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1.  ขั้นตอนการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ  
ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ และขายยาแผนโบราณ (ในเขตอ าเภอเมือง) 
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      แผนปัจจุบัน, แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ       หน้า 5-8 
      แผนโบราณ          หน้า 9-13 
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       แผนปัจจุบัน / แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ / แผนปัจจุบนับรรจุเสร็จส าหรับสัตว์  หน้า 63-64 
       จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 3       หน้า 65-66 
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ลดขั้นตอนการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ขายยาปัจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ และขายยาแผนโบราณ (ในเขตอ าเภอเมือง) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
                              1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
                               1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
                           1 วัน 
 
 
รวมระยะเวลา   10  วันท าการ 
 
 
 
 

ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ความถูกต้อง 
แบบแปลนสถานที่/ภาพถ่ายสถานที่จริง
ประกอบ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ออกใบอนุญาต ส่งให้แก้ไข 

รับใบอนุญาต 
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ลดขั้นตอนการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ขายยาปัจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ และขายยาแผนโบราณ (ในเขตอ าเภอเมือง) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
                              1 วนั 
  
 
 
 
 
 
 
                               1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
                           1 วัน 
 
 
 
รวมระยะเวลา   10  วันท าการ 
 
 
 

ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ความถูกต้อง 
แบบแปลนสถานที่/ภาพถ่ายสถานที่จริง
ประกอบ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ออกใบอนุญาต ส่งให้แก้ไข 

รับใบอนุญาต 
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ขั้นตอนการขออนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ 3, 4 
 
 
 
        ทันท ี
 
 
 
 
 
           1 วัน  
 
 
          2 วัน 
 
 
          1 วัน 
 
 
 
 
 
           2 วัน 
 
 
 
           1 วัน 
 
 
 
 
 
   
สรุป     รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ  7  วัน  
 

 
 
 
 
 

- รับเอกสารค าขออนุญาต 
- ติดแบบตรวจสอบเอกสารข้ันต้นหน้าแฟ้มเอกสาร 
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน 

ครบถ้วน / ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง 

ลงเลขรับหนังสือของส านักงานและกลุ่มงาน ชี้แจง / แนะน า / แก้ไข 

ส่งคืนค าขอ 
- ขออนุมัติออกตรวจสถานที่ 

- ออกตรวจสอบสถานที่ 
- บันทึกการตรวจสอบในแบบบันทึก 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ท าบันทึกเสนอ นพ.สสจ. 

ชี้แจง / แนะน า / แก้ไข 

- ตรวจสอบความถูกต้องในใบอนุญาตที่ลงนามแล้ว 
- ท าหนังสือถึงผู้ขออนุญาตให้มารับใบอนุญาตและช าระเงิน      
ค่าธรรมเนียม 

ตรวจสอบสถานที่ใหม่ 

ลงทะเบียนคุมใบอนุญาต 

รับช าระเงินค่าธรรมเนียมและจ่ายใบอนุญาต 
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ค าแนะน า 
 

การขออนุญาตสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาส าหรับ 
 
 
 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

งานใบอนุญาต 
กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านยา วัตถุเสพติด  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

โทร. 042-221678 
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การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
1. เอกสารที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการต้องเตรียม 

                [  ]   บุคคลธรรมดา 
[  ]   ค าขออนุญาต (ข.ย.1) 
[  ]   รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 3x4 ซม. 3 รูป 
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตพร้อมตัวจริง 

-  หนังสือขออนุญาตท างานที่ออกโดยกระทรวง                    
แรงงานฯ และหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) 

[  ]   ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตพร้อมตัวจริง 
[  ]   ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต 

  (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรค
เรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติด
ให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) 

[  ]   สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  
       จ านวน 3 ชุด 
[  ]   หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก / โฉนดที่ดิน) จ านวนเงิน 
    ตั้งแต ่10,000 บาทข้ึนไป 

- หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไม่นาน 
เกิน 3 เดือน หรือ 

- ส าเนาโฉนดที่ดินที่ไม่ติดภาระผูกพันพร้อมตัวจริง 
[  ]   สัญญาเช่า (กรณีท่ีเช่าสถานที่) หรือหนังสือยินยอม 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ขออนุญาต 

       [  ] บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
[  ]   ค าขออนุญาต (ข.ย.1) 
[  ]   รูปถ่ายของผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 ซม. 3 รปู 
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการพร้อมตัวจริง 

-   หนังสือขออนุญาตท างานที่ออกโดยกระทรวง 
   แรงงานฯ และหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) 

[  ]   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ
พร้อมตัวจริง 

[  ]   ใบรับรองแพทย์ของผู้ด าเนินกิจการ 
         (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรค

เรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติด
ให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) 

[  ]   สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
    จ านวน 3 ชุด 

[  ]   หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ 
[  ]   หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
     (ตามแบบ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชนของ 

   กรรมการผู้ลงนามแต่งตั้งฯ 
[  ]   ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ที่ให้เช่า /  

   ยินยอมฯ 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ขออนุญาต 

    -  กรณีทะเบียนบ้านไม่มีผู้อาศัย (ทะเบียนบ้านลอย) 
   [  ]   ส าเนาสัญญาซื้อ-ขายสิ่งปลูกสร้างฯ 
หรือ  [  ]   ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างฯ 
หรือ [  ]   ส าเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์ 

          [  ]   หนังสือมอบอ านาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนิน
กิจการไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมอากรแสตมป์ 10 
บาท 
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2.   เอกสารที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเตรียม 
[  ]   ค ารับรอง (แบบ ข.ย. 11) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
[  ]   ใบประกอบโรคศิลปะพร้อมส าเนา และต้องผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 

3.   อ่ืน ๆ  
[  ]   รูปถ่าย แผนที่ แผนผัง ของสถานที่ที่ขออนุญาต จ านวน 1 ชุด (ตามแบบ) 
[  ]   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 2,000 บาท ช าระเงินในวันที่รับใบอนุญาต 

 
  กรณีเช่าสถานที่ของหน่วยงานของทางราชการหรือเอกชน เช่น 

- การเคหะแห่งชาติ 
- ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์                     หน่วยงานของราชการ 
- สถานที่ของวัด 
- ฯลฯ 

 
- ห้างสรรพสินค้า 
- คอนโดมิเนียม          เอกชน 
- อาคารชุด 
- ฯลฯ 

 
 ให้ใช้หลักฐานของผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกระท าการแทน และประทับตรารับรองของ
หน่วยงานนั้นๆ กรณีที่มีใบเสร็จช าระเงินค่าเช่าให้แนบหลักฐานมาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   1. กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนินกจิการเป็นคนต่างชาต ิเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นค าขอจะต้องมี
หนังสือขออนุญาตท างานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือเดินทาง 
2.  เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและน าเสนอขออนุมตัิ โปรดจัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อย และกรอก

รายละเอียดทีต่ั้ง หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณยี ์ให้ชัดเจน อ่านง่าย เพื่อติดต่อกลับ 
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ข้อความที่แสดงในป้าย     สีพ้ืน  สีตัวอักษร   ขนาดป้าย  ความสูงของตัวอักษร 

1.   สถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบัน 

น้ าเงิน ขาว 
ไม่ต่ ากว่า   

20x70 ซม. 
ไม่ต่ ากว่า 3 ซม. 

2.   สถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
ที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ 

เขียว ขาว “ “ 

3.   สถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
ส าหรับสัตว ์

แดง ขาว “ “ 

4.   สถานที่ขายยาแผน
โบราณ 

เขียว ขาว “ “ 

5.   สถานที่ผลิตยาแผน
ปัจจุบัน 

เขียว ขาว “ “ 

6.   สถานที่ผลิตยาแผน
โบราณ 

เขียว ขาว “ “ 

7.   สถานที่น าหรือสั่งยาแผน
โบราณเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

เขียว ขาว “ “ 

8.   สถานที่น าหรือสั่งยาแผน
ปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

เขียว ขาว “ “ 

9.   ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทย
ฐานะ และเวลาปฏิบัติการ
ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

ตามประเภท
ใบอนุญาต

นั้นๆ  

ตามประเภท
ใบอนุญาต

นั้นๆ  

ไม่ต่ ากว่า   
20x50  ซม. 

“ 

ตัวอย่าง  แบบป้ายแสดงสถานที่ขายยาปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 

นางดวงจิตร  ทองสังวรณื  ภ.บ. 1111 
เวลาปฏิบัติการ  09.00 – 20.00  น. 
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ค าแนะน า 
 

การขออนุญาตสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาส าหรับ 
 
 
 

ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 
ใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจกัร 

 
 
 
 
 

งานใบอนุญาต 
กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านยา วัตถุเสพติด และเครื่องมือแพทย์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
โทร. 042-221678 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 10 

การขออนุญาตขายยาแผนโบราณและน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจกัร 
1.   เอกสารที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการต้องเตรียม 

                 [  ]     บุคคลธรรมดา 
[  ]   ค าขออนุญาต (แบบ ย.บ.1) 
[  ]   รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 3x4 ซม. 3 รปู 
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับอนุญาตพร้อมตัว

จริง 
- หนังสือขออนุญาตท างานที่ออกโดยกระทรวง 

         แรงงานฯ และหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) 
[  ]   ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตพร้อมตัว

จริง 
[  ]   ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต  
      (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ 

โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างใน
ระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติด
ยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) 

[  ]   สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ จ านวน 3 ชุด 

[  ]   หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก / โฉนดที่ดิน) จ านวน
เงินตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป 
- หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไม่

นานเกิน 3 เดือน หรือ 
- ส าเนาโฉนดที่ดินที่ไม่ติดภาระผูกพันพร้อมตัว

จริง 
[  ]   สัญญาเช่า (กรณีท่ีเช่าสถานที่) หรือหนังสือ
ยินยอม 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ท่ีขออนุญาต      
[  ]   ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ที่ให้เช่า 
/ ยินยอมฯ 
            กรณีทะเบียนบ้านไม่มีผู้อาศัย  (ทะเบียน
บ้านลอย) 

          [  ]   บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
[  ]   ค าขออนุญาต (ย.บ. 1) 
[  ]   รูปถ่ายของผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 ซม. 3 

รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการพร้อมตัว 
จริง 
 -  หนังสือขออนุญาตท างานที่ออกโดยกระทรวง 
แรงงานฯ และหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) 

[  ]   ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ พร้อม
ตัวจริง 

[  ]   ใบรับรองแพทย์ของผู้ด าเนินกิจการ (ต้องระบุโรค   
       ต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรค

ในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพตดิให้โทษอย่าง
ร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) 

[  ]   สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ จ านวน 3 ชุด 

[  ]   หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ 
[  ]   หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ (ตาม
แบบ) ติดอาการแสตมป์  30  บาท 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชนของ

กรรมการผู้ลงนามแต่งตั้งฯ  
[  ]   ส าเนาสัญญาซื้อ-ขายสิ่งปลูกสร้างฯ 
หรือ         [  ]  ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างฯ 
หรือ         [  ]  ส าเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์ 

   [  ]   หนังสือมอบอ านาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนิน
กิจการไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง พร้อมอากรแสตมป์ 
10 บาท 
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2.   เอกสารที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเตรียม 
[  ]   ค ารับรอง (แบบ ย.บ. 9) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
[  ]   ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะ 
[  ]   ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน 
3.  อ่ืนๆ  
[  ]   รูปถ่าย แผนที ่แผนผัง ของสถานที่ที่ขออนุญาต จ านวน 12 ชุด (ตามแบบ) 
[  ]   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายยาแผนโบราณ จ านวน 300 บาท และใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผน

โบราณเข้ามาในราชอาณาจักร จ านวน 5,000 บาท ช าระเงินในวันที่รับใบอนุญาต 
 
 
 

กรณีเช่าสถานที่ของหน่วยงานของทางราชการหรือเอกชน เช่น 
-  การเคหะแห่งชาติ 
-  ที่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์                               หน่วยงานของราชการ 
-  สถานที่ของวัด 
-  ฯลฯ 
-  ห้างสรรพสินค้า                 
-  คอนโดมิเนียม                                 เอกชน 
-  ฯลฯ 
 
  ให้ใชห้ลักฐานของผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกระท าการแทน และประทับตรารับรอง

ของหน่วยงานนั้นๆ กรณีที่มีใบเสร็จช าระเงินค่าเช่าให้แนบหลักฐานมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ          1.   กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผูด้ าเนินกิจการเป็นคนต่างชาต ิเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นค าขอจะตอ้งมี
หนังสือขออนุญาตท างานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือเดินทาง 

2. เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและน าเสนอขออนุมตัิ โปรดจัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อยและกรอก
รายละเอียดทีต่ั้ง หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณยี ์ให้ชัดเจน อ่านง่ายเพื่อติดต่อกลับ 
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ข้อความที่แสดงในป้าย     สีพ้ืน  สีตัวอักษร   ขนาดป้าย  ความสูงของตัวอักษร 
1.   สถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบัน 

น้ าเงิน ขาว 
ไม่ต่ ากว่า   

20x70 ซม. 
ไม่ต่ ากว่า 3 ซม. 

2.   สถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
ที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ 

เขียว ขาว “ “ 

3.   สถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
ส าหรับสัตว ์

แดง ขาว “ “ 

4.  สถานที่ขายยาแผน
โบราณ 

เขยีว ขาว “ “ 

5.  สถานที่ผลิตยาแผน
ปัจจุบัน 

เขียว ขาว “ “ 

6.   สถานที่ผลิตยาแผน
โบราณ 

เขียว ขาว “ “ 

7  สถานที่น าหรือสั่งยาแผน
โบราณเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

เขียว ขาว “ “ 

8.   สถานที่น าหรือสั่งยาแผน
ปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

เขียว ขาว “ “ 

9.   ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทย
ฐานะ และเวลาปฏิบัติการ
ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

ตามประเภท
ใบอนุญาต

นั้นๆ  

ตามประเภท
ใบอนุญาต

นั้นๆ  

ไม่ต่ ากว่า   
20x50  ซม. 

“ 
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ตัวอย่าง  แบบป้ายแสดงสถานที่ขายยาแผนโบราณ และน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สถานที่ขายยาแผนโบราณ 

นางสาวหรรษา  ดวงด ี บ.ภ.1111 
เวลาปฏิบัติการ  09.00 – 20.00  น. 

สถานที่น าหรือสั่งยาแผนโบราณ 

เข้ามาในราชอาณาจักร 
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แบบ ข.ย.๑ 
 
 
 
 
 

 

                                           ค ำขออนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน 

 

เขียนท่ี………………………………………….. 
วนัท่ี………..เดือน……………………………..พ.ศ……………. 

 
 ขา้พเจา้…………………………………………………………………………………………… 
                                                                                (ช่ือผูข้ออนุญาต) 

ซ่ึงมีผูด้  าเนินกิจการ ช่ือ……………………………..……………อาย…ุ……ปี  สัญชาติ………………
อยูเ่ลขท่ี……………..ตรอก / ซอย……………………….ถนน………………………………………….
หมู่ท่ี……………..ต าบล / แขวง……………………………อ าเภอ / เขต……………………………….
จงัหวดั……………………………..………………โทรศพัท…์………………..……………………… 
ขอรับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั  โดยมีสถานท่ีขายยาช่ือ…………………………………………… 
อยูเ่ลขท่ี……………..ตรอก / ซอย……………………….ถนน………………………………………….. 
หมู่ท่ี……………..ต าบล / แขวง……………………………อ าเภอ / เขต……………………………….. 
จงัหวดั…………………………………โทรศพัท…์……………………เวลาท าการ…………………….
โดยมีเภสัชกรชั้น…….ช่ือ………...…………………………………ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขท่ี
…………………………………………………………………………………………………………… 
                              (ถา้มีมากกวา่หน่ึงคนใหแ้จง้เพ่ิมเติมทา้ยค าขอน้ีจนครบ) 
เป็นผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการตามมาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบญัญติัยา พ.ศ. ๒๕๑๐  
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ในระยะเวลาสองปีก่อนยืน่ค  าขอน้ี   ขา้พเจา้ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด   หรือค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้  าคุกในความผิดท่ีกฎหมายบญัญติั   ใหถื้อเอา
การกระท าโดยทุจริตเป็นองคป์ระกอบ   หรือในความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ   กฎหมาย
วา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  กฎหมายวา่ดว้ยการขายยาหรือพระราชบญัญติัน้ี 
 

เลขท่ี………………….…………..…………

วนัท่ี…………………………………..………
ลงช่ือ………………………....……ผูรั้บค าขอ 

ท่ีปิดรูปถ่าย  
   ผูข้ออนุญาต 

หรือ 
ผูด้  าเนินกิจการ 
ขนาด ๓x ๔ 
เซนติเมตร 
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-2- 
 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ 
  (1)   รูปถ่ายของผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป 
  (2)   เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์ 
  (3)   ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ 
  (4)  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ด าเนินกิจการไม่เป็นโรคตาม
มาตรา 14 (6) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
  (5)   สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและเภสัชกร ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขอ
อนุญาต 
  (6)   ส าเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของเภสัชกรทุกคน ซึ่งรับจะเป็นผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต 
  (7)   เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (8)   เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามี 
 
     (ลายมือชื่อ)…………..………………………..ผู้ยื่นค าขอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

                                         ค ารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ                      แบบ  ข.ย. 11 

 
เขียนที่………………………………………… 

วันที่……….เดือน…………………………………พ.ศ………….. 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………..อายุ………ปี สัญชาติ………………………………อยู่
เลขที่………………..ตรอก/ซอย………………………………………..ถนน…………………………………หมู่
ที…่……………..ต าบล/แขวง……………………………………อ าเภอ/เขต………………………………
จังหวัด…………………………โทรศัพท์…………….……….ขอให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุม
ยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า 

     ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (1)   ข้าพเจ้าเป็น                  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขา………………… 
           ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้น…………………………. 
ใบอนุญาตเลขท่ี…………….ออกให้ ณ วันที่………..เดือน………………………..พ.ศ……………… 
 

ไมเ่คยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ  
ยาแห่งใดมาก่อน 

 (2)   ข้าพเจ้า               
        เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา……..…แห่งพระราชบัญญัติ
ยา  พ.ศ. 2510 ของ………………………………….จังหวัด…………………………มาก่อน  แต่ได้เลิกการเป็นผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่………..เดือน…………….พ.ศ………….. 
 (3)   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับยาแห่งใด 

  
(4)    ขณะนี้ข้าพเจ้า 

       ไม่ได้รับราชการหรือท างานอยู่แห่งใด 
       รับราชการหรือท างานประจ าอยู่ที่………………………………… 
       เวลาท าการ……………………………… 

 (5)   ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ า ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน………………….
ชื่อ……….………………………………….อยู่เลขที่…….ตรอก/ซอย……….......ถนน……………หมู่ที…่.... 
ต าบล/แขวง………..…………………อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………………………………..
โทรศัพท์……………… 
 
         ตลอดเวลาที่เปิดท าการ 
         เวลาท าการ………………………….. 
 
 
 
 

 (ช่ือสถานท่ี) 
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 ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากค ารับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าอาจถูกด าเนินคดีฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน 
 ค ารับรองนี้ท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
   (ลายมือชื่อ)……………………………………….………ผู้ให้ค ารับรอง 
 
   (ลายมือชื่อ)……………………………………………….พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
หมายเหตุ  :-   ใส่เครื่องหมาย  √ ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 
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สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

 
 

            เขียนที…่…….……….…………………………….. 
วันที่………….เดือน……………..………………พ.ศ………….. 

 
  สัญญาระหว่าง……………………………………ในนามของ………………..………เลขที ่…………….
ถนน………………………….ต าบล…………………………อ าเภอ……..………จังหวัด…………………..ซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับอนุญาต” ฝ่ายหนึ่งกับ……………...…… 
  (  )   การบ าบัดโรคสัตว์ 
ผู้ประกอบ   (  )   โรคศิลปะ แผน…………………………สาขา………………………………… 
  (  )   วิชาชีพ…………………………………… 
ชั้น……………ใบอนุญาตเลขที่………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” อีกฝ่าย
หนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญานี้เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ 2510 ร่วมกันโดยมี
ข้อความดังต่อไปนี้ 

1. ผู้รับอนุญาตยินยอมและตกลงให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ………………… 
ของผู้รับอนุญาต เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาเป็น    
ต้นไป 

2. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการยินยอมรับปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ตามข้อ 1. ของสัญญานี้ทุกประการ 

3. ผู้รับอนุญาตยินยอมจ่ายค่าเงินทดแทนเป็นรายเดือนให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เดือนละ…….….
บาท (………………………………………………………) ภายในวันสิ้นเดือนปฏิทินทุกๆ เดือน 

4. หนังสือสัญญานี้มีอายุสัญญา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………………………. 
5. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบก าหนดตามข้อ 4. ต้องแจ้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า………วัน และต้องแจ้งให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบตามกฎหมายด้วย 

6.   หากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการท าอยู่             
เพ่ือให้การปฏิบัติการได้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติยาฉบับดังกล่าว ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติการทุกประการ 
7.   ภาษีเงินได้ที่จะต้องเสียตามกฎหมาย ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตกลงกัน
ว่า……………………………………………………………………….เป็นผู้เสีย 
8.   หากปรากฏว่า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด สัญญานี้
เป็นอันเลิกกันทันที โดยคู่สัญญาไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 5. และคู่สัญญามีสิทธิจะฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายได้ตามกฎหมายหากมีการฟ้องร้องกันข้ึน ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าฝ่ายที่ผิดสัญญา
จะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง เช่น ค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาล หรืออ่ืนๆ เป็น
ต้น 
9.   สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละหนึ่งฉบับและมอบ
ใหส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
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 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยาน 
 
 
 
   (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขออนุญาต 
   (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
   (ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
   (ลงชื่อ)…………………….…………………พยาน 
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ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. ด้านหน้าสถานที่ (ป้าย, เลขที)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 
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ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. โต๊ะปรุงยา / บริเวณส านักงานฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. ด้านซ้ายของสถานที่ขออนุญาต / หน้าห้องเก็บยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 
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ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ด้านขวาของสถานที่ขออนุญาต / สภาพภายในห้องเก็บยา (ชั้นรองรับยา) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. ป้ายแสดงสถานที่ประกอบการและป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 
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แผนที่ตั้งของสถานที่………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับรองว่าเป็นความจริง 
ลงช่ือ………………………. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 24 

แผนผังภายในของสถานที่……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  ให้ระบุความกว้าง ลึกของร้าน                                รับรองว่าเป็นความจริง   

และขนาดของตู้ด้วย                                                   ลงช่ือ.......................... 
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1 
 
 
 
 
 
           ผลิตยาแผนโบราณ 
    ค าขออนุญาต         ขายยาแผนโบราณ 
           น าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร    
 

เขียนที่….…………………..……………..……….. 
วันที่………..เดอืน……………………………..พ.ศ……………. 

 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………(ชื่อผู้ขออนุญาต)                                                                        
ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ ชื่อ…………………………..…..…………….…อายุ……ปี  สัญชาติ………………..อยู่
เลขที่…………..ตรอก / ซอย……………………….ถนน……………………..………………………...หมู่ที่……………..
ต าบล / แขวง…………………………อ าเภอ / เขต…………..……………………...….
จังหวัด………………………………………..………โทรศัพท์……….…..…..…………………..... 
ขอรับใบอนุญาต  ผลิตยาแผนโบราณ ขายยาแผนโบราณ น าหรือสั่งยาแผนโบราณ 
เข้ามาในราชอาณาจักร  โดยมีสถานที่ประกอบธุรกิจ  ชื่อ………………………..……………………….… 
อยู่เลขท่ี……………ตรอก / ซอย………..………….……….ถนน………………..…………………….…หมู่ที่…………...
ต าบล / แขวง…..……………………อ าเภอ / เขต…..…………………………..……..…
จังหวัด…………………………………………………………โทรศัพท์…….…………….…………….. 
เวลาท าการ……………………โดยมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขา…………………… 
ชื่อ……..…………………….ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขที่…………… 
(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนให้แจ้งเพ่ิมเติมท้ายค าขอนี้จนครบ) 
เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม       มาตรา 68        มาตรา 69      มาตรา 70  แห่งพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท า
โดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ี
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปิดรูปถ่าย          
ผู้ขออนุญาต 

หรือ 
ผู้ด าเนินกิจการ 

ขนาด 3x4 
เซนติเมตร 

เลขที่………………….…………..…………
วันที่…………………………………..………ลง
ชื่อ………………………....……ผู้รับค าขอ 
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  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ 
  (1)  รูปถ่ายของผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป 
  (2)  เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ และหลักทรัพย์ 
  (3)  ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ 
  (4)  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ด าเนินกิจการไม่เป็นโรค 
              ตามมาตรา 48 (6) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
              พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

(๕)  สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึ่งรับจะเป็นผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต 

(๖)  ส าเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณทุกคน ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต 

  (๗)  เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

(๘) เอกสารอ่ืน ๆ ถ้ามี  
 

                              (ลายมือชื่อ)…………………………………………..ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง         หน้าข้อความที่ต้องการ 
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ค ารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ                                   แบบ  ย.บ. 9 
 
เขียนที่………………………………………… 

วันที่……….เดือน…………………………พ.ศ………….. 
 
ข้าพเจ้า……………………………………………..อายุ………ปี สัญชาติ…………………………… 
อยู่เลขท่ี…………....ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………………หมู่ที่………..ต าบล/
แขวง……………………………………อ าเภอ/เขต………………………………...จังหวัด………………
โทรศัพท์…………….……….ขอให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ว่า 

(1)   ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขา…………………………………… 
ใบอนุญาตที่…………….ออกให้ ณ วันที่………..เดือน………………..พ.ศ………………..…………. 
 
          ไม่เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
ยาแห่งใดมาก่อน 
 (2)   ข้าพเจ้า               
         เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา……..…แห่งพระราชบัญญัติ
ยา  พ.ศ. 2510 ของ………………………………….จังหวัด………………………มาก่อน แต่ได้เลิกการเป็นผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ณ สถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่…..เดือน……….พ.ศ……… 
 
 (3)   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับยาแห่งใด 

 (4)    ขณะนี้ข้าพเจ้า        ไม่ได้รับราชการหรือท างานอยู่แห่งใด 
       รับราชการหรือท างานประจ าอยู่ที่………………………………… 
       เวลาท าการ……………………………… 

 (5)   ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ า ณ สถานที่ประกอบธุรกิจ
ชื่อ…...………………………….อยู่เลขที่………………….ตรอก/ซอย……………….……..ถนน………………………………
หมู่ที่………………….ต าบล/แขวง………..………………………อ าเภอ/เขต……………………………..
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์……………… 
         ตลอดเวลาที่เปิดท าการ 
         เวลาท าการ………………………….. 
 ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากค ารับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าอาจถูกด าเนินคดีฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน 
 ค ารับรองนี้ท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
   (ลายมือชื่อ)……………………………………….………ผู้ให้ค ารับรอง 
   (ลายมือชื่อ)……………………………………………….พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 
หมายเหตุ  :-   ใส่เครื่องหมาย    ในช่อง           หน้าขอ้ความที่ต้องการ 
 

(ช่ือสถานท่ี) 
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สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

 
เขียนที่……….……….…………………………… 

วันที่………….เดือน……………..………………พ.ศ…………… 
 
  สัญญาระหว่าง……………………………………ในนามของ………………..…….เลขที่ …………….
ถนน………………………….ต าบล…………………………อ าเภอ……..……….จังหวัด…………………..ซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับอนุญาต” ฝ่ายหนึ่งกับ……………...…… 
  (  )   การบ าบัดโรคสัตว์ 
ผู้ประกอบ   (  )   โรคศิลปะ  แผน…………………………สาขา………………………………… 
  (  )   วิชาชีพ…………………………………… 
ชั้น……………..ใบอนุญาตเลขที่………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” อีกฝ่าย
หนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญานี้เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ร่วมกันโดยมี
ข้อความดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้รับอนุญาตยินยอมและตกลงให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ณ……………………  ของผู้รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ตั้งแต่วันที่
ท าสัญญาเป็นต้นไป 

2.  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการยินยอมรับปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ใน
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1. ของสัญญานี้ทุกประการ 

3.  ผู้รับอนุญาตยินยอมจ่ายค่าเงินทดแทนเป็นรายเดือนให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เดือน
ละ…….….บาท (…………………………………………) ภายในวันสิ้นเดือนปฏิทินทุกๆ เดือน 

4.  หนังสือสัญญานี้มีอายุสัญญาจนถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ………………………. 
5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบก าหนดตามข้อ 4. ต้องแจ้ง

เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า………วัน  และต้องแจ้งให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบด้วย 

6.   หากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการท า
อยู่เพ่ือให้การปฏิบัติการได้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาฉบับดังกล่าว ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทุกประการ 

7.   ภาษีเงินได้ที่จะต้องเสียตามกฎหมาย ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตกลงกัน
ว่า.…………………………เป็นผู้เสีย         
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 8.   หากปรากฏว่า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด สัญญานี้
เป็นอันเลิกกันทันที โดยคู่สัญญาไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 5. และคู่สัญญามีสิทธิจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้
ตามกฎหมายหากมีการฟ้องร้องกันขึ้น ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่าย
ในการฟ้องร้อง เช่น ค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาล หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
 9.   สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละหนึ่งฉบับและมอบ
ให้กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
 
    (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขออนุญาต 
    (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
    (ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
    (ลงชื่อ)…………………….…………………พยาน 
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ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ด้านหน้าสถานที่ (ป้าย, เลขที)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 
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ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
9. โต๊ะปรุงยา / บริเวณส านักงาน ฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ด้านซ้ายของสถานที่ขออนุญาต / หน้าห้องเก็บยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 
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ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
11. ด้านขวาของสถานที่ขออนุญาต / สภาพภายในห้องเก็บยา (ชั้นรองรับยา) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ป้ายแสดงสถานที่ประกอบการและป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง 
ลงช่ือ………………………. 



 

 33 

 
แผนที่ตั้งของสถานที่…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองว่าเป็นความจริง 
ลงช่ือ………………………. 



 

 34 

 
แผนผังภายในของสถานที่……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้ระบุความกว้าง ลึกของร้าน  รับรองว่าเป็นความจริง 
                และขนาดของตู้ด้วย   ลงช่ือ………………………. 
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ค าขอรับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

เฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ 
---------------------------  

       เขียนที่................................................... 
      วันที่.............เดือน........................พ.ศ................ 
 
  ข้าพเจ้า.................................................................................................. .(ชื่อผู้ขออนุญาต) 
ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการชื่อ................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................ 
อยู่เลขท่ี...........ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................หมู่ที.่.......ต าบล/แขวง........................
อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด........................โทรศัพท์........................... 
ขอรับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ โดยมีสถานที่ขายยา ชื่อ
....................................................อยู่เลขท่ี.............ตรอก/ซอย........................ถนน....................................... 
หมู่ที่.........ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์................................เวลาท าการ............................................... 
โดยมี           เภสัชกรชั้น................................ชื่อ.................................................................... 
  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่........................................... 
               ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้น......................................สาขา........................... 
ชื่อ..................................................ใบอนุญาตประกอบการบ าบัดโรคสัตว์เลขที่.............................. 
(ถ้าประเภทใดมีมากกว่าหนึ่งคนให้แจ้งเพ่ิมเติมไว้ท้ายค าขอนี้จนครบ)  
เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ที่ปิดรูปถ่าย 
ผู้ขออนุญาต 
ขนาด 3x4 ซม. 

เลขที่………………………. 
วันที่……………………….. 
ลงชื่อ……………………..ผู้รับค าขอ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการ 
กระท าโดยสุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วย
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้ 
  ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
 (1) รูปถ่ายของผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป, บัตรประชาชน 
 (2) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์ (ใบทะเบียนพาณิชย์) 
 (3) ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ, ส าเนาทะเบียนร้านขายยา 
 (4) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ด าเนินกิจการไม่เป็นโรคตามมาตรา 
14 (6) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
 (5) สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต 
 (6) ส าเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบการบ าบัดโรคสัตว์
ของผู้ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต, ส าเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน 
 (7) เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล 
(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต), หนังสือมอบอ านาจติดอาการแสตมป์ 30 บาท 
 (8) แบบแปลนแผนผังภายนอกแสดงสถานที่ตั้ง, แบบแปลนภายในร้านแสดงการจัดตู้ยาและยา 
 
 
     ลายมอืชื่อ....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                           (....................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ (1)   ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ต้องการ 
      (2)   ในกรณีที่ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นสองเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้อนุญาต 
     เฉพาะผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นสอง สาขาอายุรกรรมเท่านั้น 
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แบบ ข.ย.11 
ค ารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

       เขียนที่................................................... 
      วันที่.............เดือน........................พ.ศ................ 

 ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ................ปี  สัญชาต.ิ...................... 
อยู่เลขท่ี..........ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................หมู่ที่..............ต าบล/แขวง.................
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.......................................... 
ขอให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า 
    [   ] ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (1)  ข้าพเจ้าเป็น  [   ] ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขา....................... 
    [   ] ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้น............................................ 
ใบอนุญาตเลขท่ี.....................ออกให้ ณ วันที่.......เดือน........................................พ.ศ..................... 
    [   ] ไม่เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจ 
 (2)  ข้าพเจ้า         เกี่ยวกับยาแห่งใดมาก่อน  
    [   ] เคยเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา.................................. 
แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของ..................................................จังหวัด............................... 

(ชื่อสถานที่) 
มาก่อนแต่ได้เลิกกิจการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่.......................................
เดือน..................................พ.ศ...................... 
 (3)  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามิได้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ยาแห่งใด                            [   ] ไม่ได้รับราชการหรือท างานอยู่แห่งใด 
 (4)  ขณะนี้ข้าพเจ้า [   ] รับราชการหรือท างานประจ าอยู่ที่......................................... 
          เวลาท าการ..........................................................................  
 (5)  ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ า ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 
ชื่อ..................................................................อยู่เลขที่............ตรอก/ซอย........................... 
ถนน................................หมู่ที่..........ต าบล/แขวง...............อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด..................
โทรศัพท์........................... 
    [   ] ตลอดเวลาที่เปิดการ............................................................... 
    [   ] เวลาท าการ........................................................................... 
 ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากค ารับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเท็จ ข้าพเจ้าอาจถูกด าเนินคดีฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน 
 ค ารับรองนี้ท าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
    (ลายมือชื่อ)..............................................ผู้ให้ค ารับรอง 
                                                        (..........................................) 
    ต าแหน่ง…………………………………….. 
 
    (ลายมือชื่อ).............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                                        (...........................................) 
                                          ต าแหน่ง...................………………………… 

สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
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ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
---------------- 

          เขียนที่.......................................................... 
     วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...................... 

 สัญญาระหว่าง........................................................ในนามของ.......................................... 
เลขที่.........ถนน.......................ต าบล.........................อ าเภอ...........................จังหวัด...................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับอนุญาต” ฝ่ายหนึ่งกับ.............................. 
    [  ] การบ าบัดโรคสัตว์ 
  ผู้ประกอบ [  ] โรคศิลปะแผน...................................สาขา.......................... 
    [  ] วิชา 
ชั้น..................ใบอนุญาตที่...............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” อีกฝ่าย
หนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญานี้เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ร่วมกันโดยมี
ข้อความดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้รับอนุญาตยินยอมและตกลงให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ..................... 
ของผู้รับอนุญาตเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  ตั้งแต่วันที่.....เดือน............พ.ศ........... 
 2.  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการยินยอมรับปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ตามข้อ 1 ของสัญญานี้ทุกประการ 
 3.  ผู้รับอนุญาตยินยอมจ่ายค่าเงินทดแทนเป็นรายเดือนให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเดือนละ 
...............................บาท (.........................................................................) ภายในวันสิ้นเดือนปฏิทินทุกๆ 
เดือน 
 4.  หนังสือสัญญานี้มีอายุสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ....................... 
 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบก าหนดตามข้อ 4 ต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า...............วัน และต้องแจ้งให้กองควบคุมยาทราบ
ตามกฎหมาย 
 6.  หากตอ้งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการท าอยู่เพื่อให้
การปฏิบัติการได้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติยาฉบับดังกล่าว ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทุก
ประการ 
 7.  ภาษีเงินได้ที่จะต้องเสียตามกฎหมาย ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตกลงกันว่า 
..........................................................เป็นผู้เสียภาษี 
 8.  หากปรากฎว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด สัญญานี้เป็น
อันเลิกกันทันที โดยคู่สัญญาไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 5 และคู่สัญญามีสิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้
ตามกฎหมาย หากมีการฟ้องร้องกันขึ้น ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่าย
ในการฟ้องร้อง เช่น ค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาลหรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
 9.  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละหนึ่งฉบับ และมอบ
ให้กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
 
 
 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงไดล้งชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 



 

 39 

 
 
   (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขอรับอนุญาต 
                                               (..............................................) 
   ต าแหน่ง…………………………………… 
 
   (ลงชื่อ)...............................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
                                               (.............................................) 
   ต าแหน่ง…………………………………… 
 
   (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                (.............................................) 
   ต าแหน่ง…………………………………… 
 
    (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                 (............................................)  
   ต าแหน่ง……………………………………                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่แล้ว ยส 3-1 
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เลขที่รับ..................................               ที่ปิดรูปถ่ายผู้ขอรับ 
วันที่.......................................                      ใบอนุญาตหรือ  
         ผู้ด าเนินการ 
 (ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)                         ขนาด 3x4 ซม 
    

ค าขอรับใบอนุญาต 
ผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภทท่ี  3 
........................................ 

 
       เขียนที่.................................................. 
      วันที่............เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

1.ข้าพเจ้า............................................................................... ......................................... 
(ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต) 

อยู่เลขท่ี.........ตรอก/ซอย........................ถนน............................หมู่ที.่........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์.............................................. 
                      2.  ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ ชื่อ........................................................อายุ.....................ปี 
สัญชาติ...................อยู่เลขที่.......ตรอก/ซอย.....................ถนน......................หมู่ที่........ต าบล/แขวง...........
อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................................โทรศัพท์................................. 

            3.  ขอรับใบอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 
โดยมีสถานที่ท าการ คือ.....................................................................................................................  

(ชื่อสถานที่ผลิต จ าหน่าย น าเข้าหรือส่งออก) 
อยู่เลขท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน............................หมู่ที่........ต าบล/แขวง......................
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................................โทรศัพท์.................................................. 
                       4.  โดยมีเภสัชกรชื่อ (1)...........................ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่ (1).......... 
              (2)............................                                          (2).......... 
                             (3)..............................             (3).......... 
เป็นผู้ควบคุมตามมาตรา 21  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
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5.  พร้อมกับค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
 (1)  ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 
 (2)  ส าเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
 (3)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม  
       2 
 (4)  ส าเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้า ซึ่งยาแผนปัจจุบันแล้วแต่กรณี 
 (5)  รูปถ่ายของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซ็นติเมตร จ านวน 2 รูป 
 
 
 
    (ลายมือชื่อ)............................................................ผู้ยื่นค าขอ 
     (…………………………………………….) 
 
 
หมายเหตุ   ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

 42 

ค ารับรองของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 และเภสัชกร 
 

        เขียนที่…............................................. 
      วันที่…..เดือน….................พ.ศ…......... 

 
  ข้าพเจ้า….............................………................อายุ….......ปี สัญชาติ…...........อยู่เลขที่…......
ถนน….......................หมู่ที่…....ต าบล…..............อ าเภอ…..........จังหวัดสมุทรสงครามโทรศัพท์….................. 
ในฐานะเป็นผู้รับอนุญาตและข้าพเจ้า….........................................อายุ…...ปี สัญชาติ…...........อยู่เลขท่ี.…....
ถนน….............หมู่ที่…....ต าบล…..............อ าเภอ…....................จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์…................  
ในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุมสถานที่ซึ่งรับอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทสถานที่
ชื่อ…....………………….........ตามใบอนุญาตที่…............................ตั้งอยู่เลขท่ี…....ถนน…...............หมู่ที่….......
ต าบล….................อ าเภอ….............จังหวัด….................โทรศัพท์…..................ใบอนุญาตออกให้ ณ วันที่…
เดือน….....พ.ศ….... 
 ข้าพเจ้าทั้งสองขอให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ว่า 

1.  ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับอนุญาตจะจัดให้มีเภสัชกรอยู่ควบคุมตลอดเวลาท าการตามสถานที่ที่
ได้รับอนุญาตดังระบุไว้ข้างต้น 
2.  ข้าพเจ้าในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุมจะอยู่ประจ าสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ดังระบุไว้ข้างต้น   
ตลอดเวลาท าการ 
3.  ในฐานะผู้รับอนุญาต ข้าพเจ้าจะจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ในขณะที่ 
เภสัชกรผู้ควบคุมอยู่ประจ าสถานที่เท่านั้น 
4. ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับอนุญาต และข้าพเจ้าในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุม นอกจากเคร่งครัดในการ

ถือปฏิบัติตามค ารับรองในข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าทั้งสองได้รับทราบแล้วว่าจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในเรื่องอ่ืนๆ ตามแต่ประเภทของใบอนุญาตที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย 
  ค ารับรองนี้ท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   (ลายมือชื่อ)…............................................ผู้รับอนุญาตให้ค ารับรอง        
   ต าแหน่ง……………………………………… 
   (ลายมือชื่อ)…............................................เภสัชกรผู้ควบคุมให้ค ารับรอง 
   ต าแหน่ง……………………………………… 
   (ลายมือชื่อ)…............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   ต าแหน่ง……………………………………… 
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ที่ปิดรูปถ่าย 
ผู้ขอรับใบอนุญาต      เลขที่.......................................... 
    หรือ        วันที่........................................... 
ผู้ด าเนินกิจการ       ลงชื่อ...........................ผู้รับค าขอ 
 

ค าขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ 
ใบประเภท 3 หรือประเภท 4 

---------------------------  
       เขียนที่............................................. 
      วันที่.............เดือน........................พ.ศ........... 
 
  ข้าพเจ้า.......................................................................ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ 

(ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคล)  
คือ.......................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................... 
หมู่ที่..............ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด........................โทรศัพท์..........................และเป็นผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่า
ด้วยยา ใบอนุญาตที่..............................................................................................  
 ขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ในนามของ 
(ชื่อสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์).......................................................................... ................. 
อยู่เลขท่ี.............................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.............................. 
หมู่ที่..............ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด............................โทรศัพท์................................ 
 โดยมีเภสัชกรชื่อ.....................................................................ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะที่
......................เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 (ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนให้แจ้งชื่อให้ครบต่อท้ายค าขอนี้) 
            ข้าพเจ้าหรือนิติบุคคลที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ด าเนินการ 
 เคย   ไม่เคย   ได้รับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 มาก่อน 
 เคย   ไม่เคย   ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทหรือกฎหมายว่าด้วยยา 
 เคย   ไม่เคย   ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อประสาท
หรือกฎหมายว่าด้วยยา 
 เคย   ไม่เคย   ต้องโทษปรับหรือจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาล เพราะกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือกฎหมายว่าด้วยยา 
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 ในกรณีเคยถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยต้องโทษปรับหรือจ าคุก โดยค าพิพากษา
ของศาลเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือกฎหมายว่า
ด้วยยา ให้แจ้งข้อเท็จจริงตามสมควรเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 
............................................................................................................................. .................... 
.................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. .................... 
....................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. .................... 
................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. .................... 
.................................................................................................................................................  
 
พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 
 (1) รูปถ่ายของผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จ านวน 4 รูป 
 (2) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์ 
 (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (4) ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของเภสัชกรทุกคน ซึ่งรับจะเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม 
      การขายวัตถุออกฤทธิ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (5) ใบส าคัญแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการกิจการของนิติบุคคล 
       ผู้ขอรับใบอนุญาต (ถ้าเป็นนิติบุคคล) 
 (6) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
 (7) เอกสารอื่นๆ ถ้ามี 
 

ลายมือชื่อ....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
         (……………………………………..) 
 
 
หมายเหตุ    1.  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 
  2.  ให้ท าเครื่องหมาย x ในช่อง    หลังค าว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย ตามความเป็นจริง 
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ค ารับรองของผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3, 4 และเภสัชกร                                                          
                                                                                              

     วันที่...........เดือน..........พ.ศ  .............…… 
 
  ข้าพเจ้า...........................................................อายุ..........ปี สัญชาติ.....................……… 
อยู่เลขท่ี............ถนน.........................หมู่ที.่......ต าบล................อ าเภอ......................จังหวดั........................
โทรศัพท์.............เป็นผู้รับอนุญาต  
  และข้าพเจ้า...................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.................. 
อยู่เลขท่ี............ถนน...........................หมู่ที.่......ต าบล.....................อ าเภอ......................จังหวัด................
โทรศัพท์........................................ในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุมเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งรับอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยา
เสพติดให้โทษประเภท 3 หรือประเภท 4 ชื่อ…...........................................ตามใบอนุญาตที่........................
ตั้งอยู่เลขที่............ถนน...................หมู่ที่..........ต าบล.............................อ าเภอ.............จังหวัด...................
โทรศัพท์...............ใบอนุญาตออกให้วันที่.........เดือน....................พ.ศ.…....... 
 ข้าพเจ้าทั้งสองขอให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ว่า 
  1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับอนุญาตจะจัดให้มีเภสัชกรอยู่ควบคุมตลอดเวลาท าการ       
ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตดังระบุไว้ข้างต้น 
  2. ข้าพเจ้าในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุมจะอยู่ประจ าสถานที่ที่ได้รับอนุญาตดังระบุไว้ข้างต้น
ตลอดเวลาท าการ 
  3. ในฐานะผู้รับอนุญาต ข้าพเจ้าจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
ในขณะที่เภสัชกรผู้ควบคุมอยู่ประจ าสถานที่เท่านั้น และจะขายเฉพาะกรณีท่ีมีใบสั่งแพทย์ 
  4.ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับอนุญาตและข้าพเจ้าในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุม นอกจากจะ
เคร่งครัดในการถือปฏิบัติตามค ารับรองในข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าทั้งสองได้รับทราบแล้วว่า
จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในเรื่องอ่ืนๆ ตามแต่ประเภทของใบอนุญาตท่ีระบุไว้
ข้างต้นด้วย 
 
 
                             ค ารับรองนี้ท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 (ลายมือชื่อ)...............................................ผู้รับอนุญาตให้ค ารับรอง        
 
 (ลายมือชื่อ)...............................................เภสัชกรผู้ควบคุมให้ค ารอง 
 
 (ลายมือชื่อ)...............................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
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เอกสารแนบท้ายการขออนุญาตยาเสพติดให้โทษ / วัตถุออกฤทธิ์ 
ผู้ขออนุญาต (เจ้าของร้าน) 

1.  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เปิดร้านขายยา (กรณีท่ีร้านขายยาเป็นคนละที่กับทะเบียนบ้าน 

ในขอ้ 2 )  
5.  สัญญาเช่า 
6.  แบบแปลนแผนผังภายนอกและภายใน (เขียนด้วยวัสดุที่ลบไม่ได้) 
7.  รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จ านวน 2 รูป 
8.  ส าเนาใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

หมายเหตุ    เซ็นต์รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 
 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ผู้คุมร้าน) 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม / ผู้บ าบัดโรคสัตว์ 
 

หมายเหตุ    เซ็นต์รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 
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ผู้รับอนุญาตแจ้งเลิกกิจการ 
 
                                                                           เขียนที่ ………………………………………….. 
                                                                               วันที่………เดือน……………พ.ศ. ……….. 
 
เรื่อง  ขอแจ้งเลิกกิจการ 
เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  ใบอนุญาต………………………………………………………………………… 
                        ส าหรับ  พ.ศ…………………   จ านวน……………ชุด 
   2.  บัญชียาที่เหลือในวันแจ้งเลิกกิจการ  1  ชุด 
 
                         ด้วยข้าพเจ้า……………………………………………………ผู้รับอนุญาต………………………………
ใบอนุญาตเลขท่ี………………..ของสถานที่…………………………………………………………ตั้งอยู่เลขที่………………… 
หมู่ ………………..ถนน…………………………ต าบล/แขวง…………อ าเภอ/เขต……………จังหวัด...........................
ประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่……เดือน ……………พ.ศ.…………เป็นต้นไป 
 
                        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะขายยาที่เหลืออยู่ในครอบครองข้าพเจ้าให้กับผู้รับอนุญาตอ่ืน
หรือแก่ผู้ซึ่งท่านเห็นสมควรให้หมดสิ้นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้าเลิกกิจการเป็นต้นไป พร้อมกับ
หนังสือนี้ ข้าพเจ้าขอส่งมอบใบอนุญาตฉบับจริงและบัญชียาที่เหลือในวันที่แจ้งเลิกกิจการมาด้วยแล้ว 
 
                        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… 
         (……………………………………) 

      
 
หมายเหตุ   ขีดฆ่าค าที่ไม่ต้องการออก 
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        เขียนที่………………………… 
                                                                            วันที่……เดือน…………พ.ศ.……….. 
 
เรื่อง   ขอแจ้งเลิกกิจการของนิติบุคคล 
เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ใบอนุญาต…………………………………………………………………………… 
                         ส าหรับ พ.ศ. ……………..  จ านวน…………ชุด 
                    2. บัญชียาที่เหลือในวันแจ้งเลิกกิจการ 1 ชุด 
                    3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคล) 
                        
                          ด้วยข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………………………… 
โดยมี…………………………………………………………………………………………………… 
เป็นผู้มีอ านาจปรากฎตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  (3)  ของ
สถานที่…………………………………….ตั้งอยู่เลขท่ี……..หมู่…….ถนน………..…..ต าบล/แขวง…………………
อ าเภอ/เขต………………..จังหวัด.................  ประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาต                       
ตั้งแต่วันที่…………เดือน…………พ.ศ………เป็นต้นไป 
                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะขายยาที่เหลืออยู่ในครอบครองข้าพเจ้าให้กับผู้รับอนุญาตอ่ืน
หรือแก่ผู้ซึ่งท่านเห็นสมควรให้หมดสิ้นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้าเลิกกิจการเป็นต้นไป พร้อมกับ
หนังสือนี้ ข้าพเจ้าขอส่งมอบใบอนุญาตฉบับจริงและบัญชียาที่เหลือในวันที่แจ้งเลิกกิจการมาด้วย 
 
                          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………. 
          (……………………………………) 
(ลงชื่อ) ……………………………………. 

                                                   (…………………………………….) 
                                          (ลงชื่อ) ……………………………………. 
                                                   (……………………………………) 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้แจ้งเลิกกิจการต้องเป็นผู้มีอ านาจและท าตามเงื่อนไขตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท 
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      เขียนที่……………………………… 
       วันที่…...เดือน…………..พ.ศ………… 

 
เรื่อง  แจ้งเลิกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ. 2510 
เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
                   ด้วยข้าพเจ้า…………………………………………………………………………ผู้ได้รับขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผน……………………………ชั้น…………….สาขา…………………… 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  เลขที่………………………………………………….เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  ณ  
สถานที่ 
 
                   [   ]   ขายยา     [   ]   แผนปัจจุบัน 
                   [   ]   ผลิตยา     [   ]   แผนโบราณ 
                   [   ]    น าหรือสั่งยาฯ    [   ]   …………………………. 
                                                [   ]   ………………………… 
ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2522 
(ชื่อสถานที่) ………………………………………………………………………………………………………… 
ตั้งอยู่เลขที่……………………………ตรอก/ซอย…………………………………………..ถนน…………………… 
หมู่ที่………………………….ต าบล/แขวง………………………………………….อ าเภอ/เขต……………………จังหวัด
................................โทรศัพท์.................................................................................................................  
ดังปรากฏตามสัญญาระหว่างผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ฉบับลงวันที่ …………….เดือน ………………..พ.ศ. ……… 
                   บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เลิกเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  ณ  สถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ตั้งแต่ 
วันที่…………  เดือน ………………………  พ.ศ.  ………………………                   
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………….. 
(…………………………………………..) 

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
 
 
หมายเหตุ  1.  เหตุผลการแจ้งเลิกการปฏิบัติการ 
                 …………………………………………………………………………………………………………………… 
                2.  แนบส าเนาใบประกอบโรคศิลป์ 
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หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตเปลี่ยนผู้รับอนุญาต / ผู้ด าเนินการ ดังนี้ 

[ ]   บุคคลธรรมดา 
[ ]   ค าขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต 
[ ]   ค าขออนุญาต (ตามประเภทใบอนุญาต) 
[ ]   รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต ขนาด 3X4 ซม. 
จ านวน 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
[ ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับอนุญาตพร้อมตัวจริง 

- หนังสือขออนุญาตท างานที่ออกโดยกระทรวง 
แรงงานฯ และหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) 

[ ]   ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับอนุญาตพร้อมตัวจริง 
[ ]   ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต 
       (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่         
โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติด 
ให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) 
[ ]   สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
จ านวน 3 ชุด 
[ ]   หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก/โฉนดที่ดิน) จ านวนเงิน  
ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป 

- หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน  
ไม่นานเกิน 3 เดือน หรือ 

- ส าเนาโฉนดที่ดินที่ไม่ติดภาระผูกพันพร้อม 
ตัวจริง 

[ ]   สัญญาเช่า (กรณีท่ีเช่าสถานที่) หรือหนังสือยินยอม 
[ ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ขออนุญาต 
[ ]   ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ที่ให้เช่า /
ยินยอมฯ 
กรณีทะเบียนบ้านไม่มีผู้อาศัย 
[ ]   ส าเนาสัญญาซื้อ-ขายสิ่งปลูกสร้างฯ                                       
หรือ [ ]   ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างฯ                                            
หรือ [ ]   ส าเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์  
[ ]   หนังสือมอบอ านาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือ 
ผู้ด าเนินกิจการไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง พร้อมอากร 
แสตมป์ 10 บาท 
เอกสารที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเตรียม                                 
[ ]   ค ารับรอง (ตามประเภทใบอนุญาต) ต้องมาลงนาม 
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

[ ]   ใบประกอบโรคศิลปะพร้อมส าเนา และต้องผ่านการ 
รับรองจากสภาเภสัชกรรม 
[ ]   ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 

[ ]   นิติบุคคล ฯลฯ 
[ ]   ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต) 
[ ]   ค าขออนุญาต (ตามประเภทใบอนุญาต) 
[ ]   รูปถ่ายของผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 ซม.  
จ านวน 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
[ ]   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการพร้อมตัวจริง 
หนังสือขออนุญาตท างานี่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และ
หนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) 
[ ]   ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินกิจการพร้อมตัวจริง 
[ ]   ใบรับรองแพทย์ของผู้ด าเนินกิจการ 
       (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน, 
วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, 
โรคพิษสุราเรื้อรัง) 
[ ]   สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
จ านวน 3 ชุด 
[ ]   หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ 
[ ]   หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ  
(ตามแบบ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
[ ]   ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการผู้ลงนามแต่งตั้งฯ 
เอกสารที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเตรียม 
[ ]   ค ารับรอง (ตามประเภทใบอนุญาต) ต้องมาลงนามต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่ 
[ ]   ใบประกอบโรคศิลปะพร้อมส าเนา และต้องผ่านการ
รับรองจากสภาเภสัชกรรม 
[ ]   ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน 
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2 
 

กรณีเช่าสถานที่ของหน่วยงานของทางราชการหรือเอกชน เช่น 
 

- การเคหะแห่งชาติ 
- ที่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์   หน่วยงานของราชการ 
- สถานที่ของวัด 
- ฯลฯ 
- ห้างสรรพสินค้า 
- คอนโดมิเนียม     เอกชน 
- ฯลฯ 

 
 ให้ใช้หลักฐานของผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกระท าการแทน และประทับตรารับรองของ
หน่วยงานนั้นๆ กรณีที่มีใบเสร็จช าระเงินค่าเช่าให้แนบหลักฐานมาด้วย 
 

 
หมายเหตุ     1.  วันมายื่นเอกสาร ให้มาทั้งเจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่ พร้อมทั้งเภสัชกร (ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)  
                     และน าใบอนุญาตฉบับจริงมาด้วย และต้องช าระเงินค่าใบอนุญาตใหม่ภายหลังที่ได้รับใบอนุญาต 
                 2.  กรณีท่ีผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการเป็นคนต่างชาติ เอกสารที่ใช้ประกอบในการที่ยื่นค าขอ  
                      จะต้องมีหนังสือขออนุญาตท างานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือเดินทาง 
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         วันที่…………เดือน…………………….พ.ศ……………… 
 
 
เรื่อง   ขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต 
 
เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ข้าพเจ้า………………………………………………ผู้รับอนุญาต……………..…………. 
ใบอนุญาตเลขท่ี……………ในนามของร้าน/บริษัท/หจก.…………………………………………………….. 
ตั้งอยู่เลขที่…………หมู่.........ถนน………………..ต าบล/แขวง……………อ าเภอ/เขต………จังหวัด.............................. 
                             มีความประสงค์ขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตจาก………………………………………………… 
เป็น…………………………………….……………และข้าพเจ้าขอยกเลิกใบอนุญาตของข้าพเจ้านับตั้งแต่ 
 
วันที่………………………………..ได้รับอนุญาตจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
            
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (ลงชื่อ)………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    
- กรณีบุคคลธรรมดาให้แนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับอนุญาตเดิม 
- กรณีนิติบุคคล: ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจ

ลงนาม, ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
- กรณีท่ีผู้รับอนุญาตเดิมไม่สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ให้มีหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับอนุญาตเดิม

ประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

(ระบชุื่อผู้ รับอนญุาตใหม)่ 
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การขอใบอนุญาต 
 
    
 
 
                                                                                             ทันที 
 
 
 
  
 
 
 
                            1 วัน 
 
 
                             2 วัน  
 
 
 
 
 
 
                                    2 วัน  
 
 
  
 
หมายเหตุ     รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 วัน  
 
แบบฟอร์ม 

1. ค าขอใบแทนใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  
2. ค าขอใบแทนใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ 
3. ค าขอใบแทนใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ 
4. ค าขอใบแทนใบอนุญาตแผนโบราณ 

 
เอกสารแนบท้าย 

1. หลักฐานแจ้งความใบอนุญาตแทน 
2. ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 

 

- รับเอกสารการขอแกไ้ขใบอนุญาต 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วน / ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง 

ลงเลขรับหนังสือของกลุ่มงาน 

- ท าบันทึกเสนอ นพ.สสจ.  
 
 

- ตรวจสอบความถูกต้องใน
ใบอนุญาตที่ลงนามแล้ว 

- ประทับตัวอักษรสีแดง ค าว่า " ใบ
แทน" ที่หัวใบอนุญาต 

- แจ้งให้มารับใบอนุญาต 
- ช าระค่าธรรมเนยีม 100 บาท  

แบบฟอร์มด้ำนล่ำง 
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 ค าขอใบแทนใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
------------------- 

 
       เขียนที่............................................................. 

      วันที่.......เดือน......................พ.ศ..................... 
 

ข้าพเจ้า.......................................................................................................... .............................................. 
(ชื่อผู้รับอนุญาตซึ่งขอใบแทนใบอนุญาต) 

ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ คือ................................................................อายุ..........ปี สัญชาติ..............อยู่เลขท่ี...........
ถนน...........................หมู่ที.่.......ต าบล....................อ าเภอ.....................................จังหวัด................................. 
 ขอรับใบแทนอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน ในนามของ
..............................................................................................  (ชื่อสถานที่ขายยา) 
เลขที่.........ถนน.......................หมู่ที.่......... ต าบล......................... อ าเภอ.....................จังหวัด.......................... 
 โดยมี   เภสัชกรชั้นหนึ่ง   เภสัชกรชั้นสอง   หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
 สาขา  เวชกรรม  ทันตกรรม  การผดุงครรภ์  การพยาบาล  หรือ  ผู้ประกอบการ
บ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นสอง เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ คือ
.................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ เลขท่ี................................................ 
(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็ให้แจ้งชื่อมาให้ครบต่อท้ายค าขอนี้) 
 
 เหตุที่ขอใบแทนใบอนุญาต
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................  
 
 พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 
 1.   รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร 4 รูป 
 2.   ใบแจ้งความ, ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 
หมายเหตุ        ใส่เครื่องหมาย   x    ในช่อง    หน้าที่ชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
 
 

ที่ปิดรูปถ่าย 
ผู้ขอใบแทน    
ใบอนุญาต 
ขนาด 3x4 ซม. 

เลขท่ี………………………. 
วันท่ี……………………….. 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้กรอก) 
 
 

แบบ ข.ย. 7 
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ค าขอใบแทนใบอนุญาตขายยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท 3 
----------------- 

 
       เขียนที่............................................................ 
      วันที่.............เดือน..........................พ.ศ..................... 
 
 ข้าพเจ้า............................................................................ .....................................ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ 

(ชื่อผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคล) 
คือ.....................................................................................อายุ......... ปี สัญชาติ...................อยู่เลขท่ี................
ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................หมู่ที่.............ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์.................................... 
ใบอนุญาตที่......................................................... 
 ขอรับใบแทนอนุญาตให้ขายยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 3 ในนามของ...............................................  

(ช่ือสถานท่ีขายยาเสพตดิให้โทษ) 
อยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................หมู่ที่.........ต าบล/แขวง..............................
อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................โทรศัพท์................................. 
 โดยมีเภสัชกรเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมการขาย ชื่อ............................................................................. ...... 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะที่.............................................................. 
(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคน ให้แจ้งชื่อให้ครบต่อท้ายค าขอนี้) 
 
 
 เหตุที่ขอใบแทนใบอนุญาต
.......................................................................... .............................................................................  
 
พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
 1.   รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร 2 รูป 

3. ใบแจ้งความ, ส าเนาใบอนุญาตเสพติดให้โทษประเภท 3 
 
 

     (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 

ที่ปิดรูปถ่าย 
ผู้ขอใบแทน        
ใบอนุญาต 
ขนาด 3x4 ซม 

เลขท่ี………………………. 
วันท่ี……………………….. 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้กรอก) 
 

แบบ ขจ.4 
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ค าขอใบแทนใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

----------------- 
       เขียนที่.............................................................. 
      วันที่.............เดือน................................พ.ศ..................... 
 
 ข้าพเจ้า..................................................................................................................ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ 

(ชื่อผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคล) 
คือ.....................................................................................อายุ...........ปี สัญชาต.ิ...................อยู่เลขท่ี...............
ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................หมู่ที่............ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์....................................
ใบอนุญาตที่......................................................... 
 ขอรับใบแทนอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  ในนามของ
................................................................................(ชื่อสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์) อยู่เลขท่ี..................... 
ตรอก/ซอย................................ถนน....................................หมู่ที่..........ต าบล/แขวง........................................
อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................โทรศัพท์................................. 
 โดยมีเภสัชกรเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมการขาย ชื่อ.....................................................................................  
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะที่.............................................................. 
(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคน ให้แจ้งชื่อให้ครบต่อท้ายค าขอนี้) 
 
 
 เหตุที่ขอใบแทนใบอนุญาต
............................................................................................................................. ................................................
..................................................................................................................................  
 
 พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
 1.   รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร 2 รูป 

2. ใบแจ้งความ, ส าเนาใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 
 
 

     (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 

ที่ปิดรูปถ่าย 
ผู้ขอใบแทน        
ใบอนุญาต 
ขนาด 3x4 ซม 

เลขท่ี………………………. 
วันท่ี……………………….. 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้กรอก) 
 

แบบ ขจ.4 
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แบบ ย.บ. 4 
 
ที่ปิดรูปถ่าย                      เลขรับที่............................ 
ผู้ขอใบแทน                     วันที่.................................... 
ใบอนุญาต                               (ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้กรอก) 
 

ค าขอใบแทนใบอนุญาต................................ 
...............................................ยาแผนโบราณ 

-------------------------------------------- 
 

       เขียนที่....................................................... 
      วันที่..........เดือน.................................พ.ศ................ 

 
 ข้าพเจ้า.......................................................…………………………....................ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ คือ 

(ชื่อผู้รับใบอนุญาตซึ่งขอใบแทนใบอนุญาต) 
...................................................................................................  อายุ...................ปี  สัญชาติ..........................
อยู่เลขท่ี......................ถนน.................................................................... 
หมู่ที่.............ต าบล.......................................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................
เลขที่ใบอนุญาต.................................... 
 ขอรับใบแทนใบอนุญาต...............................................……………………………..ยาแผนโบราณในนาม
ของ.................................................……………………………………………………………………….(ชื่อสถานที่ขายยา) 
อยู่เลขท่ี......................ถนน...........................................................หมู่ที.่............ต าบล
...............................................อ าเภอ.....................................จังหวัด...................................………………………….. 
 โดยมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขา..................................................................................... ....
เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ คือ................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เลขท่ี..............................................  
(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็ให้แจ้งชื่อมาให้ครบต่อท้ายค าขอนี้) 
 
 เหตุที่ขอใบแทนใบอนุญาต
............................................................................................................................. ................................................
..................................................................................................................................  
 
 พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 
 1.   รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร 2 รูป 

2. ใบแจ้งความ, ส าเนาใบอนุญาตยาแผนโบราณ 
 

     (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 

  



 

 58 

หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
 

เขียนที่…………………………………. 
วันที่……..เดือน…………………………พ.ศ………….. 

 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………………………………………………………(ชื่อและประเภทนิติบุคคล)  
ส านักงานใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่………………..ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………….…….หมู่……….ต าบล/
แขวง……………………อ าเภอ/เขต……….……………………จังหวดั……………………………..โดย
มี……………………………………………………………………เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ เลขที…่………………………….ลงวันที่…………………..…………………….ขอมอบอ านาจและ
แต่งตั้งให้……………………………………..เป็นผู้ด าเนินกิจการและมีอ านาจกระท าการ หรือมอบอ านาจให้กระท าการแทน
ข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาต การรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และกิจการอ่ืนใดทุกประการเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ไม่รวมถึงการแจ้งเลิกกิจการและการขอเปลี่ยนผู้รับ
อนุญาต…………………………..……………………………………………………….(หมายถึงประเภทใบอนุญาต) 
  การใดท่ีผู้ด าเนินกิจการและผู้รับมอบอ านาจดังกล่าว ได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้  
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่…………………….. 
 
 
   (ลงชื่อ)…………………………………ผู้มอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
            (…………………………………) 
   (ลงชื่อ………………………………….ผู้มอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
            (…………………………………) 
             (ลงชื่อ)…………………………………ผู้รับมอบอ านาจ 
                               (………………………………...) 
   (ลงชื่อ)…………………………………พยาน 
            (…………………………………) 
   (ลงชื่อ)…………………………………พยาน 
            (…………………………………) 
 
 
หมายเหตุ 1.   ใช้หนังสือมอบอ านาจนี้ 1 ฉบับ ส าหรับใบอนุญาต 1  ประเภท (ส าหรับนิติบุคคล)  
       (อากรแสตมป์ 30 บาท) 
  2.   การมอบอ านาจต้องท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
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หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน 
 

เขียนที่………………………………………… 
วันที่……………..เดือน…………………………..พ.ศ………… 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า……………………………………………………………………. 

           ผู้รับอนุญาต               ผู้ด าเนินกิจการ                      ผู้ขออนุญาต 
         ขายยาแผนปัจจุบัน       น าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ       ผลิตยาแผนปัจจุบัน 
         ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
         ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ 
         ขายยาแผนโบราณ        น าหรือสั่งยาแผนโบราณฯ       ผลิตยาแผนโบราณ 
ของ ร้าน / หจก. / หสน. /บริษัท……………………………………………………………………………….ใบอนุญาตเลขที่………………
ตั้งอยู่ที่……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………ขอมอบอ านาจให้………………………………………………………………………………… 
      บัตรประจ าตัวประชาชน          บัตรประจ าตัวข้าราชการ  เลขที่………………………………………ออกให้
โดย…………………………………………….บัตรหมดอายุ………………………………………... 
เป็นผู้กระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับ    การขออนุญาต    การรับใบอนุญาต     การต่อใบอนุญาต 
ลงนามเป็นผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต  และกิจการอ่ืนใดทุกประการ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ส าหรับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น 
  การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและ
มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่………………………………………………….. 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้มอบอ านาจ 
             (…………………………………………………) 
    (ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้รับมอบอ านาจ 
             (………………………………………………...) 
    (ลงชื่อ)………………………………………………..พยาน 
             (…………………….…………………………..) 
    (ลงชื่อ)………………………………………………..พยาน 
             (…………………….…………………………..) 
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          แบบ  ข.ย. 12 
     
       เลขรับที่.............................................................. 
       วันที่....................................................... ............ 
       ลงชื่อ.................................................ผู้รับค าขอ 
 
          ขายยาแผนปัจจุบัน 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต        ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย  
      หรือยาควบคุมพิเศษ 
         ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ 

-------------------------- 
      เขียนที่................................................................ 
     วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.................. 

  
ข้าพเจ้า............................................................................................................................  

(ชื่อผู้ขออนุญาต) 
ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ ชื่อ........................................................................................ .......................................... 
ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน............................................ตามใบอนุญาตที่........................................... 
ณ สถานที่ขายยาชื่อ.......................................................อยู่เลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................
ถนน............................................................หมู่ที.่..................................ต าบล/แขวง
..............................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด................................โทรศัพท์
.......................................เวลาท าการ....................................... 
ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อใช้ต่อไปในปี พ.ศ................................. 
 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ 
 (1)  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ด าเนินกิจการไม่เป็นโรค 
       ตามมาตรา 14 (6) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
 (2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันหรือใบแทน 
 (3)  เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล  
      (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

(4) เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามี 
 
 

    (ลายมือชื่อ)........................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
หมายเหตุ   ใส่เครื่องหมาย     ในช่อง    หน้าข้อความที่ต้องการ                            
 
 
 

ปิด 
อากรแสตมป์  

10  บาท 
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ค ารับรองของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

 
      วันที่.............เดือน..........................พ.ศ........... 
ผู้รับอนุญาต  

   ข้าพเจ้าผู้รับอนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ.................................................................(บริษัท,ห้าง
,ร้าน)...............................................................ใบอนุญาตเลขท่ี...........................ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้จัดให้มี
หน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาฯ อยู่ประจ าตลอดเวลาเปิดท าการ ณ สถานที่รับอนุญาตดังกล่าว  โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาฯ และกฎกระทรวงทุกประการ 

 
                   (ลงชื่อ)..........................................ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ 
                (.........................................) 
 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
  ข้าพเจ้าผู้ลงชื่อข้างท้ายนี้  ขอรับรองว่า 
  1. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นจริง และรับปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาฯ และกฎกระทรวงทุกประการ 
  2. หากข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้า 
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่พ้นหน้าที่ มิฉะนั้นถือว่าฝ่าฝืน มาตรา 34 และ
มาตรา 64 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 
 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
                                               (.................................................) 
 
    (ลงชื่อ) .......................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
                                                       (.................................................) 
 
 
หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อความ เซ็นชื่อ ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
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เลขรับที่......................                ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
วันที่...........................           หรือ 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)               ผู้ด าเนินการกิจการ
          ขนาด 3 x 4 ซม. 
 

 ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 

  
               เขียนที่................................................. 

                                     วันที่..............เดือน......................พ.ศ.............. 
 
 ข้าพเจ้า...........................................................................................................................  
     (ชื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต) 
ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ คือ .......................................................... .............ได้รับอนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 
หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามใบอนุญาตที่.......................ณ  สถานที่ผลิต จ าหน่าย น าเข้า  
หรือส่งออก ชื่อ........................................................อยู่เลขที่.........ถนน.......................หมู่ที่.....ต าบล................
อ าเภอ........................................จังหวัด............................................โทรศัพท์ ......................................... 
 ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น  ประจ าปี พ.ศ. ......................... 
 พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
 1.  รูปถ่ายของผู้ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3x4 ซม. จ านวน 3 รูป 
      (ในกรณีต้องออกใบอนุญาตใหม่) 
 2.  ใบอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
     หรือใบแทน 
 
 
 
    (ลายมือชื่อ)..........................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
หมายเหตุ    ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 
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ค ารับรองของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 และเภสัชกร 
 

        เขียนที่….............................................. 
      วันที่….......เดือน….................พ.ศ…......... 

 
  ข้าพเจ้า….............................………..................อายุ….........ปี สัญชาติ….................... 
อยู่เลขท่ี….......ถนน…....................................หมู่ที…่.........ต าบล…..............อ าเภอ…..........จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์…..................ในฐานะเป็นผู้รับอนุญาตและข้าพเจ้า….....................................อายุ…..ปี สัญชาติ….........
อยู่เลขท่ี…...........ถนน….............หมู่ที่…............ต าบล…..............อ าเภอ…....................จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์…..................ในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุมสถานที่ซึ่งรับอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3
สถานที่ชื่อ…....………………….ตามใบอนุญาตที่…............................ตั้งอยู่เลขที่…........................
ถนน…...........................หมู่ที่….......ต าบล….................อ าเภอ….............จังหวัด….................
โทรศัพท์….......................ใบอนุญาตออกให้ ณ วันที่…..เดือน….............พ.ศ…........ 
  ข้าพเจ้าทั้งสองขอให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ว่า 

 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับอนุญาตจะจัดให้มีเภสัชกรอยู่ควบคุมตลอดเวลาท าการตามสถานที่ที่
ได้รับอนุญาตดังระบุไว้ข้างต้น 

   1.1 ข้าพเจ้าในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุมจะอยู่ประจ าสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ดังระบุไว้
ข้างต้น ตลอดเวลาท าการ 
  2. ในฐานะผู้รับอนุญาต ข้าพเจ้าจะจ าหน่วยซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ในขณะที่ 
เภสัชกรผู้ควบคุมอยู่ประจ าสถานที่เท่านั้น 
  3.ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับอนุญาต และข้าพเจ้าในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุม นอกจากจะเคร่งครัด
ในการถือปฏิบัติตามค ารับรองในข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าทั้งสองได้รับทราบแล้วว่าจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในเรื่องอ่ืนๆ ตามแต่ประเภทของใบอนุญาตที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย 
 
 
 
  ค ารับรองนี้ท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   (ลายมือชื่อ)…............................................ผู้รับอนุญาตให้ค ารับรอง        
   ต าแหน่ง……………………………………… 
   (ลายมือชื่อ)…............................................เภสัชกรผู้ควบคุมให้ค ารับรอง 
   ต าแหน่ง……………………………………… 
   (ลายมือชื่อ)…............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   ต าแหน่ง……………………………………… 
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       แบบ ข.จ.3                                                      
                                                เลขรับที่...................................... 

วันที่........................................... 
 

 ค าขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

--------------------------------------- 
                                                                              

                                                   เขียนที่........................................................... 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............ 

  
 ข้าพเจ้า...........................................................................................................................  
     (ชื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือนิติบุคคล) 
ซึ่งมผีู้ด าเนินกิจการ คือ ................................................และเป็นผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในนามของ (ชื่อ
สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์).................................อยู่เลขท่ี............................ถนน..................หมู่ที่.........ต าบล
..................อ าเภอ...............จังหวัด.............โทรศัพท์ ......................................... 
  ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น  ประจ าปี พ.ศ. ......................... 
  พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 
  1.  รูปถ่ายของผู้ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม.  จ านวน 3      
      รูป (ในกรณีต้องออกใบอนุญาตใหม่) 
  2.  ใบอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 
 
 
 
    (ลายมือชื่อ)..........................................................ผู้ยื่นค าขอ 
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ค ารับรองของผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3, 4 และเภสัชกร                                                          
                                                                                              

       วันที่...........เดือน..............พ.ศ  ..........…… 
 
  ข้าพเจ้า...........................................................อายุ..........ปี สัญชาติ.....................………อยู่
เลขที่............ถนน.........................หมู่ที.่...........ต าบล................อ าเภอ......................จังหวดั..........โทรศัพท์
.............เป็นผู้รับอนุญาต และข้าพเจ้า...................................................อายุ................ปี สัญชาติ..................อยู่
เลขที่................ถนน...................................หมู่ที่...............ต าบล.....................อ าเภอ.......................................
จังหวัด...............................โทรศัพท์........................................ในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุมเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งรับ
อนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 หรือประเภท 4      ชื่อ........................................................
ตามใบอนุญาตที่...............................ตั้งอยู่เลขที่............ถนน...................หมู่ที่..........ต าบล.............................
อ าเภอ...........................จังหวัด....................โทรศัพท์...............ใบอนุญาตออกให้วันที่.........เดือน....................
พ.ศ.….......ข้าพเจ้าทั้งสองขอให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ว่า 
  1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับอนุญาตจะจัดให้มีเภสัชกรอยู่ควบคุมตลอดเวลาท าการ       ตาม
สถานที่ที่ได้รับอนุญาตดังระบุไว้ข้างต้น 
  2. ข้าพเจ้าในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุมจะอยู่ประจ าสถานที่ที่ได้รับอนุญาตดังระบุไว้ข้างต้น 
ตลอดเวลาท าการ 
  3. ในฐานะผู้รับอนุญาต ข้าพเจ้าจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ในขณะที่
เภสัชกรผู้ควบคุมอยู่ประจ าสถานที่เท่านั้น และจะขายเฉพาะกรณีท่ีมีใบสั่งแพทย์ 
  4.ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับอนุญาต และข้าพเจ้าในฐานะเภสัชกรผู้ควบคุม นอกจากจะเคร่งครัด
ในการถือปฏิบัติตามค ารับรองในข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าทั้งสองได้รับทราบแล้วว่าจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในเรื่องอ่ืนๆ ตามแต่ประเภทของใบอนุญาตที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย 
 
 
 
 
 
 
           ค ารับรองนี้ท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
   (ลายมือชื่อ)...............................................ผู้รับอนุญาตให้ค ารับรอง        
 
   (ลายมือชื่อ)...............................................เภสัชกรผู้ควบคุมให้ค ารอง 
 
   (ลายมือชื่อ)...............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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แบบ ย.บ.10 
               เลขรับที่........................................ 

        วันที่................................................... 
              ลงชื่อ................................ผู้รับค าขอ 

 
                    ผลิตยาแผนโบราณ 
  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต      ขายยาแผนโบราณ 
           น าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร
  

     ----------------------------------                   
                                                                      

     เขียนที่............................................................. 
               วันที.่..........เดือน....................พ.ศ......................   

 
 
 

ข้าพเจ้า.................................................................(ผู้รับใบอนุญาต) และมีผู้ด าเนินกิจการ 
ชื่อ..................................ได้รับอนุญาตให้   ผลิตยาแผนโบราณ    ขายยาแผนโบราณ   น าหรือสั่งยา
แผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตที่.......................... ณ สถานที่ประกอบธุรกิจชื่อ
.........................อยู่เลขท่ี........ตรอก/ซอย.................ถนน...........หมู่ที่.......ต าบล/แขวง............... 
อ าเภอ/เขต..................จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์.............เวลาท าการ............... 
ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว  เพ่ือใช้ต่อไปในปี พ.ศ. ...................... 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย  คือ 
  (1)  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ด าเนินการไม่เป็นโรค 
                         ตามมาตรา 48 (6) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
       พระราชบัญญัติยา (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2522 
  (2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันหรือใบแทน 
  (3)  เอกสารแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล 
       (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
                    
    (ลายมือชื่อ)........................................... ผู้ยื่นค าขอ 
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ค ารับรองของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
 
      วันที่.............เดือน..........................พ.ศ........... 
ผู้รับอนุญาต  

   ข้าพเจ้าผู้รับอนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ.................................................(บริษัท,ห้าง
,ร้าน).......................................................... .....ใบอนุญาตเลขท่ี...........................ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้จัดให้มี
หน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาฯ อยู่ประจ าตลอดเวลาเปิดท าการ   ณ สถานที่รับอนุญาตดังกล่าว  
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาฯ และกฎ    กระทรวงทุกประการ 

 
                   (ลงชื่อ)..........................................ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ 
                (.........................................) 
 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
  ข้าพเจ้าผู้ลงชื่อข้างท้ายนี้  ขอรับรองว่า 
  1. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นจริง และรับปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาฯ และกฎกระทรวงทุกประการ 
  2. หากข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้า 
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่พ้นหน้าที่   มิฉะนั้นถือว่าฝ่าฝืน มาตรา 34 และ
มาตรา 64 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 
 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
                                               (.................................................) 
 
    (ลงชื่อ) .......................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
                                                       (.................................................) 
 
 
หมายเหตุ  : โปรดกรอกข้อความ เซ็นชื่อ ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 
 


