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แบบตรวจสอบเอกสารค าขอใบอนุญาต : บุคคลธรรมดา 

แบบตรวจสอบเอกสารค าขออนุญาต (ขอใหม่) (แนบเอกสารตั้งแต่ข้อ1.5 เป็นต้นไป) 

แบบตรวจสอบเอกสารค าขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต (แนบเอกสารตั้งแต่ข้อ1.1 เป็นต้นไป) 

 

 

 

 

 

ขอให้ผู้ยื่นค าขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่าง และตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งท าเคร่ืองหมาย 

 กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนด หรือท าเครื่องหมาย กรณไีม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนด หรือเครื่องหมาย —กรณไีม่จ าเป็นต้องมี 

ล าดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1.เอกสารที่ผู้ขออนุญาตต้องเตรียม 
1.1 แบบค าขอเปลี่ยนผู้รับอนญุาต    

1.2 ส าเนาบตัรประชาชนรับรองจริง (เจ้าของเดิม)    

1.3 ส าเนาทะเบียนบ้านรับรองจริง (เจา้ของเดิม)    

1.4 ใบอนุญาต (ฉบับจริง)    

1.5 แบบค าขออนุญาต (ตามประเภท) เจ้าของใหม่    

1.6 รูปถ่ายของผู้รับอนญุาต (เจ้าของใหม่/ผู้ขออนุญาต)ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) 
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

   

1.7 ส าเนาทะเบียนบ้านรับรองจริง (เจา้ของใหม่)    

1.8 ส าเนาหนังสือขออนุญาตท างานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯและหนังสือ
เดินทาง(กรณีบุคคลต่างด้าว) 

   

1.9 ส าเนาบตัรประชาชนรับรองจริง (เจ้าของใหม่/ผู้ขออนุญาต)    

1.10 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต (ต้องไม่เกิน 3 เดือนแล้วแต่กรณี)    

1.11 หลักทรัพย์(ส าเนาสุดบัญชีอัพเดตล่าสดุ)จ านวนเงินตั้งแต่10,000 บาทขึ้น
ไป 

   

1.12 ส าเนาโฉนดที่ดินไม่ตดิภาระผูกพัน    

1.13 สัญญาเช่า (กรณีทีเ่ช่าสถานท่ี) หรอืหนังสือยินยอม 
(กรณีนามสกุลเดียวกัน) 

   

1.14 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ทีข่ออนุญาต 
กรณสี าเนาทะเบียนบ้านไม่มผีู้อยูอ่าศัย(ทะเบียนบ้านลอย) 
[ ] ส าเนาสัญญาซื้อ-ขาย สิ่งปลูกสร้างฯ 
[ ] ส าเนาใบอนุญาตก่อสรา้ง 
[ ] ส าเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธ์ิ 
กรณสี าเนาทะเบียนบ้านมผีู้อยู่อาศัย (คนท่ีท าสัญญาเช่าต้องมีสภาพเป็น
เจ้าของบ้านเท่าน้ัน) 

   

1.15 ส าเนาบตัรประชาชนรับรองจริง ของเจ้าของสถานท่ีที่ให้เช่า/ยินยอม    

ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ............................................................................................................................ 

โทรศัพท์............................................. E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อสถานที่ขาย/ผลิต/น าสั่ง……………………………………………………………………………...................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตขาย/ผลิต/น าสั่ง ………………………………………………………………………………………………………………….. 

*โปรดน าเอกสารนี้และใบรับค าขอ 

แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง 

(ถ้ามี) ในครั้งต่อไป* 
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1.16 หนังสือมอบอ านาจกระท าการแทนผู้ขออนุญาต(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วย
ตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

   

1.17 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจรับรองจริง    
 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

2.เอกสารที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเตรียม 
2.1 ค ารับรองผูม้ีหน้าที่ปฏิบตัิการ(ตามประเภท)ต้องมารับรองต่อหน้าเจ้าหน้าที่    

2.2 ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน***(กรณีใบอนุญาตขายยา)***    

2.3 สัญญาระหว่างเจ้าของคนใหม่/ผู้ขออนุญาตและผู้มหีน้าท่ีปฏิบัติการ 
 จ านวน 3 ชุด 

   

2.4 ใบรับรองแพทย์ของผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการ (ต้องไมเ่กิน3 เดือนแล้วแต่กรณี)    

2.5 ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะและตอ้งผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม    

2.6 ส าเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือส าเนา
ใบเสร็จรับเงินเข้าร่วมการอบรมและต้องผ่านการรบัรองจากสภาเภสัชกรรม 

   

2.7 ส าเนาทะเบียนบ้านรับรองจริง    

2.8 ส าเนาบตัรประชาชนรับรองจริง    
 

ล าดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

3. เอกสารอื่นๆ  
รูปถ่าย, แผนที,่ แผนผัง ของสถานท่ีที่ขออนุญาตจ านวน 1 ชุด 
(ตามแบบฟอร์มประเภทค าขอ) 
กรณี ขอใบอนุญาตผลิตฯ 
ต้องแนบส าเนาแบบแปลนท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  
และ บันทึกผลการตรวจสถานท่ี 
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ส าหรับผู้ยื่นค าขอฯ ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

ออกใบรับค าขอเลขท่ี…………………………………………………………………………....... 

คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
 
ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
  
(..............................................................) 
 
วันท่ี........................................................ 
 
รับทราบขอ้บกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน...........วันท าการ 
นับแต่วันถัดจากวนัที่รับค าขอ (ถ้ามี)  
ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
 
(..............................................................) 
 
วันท่ี........................................................ 
 

คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
 รับค าขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่อง
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน.........วันท าการ นับแต่วัน
ถัดจากวันที่รับค าขอ หากพ้นก าหนดจะยกเลกิและส่งคืนค าขอต่อไป 
(ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบันทึกข้อบกพร่อง)  
ลงช่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น......................................................................... 
                                   

วันท่ี.............................................................................. 
 
ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา....................................................................... 
                                   

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

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 
ข้าพเจ้าไดย้ื่นเอกสารการแกไ้ขข้อบกพร่อง ไว้จ านวน............
รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่อง 
ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นเอกสารแกไ้ขข้อบกพร่อง 
/ผู้รบัมอบอ านาจ) 
       (..............................................................) 
 
      วันท่ี........................................................ 
 

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง................................................................................... 
                                   

วันท่ี....................................................................... 
 
 
 
 
 ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เนื่องจาก 

     ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     การแก้ไขข้อบกพร่องไมค่รบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
 
ท่านมีสิทธ์ิยื่นค าขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ก็ได้ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาไดภ้ายใน 15 วันท าการ นับ
แต่วันท่ีได้รบัแจ้ง  
                                                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง................................................................................ 
                                   
 
 

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

รับคืนค าขอ 

ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
 
(..............................................................) 
 
วันท่ี........................................................ 
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แบบตรวจสอบเอกสารค าขอใบอนุญาต : นิติบุคคล : แบบตรวจสอบเอกสารค าขออนุญาต ขอใหม่ตั้งแต่ข้อ1.5 เปน็ต้นไป 
และ แบบตรวจสอบเอกสารค าขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต ตั้งแต่ข้อ1.1 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

ขอให้ผู้ยื่นค าขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่าง และตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งท าเคร่ืองหมาย 

 กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนด หรือท าเครื่องหมาย กรณไีม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนด หรือเครื่องหมาย —กรณไีม่จ าเป็นต้องมี 

ล าดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสารนิติบุคคล ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1.เอกสารที่ผู้ขออนุญาตต้องเตรียม (นิติบุคคล) 
1.1 แบบค าขอเปลี่ยนผู้รับอนญุาต    

1.2 ส าเนาบตัรประชาชนรับรองจริง (ผู้ด าเนินกิจการคนเดิม )    

1.3 ส าเนาทะเบียนบ้านรับรองจริง (ผูด้ าเนินกิจการคนเดมิ )    

1.4 ใบอนุญาต (ฉบับจริง)    

1.5 แบบค าขออนุญาต (ตามประเภท) ผู้ด าเนินกิจการคนใหม ่    

1.6 รูปถ่ายของผู้รับอนญุาต (ผูด้ าเนินกิจการคนใหม่)  
ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

   

1.7 ส าเนาทะเบียนบ้านรับรองจริง (ผูด้ าเนินกิจการคนใหม่)    

1.8 ส าเนาหนังสือขออนุญาตท างานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯและ
หนังสือเดินทาง(กรณีบุคคลต่างด้าว) 

   

1.9 ส าเนาบตัรประชาชนรับรองจริง (ผู้ด าเนินกิจการคนใหม่)    

1.10 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอด าเนินกิจการ 
 (ต้องไม่เกิน 3 เดือนแล้วแต่กรณี) 

   

1.11 หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวตัถุประสงคด์้าน ยา ****** 
กรณีจดเลขท่ีตั้งสถานท่ีขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท
แล้ว  
ไม่ต้องแนบสญัญาเช่า 
กรณไีม่จดเลขท่ีตั้งสถานท่ีขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท  
ต้องแนบสัญญาเช่า 
***หากมีระบุให้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราส าคัญของ
บริษัท*** 
ต้องมีประทับตราฯแล้ว จึงจะถือว่าเอกสารนั้นสมบูรณ์ 

   

1.12 หนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งผู้ด าเนนิกิจการ  
(พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท) 
 
 
 
 

   

ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ............................................................................................................................ 

โทรศัพท์............................................. E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อสถานที่ขาย/ผลิต/น าสั่ง……………………………………………………………………………...................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตขาย/ผลิต/น าสั่ง ………………………………………………………………………………………………………………….. 

*โปรดน าเอกสารนี้และใบรับค าขอ 

แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง 

(ถ้ามี) ในครั้งต่อไป* 
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1.13 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ทีข่ออนุญาต 
กรณสี าเนาทะเบียนบ้านไม่มผีู้อยูอ่าศัย(ทะเบียนบ้านลอย) 
[ ] ส าเนาสัญญาซื้อ-ขาย สิ่งปลูกสร้างฯ 
[ ] ส าเนาใบอนุญาตก่อสรา้ง 
[ ] ส าเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธ์ิ 
กรณสี าเนาทะเบียนบ้านมผีู้อยู่อาศัย (คนท่ีท าสัญญาเช่าต้องมี
สภาพเป็นเจ้าของบ้านเท่าน้ัน) 

   

1.15 ส าเนาบัตรประชาชนรับรองจริง ของเจ้าของสถานที่ที่ให้เช่า/ยินยอม 
(กรณีเช่าสถานที่) 

   

1.16 ส าเนาบตัรประชาชนรับรองจริงของกรรมการที่มีอ านาจ     

1.17 หนังสือมอบอ านาจกระท าการแทนผู้ด าเนินกิจการ (กรณีผูด้ าเนิน
กิจการ ไมส่ามารถตดิต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

   

1.17 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
และผูร้ับมอบอ านาจรับรองจริง 

   

 

ล าดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสารนิติบุคคล ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

2.เอกสารที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเตรียม 
2.1 ค ารับรองผูม้ีหน้าที่ปฏิบตัิการ(ตามประเภท) 

ต้องมารับรองต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 
   

2.2 ค ารับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน*** 
(กรณีใบอนุญาตขายยา)*** 

   

2.3 สัญญาระหว่างเจ้าของคนใหม่/ผู้ขออนุญาต 
และผูม้ีหน้าที่ปฏิบตัิการ จ านวน 3 ชุด 

   

2.4 ใบรับรองแพทย์ของผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการ 
 (ต้องไม่เกิน 3 เดือนแล้วแต่กรณี) 

   

2.5 ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะและตอ้งผ่านการรับรองจาก 
สภาเภสัชกรรม 

   

2.6 ส าเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินเข้าร่วมการอบรมและต้องผ่านการรับรอง
จากสภาเภสัชกรรม 

   

2.7 ส าเนาทะเบียนบ้านรับรองจริง    

2.8 ส าเนาบตัรประชาชนรับรองจริง    
 

ล าดับ
ที่ 

รายการตรวจสอบเอกสารนิติบุคคล ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

3. เอกสารอื่นๆ  
รูปถ่าย, แผนที,่ แผนผัง ของสถานท่ีที่ขออนุญาตจ านวน 1 ชุด 
(ตามแบบฟอร์มประเภทค าขอ) 
กรณี ขอใบอนุญาตผลิตฯ 
ต้องแนบส าเนาแบบแปลนท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  
และ บันทึกผลการตรวจสถานท่ี 
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ส าหรับผู้ยื่นค าขอฯ ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

ออกใบรับค าขอเลขท่ี…………………………………………………………………………....... 

คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
 
ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
  
(..............................................................) 
 
วันท่ี........................................................ 
 
รับทราบขอ้บกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน...........วันท าการ 
นับแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ (ถ้ามี)  
ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
 
(..............................................................) 
 
วันท่ี........................................................ 
 

คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
 รับค าขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่อง
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน.........วันท าการ นับแต่วัน
ถัดจากวันที่รับค าขอ หากพ้นก าหนดจะยกเลกิและส่งคืนค าขอต่อไป 
(ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบันทึกข้อบกพร่อง)  
ลงช่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น......................................................................... 
                                   

วันท่ี.............................................................................. 
 
ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา....................................................................... 
                                   

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

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 
ข้าพเจ้าไดย้ื่นเอกสารการแกไ้ขข้อบกพร่อง ไว้จ านวน............
รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่อง 
ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นเอกสารแกไ้ขข้อบกพร่อง 
/ผู้รบัมอบอ านาจ) 
   (..............................................................) 
 
   วันท่ี........................................................ 
 

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง................................................................................... 
                                   

วันท่ี....................................................................... 
 
 
 
 
 ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เนื่องจาก 

     ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     การแก้ไขข้อบกพร่องไมค่รบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
 
ท่านมีสิทธ์ิยื่นค าขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ก็ได้ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาไดภ้ายใน 15 วันท าการ นับ
แต่วันท่ีได้รบัแจ้ง  
                                                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง................................................................................ 
                                   
 
 

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

รับคืนค าขอ 

ลงช่ือ..................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
 
(..............................................................) 
 
วันท่ี........................................................ 
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