่ือ......................................... 



แผนท่ีตัง้ของสถานท่ี..................................................................................................... . ............................................  

ที่อยู.่.................................................................................................................................................................................. 

 

 

หมายเหต ุ  หากวาด ต้องลงหมกึ 

ขอรับรองวา่เป็นความจริง 

ลงช่ือ......................................... 

ตวัอย่างการเขียนแผนผงั ให้เข้าใจง่าย และหาเจอได้จริง 



 
 

F-D3-103 (00-10/02/65) หนา 1/5 

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

 

 



    วันที่����เดือน��������.พ.ศ������

เรื่อง   ขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ขาพเจา������������������ผูรับอนุญาต�����..����.
ใบอนุญาตเลขที่�����ในนามของราน/บริษัท/หจก.��������������������..
เลขที่�������ถนน������..แขวง�������เขต���������กรุงเทพฯ
มีความประสงคขอเปลี่ยนผูรับอนุญาตจาก������������������������
เปน��������������.�����และขาพเจาขอยกเลิกใบอนุญาตของขาพเจานับต้ังแต
วันที่������������..ไดรับอนุญาตจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดวย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)������������������.

หมายเหตุ
- กรณบีคุคลธรรมดาใหแนบสํ าเนาบัตรประชาชนและสํ าเนาทะเบียนบานของผูรับอนุญาตเดิม
- กรณีนิติบุคคล : ใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมตัวอยางลายมือชื่อของผูมี
อํ านาจลงนาม, สํ าเนาบัตรประชาชนและสํ าเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม

- กรณีที่ผูรับอนุญาตเดิมไมสามารถย่ืนเอกสารดวยตนเอง ใหมีหนังสือมอบอํ านาจจากผูรับอนุญาตเดิม
ประกอบการพิจารณา

(ระบุช่ือผูรับอนุญาตใหม)
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