แบบตรวจสอบเอกสารคาขอ : แก้ ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาต
กรณีเปลีย่ น เวลาทาการ / เบอร์ โทรศัพท์ / E-mail / ยกเลิกหมวดยา
กรณีเปลีย่ นหมายเลขบ้ าน /รายละเอียดของสถานทีต่ ้งั
กรณีเปลีย่ นคานาหน้ าชื่ อตัว / ชื่ อสกุล ของผู้รับอนุญาต/เภสัชกร/ผู้ดาเนินกิจการ
กรณีเปลีย่ นชื่ อร้ าน / ชื่ อสถานทีข่ ายฯ / นาสั่งฯ / ผลิต ฯ (บุคคลธรรมดา / นิตบิ ุคคล / แปรสภาพ-ควบรวมนิตบิ ุคคล)
ชื่อ-สกุล ผูย้ นื่ คำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ……………………………………..…………………………………….…… โทรศัพท์มือถือ.....................................................
ชื่อสถำนที่…………..……………………………………………………….……...................................เลขที่ใบอนุญำต.....………………………………………….
➢ ขอให้ ผ้ยู ื่นคำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ ำงล่ ำง และตรวจสอบด้ วยตนเองพร้ อมทั้งทำเครื่ องหมำย ✓ กรณีถูกต้ องครบถ้ วนตำมข้ อกำหนด
หรื อทำเครื่ องหมำย  กรณีไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ ครบถ้ วนตำมข้ อกำหนด หรื อเครื่ องหมำย − กรณีไม่ จำเป็ นต้ องมี
ลำดับที่

รำยกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ

เจ้ ำหน้ ำที่

บุคคลธรรมดำ / นิติบุคคล

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

1

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (แบบ ข.ย. 17 / น.ย.11 / ย.บ.16)

2

ใบอนุญำตฉบับจริ ง และรู ปถ่ำยขนำด 3*4 ซม จำนวน 2 รู ป

3

หนังสื อมอบอำนำจกำรกระทำแทน
กรณี ผขู้ ออนุญำตไม่สำมำรถติดต่อด้วยตนเอง (พร้อมอำกรแสตมป์ 10 บำท)
พร้อมด้วยสำเนำบัตรประชำชนของ ผูม้ อบอำนำจ และผูร้ ับมอบอำนำจรับรองจริ ง

( ) กรณีเปลีย่ นเวลำทำกำร , เบอร์ โทรศัพท์ , ยกเลิกหมวดยำ , E-mail
4

กรณี เปลี่ยนเวลำทำกำร ให้เพิ่มรู ป ถ่ำยป้ำยสี น้ ำเงินของผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิกำรที่เวลำทำ
กำรตรงกัน ขนำด4*6นิ้ว

( ) กรณีเปลีย่ นหมำยเลขบ้ ำน,รำยละเอียดของสถำนที่ต้งั
4

หลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงหมายเลขบ้ าน,รายละเอียดของสถานที่ต้งั จำกหน่วยงำน
รำชกำร

5

สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ต้ งั พร้อมรับรองจริ ง

( ) กรณีเปลีย่ นคำนำหน้ ำชื่ อตัว ชื่ อสกุล ของผู้รับอนุญำต , ผู้มีหน้ ำที่ปฏิบัติกำร , ผู้ดำเนินกิจกำร
4

สำเนำบัตรประชำชนของชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคล ที่เปลี่ยนรำยละเอียดแล้ว พร้อม
รับรองจริ ง

5

หลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล หรื อสำเนำทะเบียนสมรส (กรณี สมรส)/
สำเนำทะเบียนหย่ำ (กรณี หย่ำ)

6

กรณี เปลี่ยนชื่อ-สกุลเภสัชกร ให้ เพิม่ รูป ถ่ำยป้ำยสี น้ ำเงินของผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิกำรที่
ชื่อตรงกัน ขนำด4*6นิ้ว
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บันทึกข้ อบกพร่ อง

ลำดับที่

รำยกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ

เจ้ ำหน้ ำที่

บุคคลธรรมดำ / นิติบุคคล

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกข้ อบกพร่ อง

( ) กรณีเปลีย่ นชื่ อร้ ำน ,ชื่ อสถำนที่ขำยฯ ,นำสั่งฯ ,ผลิต ฯ (บุคคลธรรมดำ , นิติบุคคล , แปรสภำพ/ควบรวมนิติบุคคล)
4

หนังสื อรับรองบริ ษทั ที่แก้ไขรำยละเอียดจำกกระทรวงพำณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว
(กรณี นิติบุคคล)

5

รู ปถ่ำยป้ำยชื่ อร้ำนใหม่ (กรณี ร้ำนขำยยำ) รู ปถ่ำยขนำด 4*6 นิ้ว

กำรตรวจสอบเอกสำร ( ) เอกสำรครบถ้วน ( ) เอกสำร ม่ครบถ้วน ดังนี้
1.
2.

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

3. ...............................................................................................
4 ................................................................................................

ผูย้ นื่ เอกสำรจะนำเอกสำร/หลักฐำนมำยืน่ ให้ครบถ้วน ำยในวันที่ ................................................................... หำกเกินจำกระยะเวลำที่กำหนดถือว่ำผูย้ นื่ ละทิ้งคำขอและ
จะส่ งคำขอคืนให้แก่ผยู ้ นื่ คำขอ ทั้งนี้ ผูย้ นื่ คำขอ ด้อ่ำนและรับทรำบข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว จงลงลำยมือชื่ อ ว้เปนสำคัญ
ลงชื่อ ................................................................. ผูย้ นื่ คำขอ
(................................................................)

ลงชื่อ ................................................................. เจ้ำหน้ำที่
(................................................................)
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