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ชื่อผู้ขออนุญาต……………………………………………………………………….………..ชื่อร้าน…………….……..…………………..…………………..  
ตั้งอยู่เลขที่…….…………….ถนน……………..………….ต าบล……….………………..อ าเภอ………………………..…….จังหวัดสมุทรปราการ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ....................................................................................................... ......................................................... .. 
ชื่อผู้ตรวจเอกสาร.............………………………..………………….………ครั้งที่..................วันที่……………..…….....…เวลา………..………น. 

รายการ ถูกต้อง แก้ไข หมายเหต ุ

เอกสารค าขอและเอกสารผู้ขออนุญาต 

1. ใบปะหน้า     

2. ค าขอ แบบ ข.ย.1     

3. รูปถ่ายสีของผู้ขออนุญาต ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 ซม. (1.5 นิ้ว) 3 รูป      

4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต พร้อมตัวจริง   
(ส าหรับบุคคลต่างชาติ ใช้หนังสือขออนุญาตท างานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือเดินทาง) 

   

5. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ขออนุญาต  พร้อมตัวจริง    

6. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต ไม่เกิน 1 เดือน  
(ระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเร้ือรัง)  

   

7. สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผูม้ีหน้าที่ปฏิบัติการ จ านวน 3 ชุด     

8.   หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก/โฉนดที่ดิน) จ านวนเงินตั้งแต ่10,000 บาทขึ้นไป 
1. หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไม่นาน  เกิน 3 เดือน หรือ 
2. ส าเนาโฉนดที่ดินที่ไม่ติดภาระผูกพันพรอ้มตัวจริง 

   

9. ส าเนาสัญญาเช่า หรือ ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี     

10.  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีที่ขออนุญาต หรือ ส าเนาสัญญาซื้อ-ขายสิ่งปลูกสร้างฯ     

11. ส าเนาบตัรประชาชนของเจ้าของสถานท่ีที่ให้เช่า/ ยินยอม และลงลายมือช่ือเจ้าของฯ ก ากับ    

12. หนังสือมอบอ านาจ (กรณผีู้ขออนุญาตไม่สามารถมาตดิต่อด้วยตนเอง)     

13. กรณีนิติบคุคล ให้เพิม่เอกสารประกอบ ดังนี้  
1.   หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน 
2.   บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและส าเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน 
3.   ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามแต่งต้ังฯ 
4.   ส าเนาทะเบยีนบ้านของกรรมการผูล้งนามแต่งต้ังฯ 
5.   หนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ  
6.   หนังสือมอบอ านาจด าเนินการแทน (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอ ไม่สามารถมาด าเนินการด้วยตนเองได้)  

   

เอกสารผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  
14.  ค ารับรอง (แบบ ข.ย.14)  *กรอกให้ครบ 3 หน้า*    
15.  ค ารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการส าหรับการปฏิบตัิการทีร่้านขายยาในจังหวัดสมุทรปราการ    
16.   ใบรับรองแพทย์ของผู้มีหน้าปฏิบัติการ ไม่เกิน 1 เดือน (ระบุโรคต้องห้าม)    
17.   ส าเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมตัวจริง)     
18.   ส าเนาบัตรประชาชน  (พร้อมตัวจริง)    
19.   ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะของผู้ปฏิบัติการทุกคน (พร้อมตัวจริง)    
20   ใบรายงานผลการศึกษาต่อเนื่องฯ (CPE)     

 
หมายเหต ุ: ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องเอกสารทุกฉบับท่ีเป็นส ำเนำ  

เอกสารการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ปรับปรุง 20/8/63    



( 1 สัปดาห์ + ) 

(ภายใน 30 วัน ตามรอบการประชุมของคณะกรรมการ
ฯ) 

7 วัน 

หลังเปิดบริการ 

เอกสารค าแนะน าและการขออนญุาตขายยาแผนปัจจบุนั 

 
ขั้นตอนการขออนญุาตรา้นขายยาแผนปจัจุบนัของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

1. รบัเอกสารค าขออนญุาต ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ Download ที่ https://fdasamutprakan.com/form/drug/  
เตรียมพร้อมตามเกณฑ์ Full GPP 

↓ 
2. จดัเตรยีมเอกสาร ค าขออนุญาตและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

↓ 

3. ตรวจสอบการตัง้ชือ่ สถานท่ี (ช่ือร้าน) กับเจ้าหน้าที่ก่อนการจัดท าป้ายชื่อร้าน 

                                                         ↓  ผา่น    จัดเตรียมสถานท่ี และป้ายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4. ยืน่เอกสาร ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดฯ หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน จนท. จะคืนค าขอ  
ขั้นตอนนีม้ีค่าพิจารณาค าขอตาม ม.44 500 บาท  

↓ 

5. นดัวนัตรวจสถานที ่ในวันท่ีเข้าตรวจสอบร้าน ให้ผู้ทีร่บัการตรวจ ได้แก ่ผู้ขออนุญาต และ เภสัชกรผู้มีหน้าที่และพนักงานร้าน  

↓ 

6. การสอบสมัภาษณ ์ให้ผู้ขออนุญาตและเภสัชกร มารับการสอบสมัภาษณ์ทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ   
ซึ่งมีรอบระยะเวลาการนดั เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายเดือน  

↓  

7. รบัใบอนญุาต หากผ่านการสมัภาษณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขการแก้ไขหรือปรับปรุง เจ้าหน้าท่ีจะเสนอเรื่องการขออนุญาตใหผู้้มีอ านาจอนุญาตลงนาม 
การรับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตสามารถโทรศัพท์มาตรวจสอบได้ภายใน 7 วันหลังวันสัมภาษณ ์หากใบอนุญาตเสร็จแล้ว ขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตด้วยตนเองพร้อมช าระเงินค่าใบอนุญาตสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน 2,000 บาท จากนัน้จึงสามารถวางยาบนช้ัน และด าเนินการขายยา 
รวมถึงสามารถยื่นค าขอตรวจประเมิน GPP เพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตประจ าปีต่อไป 

↓   

8. การตรวจเฝา้ระวงั ในแตล่ะป ี จะมีพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ปตรวจรา้นท่ีขอใหม่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากพบการกระท า
การฝ่าฝืนพรบ.ยา จนท.จะด าเนนิการส่งให้คณะกรรมการพิจารณาทางคดี ด าเนินการพิจารณาความผิดต่อผู้รบัอนุญาตและต่อเภสัชกร ตามที่ได้เซ็น
หนังสือยินยอมให้ด าเนินการตามที่ได้ลงนามไว้ ต่อหนา้คณะกรรมการอนุญาตฯ เสนอสภาเภสัชกรรมต่อไป และร้านท่ีผ่าน GPP. จะต้องไดร้ับการ
ตรวจประเมิน GPP ภายใน 2 ปี ก่อนต่ออายุใบอนุญาตใหม ่

↓ 

9. การตอ่อายุ ผู้รับอนญุาตจะต้องยื่นเอกสารก่อนวันที่ 31 ธนัวาคมของทุกปี โดยเจ้าหน้าท่ีจะส่งหนังสือราชการแจ้งรายละเอียดพร้อมเอกสาร
แบบฟอร์มไปยังท่ีอยู่ตามใบอนุญาต   
* ในวันท่ีมาต่ออายุ ผู้รับอนุญาตและเภสัชกร ต้องมาแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่

 

เอกสารการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ปรับปรุง 20/8/63    



ค ำแนะน ำกำรขออนุญำตสถำนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำ 
 ข้อกฎหมายที่ควรค านึงเกี่ยวกบัการตั้งช่ือร้าน 
     พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 

มำตรำ 29   ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค าหรือข้อความด้วยอักษรไทยหรืออักษรต่างประเทศว่า เภสัชกร เภสชักรหญิง แพทย์ปรุงยา หรือใช้
อักษรย่อของค าดังกล่าว หรือใช้ค าแสดงวุฒิการศึกษาทางเภสัชศาสตร ์ หรือใช้อักษรย่อของวุฒิดังกล่าว ประกอบกับช่ือหรือช่ือสกุลของตน 
หรือใช้ค าหรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งนี ้
รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผูไ้ดร้ับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ 

มำตรำ 30  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค าหรอืข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผูม้ีความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแตผู่้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบตัรว่าเป็นผูม้ีความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาเภสัชกรรมหรือที่สภาเภสัชกรรมรับรองหรือผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรมผู้
มีคุณสมบัตติามที่ก าหนด ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม  

มำตรำ 51 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 หรือมาตรา 30 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
 

 ห้ามจ าหน่ายแอลกอฮอล์ในร้านขายยา 
     พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

มำตรำ 27  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบรเิวณดังต่อไปนี้ 
           (2)  สถานบริการสาธารณสุขชองรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

มำตรำ 39   ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยฝ่าฝืนมาตรา 27 หรอืมาตรา 28 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 

 การจัดเตรยีมสถานท่ีขายยา 
- สถานท่ีขออนุญาตตองกอสรางดวยวัสดุแข็งแรง มั่นคง เป็นสดัส่วนชัดเจน ระบบถายเท แสงสวางเพียงพอ ไมเลี้ยงสัตว และสะอาด  
- ส่วนให้บริการโดยเภสัชกรและบริเวณให้ค าปรึกษาดา้นยา มีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 8 ตร.ม.  
- มีตู และช้ันวางยาจ านวนเพียงพอพรอมท้ังมีปายแสดงประเภทกลมุยา ควบคุมอณุหภมูิไมเกิน 30 °c แดดไมสองถึงผลิตภณัฑ  

  - มีมานปดสวนใหบริการโดยเภสัชกร มีขอความแจงใหทราบวาเภสชัไมอยู ่
  - มีโตะใหค าปรึกษาเปนสัดสวน เก้าอี้ 2 ตัว พรอมปายแสดงชัดเจน  
  - มีปายแสดงสัญลักษณที่ก าหนดอยางถูกตอง ครบถวน และติดบริเวณที่ผรูับบริการเห็นไดชัดเจน สามารถมองเห็นจากภายนอก 

 สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 
(พื้นปำยสีน้ ำเงิน) 

สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 
บรรจุเสร็จส ำหรับสตัว ์

(พื้นปำยสีแดง) 

สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ 
(พื้นปำยสีเขยีว) 

ป้ายสถานที่ขายยา ท าจากพลาสติคแข็ง ขนาดไม่ น้อยกว่า  
20x70 ซม.  ตัวอักษรสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. 

(ตัวอยา่ง ป้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนั) 

ป้ายผู้มีหนา้ที่ปฏบิัติการ ท าจากพลาสติกแข็ง พื้นสีน้ าเงิน ขนาดไม่
น้อยกว่า 20x70 ซม.  ตัวอกัษรสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม.  
- ระบุชื่อ นาย/นางสาว/นาง และนามสกุล ตามด้วย ภ.บ. 
- เวลาปฏิบัติการ xx.xx - xx.xx น. 
- ภาพถา่ยหน้าตรงเภสัชกร รูปส ีหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 ป ีขนาด 
4 x 6 นิ้ว  (10 x 15 เซนติเมตร) 
- เลขใบประกอบวิชาชีพ  ภ. Xxxxx 

 

เอกสารการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ปรับปรุง 20/8/63    



ใบปะหน้า 

 
 

                                            กลุม่งานคุ้มครองผูบ้รโิภค 
                                                      และเภสชัสาธารณสขุ 
                  เลขรบั  ...................……........... 
                 วนั เดอืน ป.ี............……........... 
                 นดัตรวจ...................…….......... 
                 ลงชือ่ผูร้บั.................…….......... 
 

 

                                                                                  เขียนที ่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 

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

เรื่อง   ขออนุญาต................................................................... 
 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ข้าพเจ้า..................................................….............อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.................................. 
ถนน.............................................ต าบล.................................อ าเภอ...........................................จังหวัด............................... 
ยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.2510  ของสถานประกอบการ ประเภท    O ผลิต    O ขาย   O น าสั่งฯ ยา   
แผน.............................................ชื่อ.........................................……...................ตั้งอยู่เลขท่ี.................................หมู่ที.่......... 
ถนน..............…….........................ซอย...................................ต าบล.............................................อ าเภอ............................... 
จังหวัดสมุทรปราการ   โทรศัพท์..........................................โดยมีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการชื่อ….................................................. 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่......................................แผน.................…..................สาขา............................................ 
ลงวันที่..............................เดือน...........................................พ.ศ................................ 
 

 ( ) ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ประเภท...................................... 
 

 ( ) รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง.................................................................................... ............................                     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณ 
 

 
       ลงชื่อ...................................................................... 
                            (..............................................................) 
                  ผู้ยื่นค าขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ มีปญัหาหรือขดัขอ้งประการใด  โทร 0-2389-5980  ต่อ  109 
 

 



 
 

- 2 - 
 

 1)  เรียน  นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 (   )  เห็นควรอนุญาตตามพระราชบญัญัติ................................................................. 
 (   )  เห็นควรส่งเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยาด าเนินการต่อไป 
 (   )  เห็นควรตรวจสถานที ่ ในวันที…่……………………………..……………………………….. 
      โดย.   1………………………..………….…… 
    2………………………..……….……… 
    3………………………………………… 
 

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

      ผู้ด าเนนิการ 
 
 
             ………………………. 
             ………………………. 

  
 
 2)  เรียน  นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ                 
 

 ได้ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว  และเป็นอ านาจของนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 ตาม   (  )  พระราชบัญญัต.ิ....................................................... มาตราที.่...............................................  

         (  )  หนังสือมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 ประกอบกับ  
   ค าสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 465/2547 ข้อ 1 

             เห็นควร......................................................................................................…...................…....
           
                                                   ……………………………………………………  
                                       (………………………………………………….)  
                       

      ผู้ด าเนนิการ 
 
 
             ………………………. 
             ………………………. 

 
               
          …….………………  
          ……….…………...                         

 ส่วนนี้ส าหรับเจ้าหน้าที ่



แบบ ข.ย. ๑ 
 
        
        
        
   

คําขออนญุาตขายยาแผนปจจบุนั 
__________________ 

 
เขียนท่ี       

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

ขาพเจา                                  ... 
(ชื่อผูขออนญุาต) 

มีผูดําเนินกิจการ ชื่อ                         (เฉพาะกรณีนิติบุคคล) 

เลขท่ีบัตรประชาชน  �������������  อายุ                 ป  สัญชาติ                       ..  

อยูเลขท่ี   ตรอก / ซอย     ถนน               . 

หมูท่ี      ตําบล / แขวง     อําเภอ / เขต              .. 

จังหวัด    โทรศัพท      .โทรศัพทมือถือ             .. 

E-mail        . 

ขอรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัโดยมีสถานท่ีขายยาชื่อ                         ... 

อยูเลขท่ี     ตรอก / ซอย    ถนน             .. 

หมูท่ี       ตําบล / แขวง     อําเภอ / เขต              . 

จังหวัด    โทรศัพท       โทรศัพทมือถือ                       . 

ลักษณะการประกอบการ (๑) 

  ขายปลีก 

  ขายสง 

  ปรุงยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย (เฉพาะขายปลีกเทานั้น) 
 

 
 
 
 

(๑) ใหตอบมากกวา ๑ ขอ ในกรณมีีลักษณะการประกอบการมากกวาหน่ึงลักษณะโดยการตอบจะมผีลตอการประเมินความพรอมของสถานท่ี 
อุปกรณ และการดําเนินการตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือประกอบการอนุญาต 

เลขรับท่ี           . 

วันท่ี           . 

ลงช่ือ                     ผูยื่นคําขอ 
ที่ปดรูปถาย 

ผูรับอนุญาต 

ขนาด ๓ x ๔ ซม. 

 
 



  
โดยมีเภสัชกรชั้น    ชื่อ                          . 

เลขท่ีบัตรประชาชน �������������   
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเลขท่ี                  ... 

                      ... 

                      ... 
 (ถามมีากกวาหนึง่คนใหแจงเพิม่เตมิทายคาํขอนีจ้นครบ) 

เปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

เวลาทาํการ (เวลาปฏบิตัิการ ของผูมหีนาทีป่ฏบิตัิการ)                 . 

 ขาพเจาขอรับรองวาในระยะเวลาสองปกอนยื่นคําขอนี้ ขาพเจาไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือ
คําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติ ใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการขายยา
หรือพระราชบัญญัตินี้ 

ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 
 (๑)  รูปถายของผูขออนุญาต ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป 

(๒)  เอกสารแสดงการเปนเจาของกิจการและหลักทรัพย 
(๓)  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาต) หรือ ผูดําเนินกิจการ               

(กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(๔)  ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงรับรองวาผูขออนุญาตไมเปนโรคตามมาตรา ๑๔ (๖)  

แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 (๕)  สัญญาระหวางผูขออนุญาตและเภสัชกร ซ่ึงรับจะเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการของผูขออนุญาต 

(๖)  สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรทุกคน ซ่ึงรับจะเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ
ของผูขออนุญาต 

 (๗)  เอกสารแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
 (๘)  เอกสารอ่ืน ๆ ถาจําเปน 

 
 
 
 
   (ลายมือชือ่)    ผูขออนญุาต 

   (           ตวับรรจง) 
 
 
 

 
 
 

 



 
    

สญัญาระหวา่งผูร้ับอนญุาตกบัผูม้หีน้าที่ปฏบิตักิาร 
 ตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510  

 
 

เขียนที.่.................................................. 
                                                                                                     วันท่ี............... เดือน................ พ.ศ.................... 
 

 สัญญาระหว่าง..........................................................................ในนามของ................................................... 
เลขท่ี...................หมู่ที.่...............ถนน....................................ต าบล.....................................อ าเภอ....................................... 
จังหวัดสมุทรปราการ    ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานีเ้รียกว่า “ผูร้บัอนญุาต” ฝ่ายหนึ่งกับ .................................................................... 
 

    (  )  การบ าบัดโรคสัตว ์ 
ผู้ประกอบ    (  )  โรคศลิปะ แผน................................................ สาขา................................................. 
             (  )  วิชาชีพเภสัชกรรม  
ช้ัน....................ใบอนุญาตเลขท่ี................................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรยีกว่า “ผูม้หีนา้ทีป่ฏบิตักิาร” อีกฝ่ายหนึ่ง  
ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าสัญญานี้เพือ่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510 ร่วมกัน    โดยมีข้อความดังต่อไปนี ้ 
           1. ผู้รับอนญุาตยินยอมและตกลงให้ผู้มีหนา้ที่ปฏิบัติการเขา้ปฏิบัติหน้าท่ี ณ ................................................................... 
ของผู้รับอนุญาต เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510 ตั้งแต่วันท่ีท าสัญญาเป็นต้นไป  
           2. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการยนิยอมรับปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  ในหน้าท่ีที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.  
ของสัญญานี้ทุกประการ  
           3. ผู้รับอนญุาตยินยอมจา่ยเงินค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้ผู้มีหน้าที่ปฏบิัติการ    เดือนละ........................................บาท 
(.....................................................................................)    ภายในวนัสิ้นเดือนปฏิทินทุก ๆ เดือน  
           4. หนังสือสญัญานี้มีอายสุัญญา จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. ..................................... 
           5. หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสญัญานี้ก่อนครบก าหนดตามข้อ 4   ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า..........................วัน และต้องแจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทราบตามกฎหมายด้วย  
           6. หากต้องมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับการปฏิบัติหนา้ที่ท่ีผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการท าอยู่    เพื่อให้การปฏิบัติการได้เป็นไป 
โดยถูกต้องตามพระราชบัญญตัิยา พ.ศ.2510  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาฉบับดังกล่าว  ผู้รับอนุญาต
ยินยอมปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้มีหน้าที่ปฏบิัติการทุกประการ  
           7. ภาษีเงินได้ที่จะต้องเสยีตามกฎหมายผู้รับอนญุาตและผูม้ีหน้าที่ปฏิบัติการตกลงกันว่า...................................เป็นผู้เสีย 
           8. หากปรากฏว่าผูส้ัญญาฝ่ายหนึ่งฝา่ยใด  ไม่ปฏิบัตติามสญัญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด  สัญญานีเ้ป็นอันยกเลิกทันที 
โดยคูส่ัญญาไม่ต้องปฏิบัตติามข้อ 5  และคูส่ัญญามสีิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย   หากมีการฟ้องร้องกันข้ึนท้ัง
สองฝ่ายตกลงกันว่า   ฝ่ายหนึ่งท่ีผดิสัญญาจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง  เช่น  ค่าทนาย  และ  ค่าธรรมเนียมศาลหรืออ่ืน 
ๆ  เป็นต้น 
 9. สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับมีขอ้ความตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละหนึ่งฉบับและมอบใหส้ านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสมุทรปราการ เก็บไวเ้ป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงไดล้งช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน  
 
 

                                                                     (ลงช่ือ)...........................................................................ผู้ขออนุญาต  
 

                                                                     (ลงช่ือ)...........................................................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบตัิการ 
 

                                                                      (ลงช่ือ)..........................................................................พยาน  



 
หนงัสอืมอบอ ำนำจใหท้ ำกำรแทน 

 
เขียนที่………………………………………… 

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

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ………………………………………………………………………………………….…. 
  ผู้รับอนุญำต           ผู้ด ำเนินกิจกำร            ผู้ขออนุญำต 
         ขำยยำแผนปัจจุบัน       น ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบัน ฯ       ผลิตยำแผนปัจจุบัน 
         ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ 
         ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ 
         ขำยยำแผนโบรำณ        น ำหรือสั่งยำแผนโบรำณ ฯ       ผลิตยำแผนโบรำณ 
ของ ร้ำน / หจก. / หสน. /บริษัท…………………………………………………………………………………………………………. 
ใบอนุญำตเลขท่ี………………………. ตั้งอยู่ที่……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอมอบอ ำนำจให้………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      บัตรประจ ำตัวประชำชน          บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร  เลขที่……………………………………..……………… 
ออกให้โดย…………………………………………….บัตรหมดอำยุ………………………………………...................................... 
เป็นผู้กระท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรเกี่ยวกับ    กำรขออนุญำต    กำรรับใบอนุญำต     กำรต่อใบอนุญำต 
ลงนำมเป็นผู้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต   กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญำต   และ   กิจกำรอื่นใดทุกประกำร 
เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำ ส ำหรับใบอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้น 
  กำรใดท่ีผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนี้  ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ 
และมีผลผูกพันข้ำพเจ้ำทุกประกำร  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่…………………………………………………………………………….. 
 
    (ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้มอบอ ำนำจ 
             (…………………………………………………) 
    (ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้รับมอบอ ำนำจ 
             (………………………………………………...) 
    (ลงชื่อ)………………………………………………..พยำน 
             (…………………….…………………………..) 
    (ลงชื่อ)………………………………………………..พยำน 
             (…………………….…………………………..) 

ปิด 
อำกรแสตมป์  

10  บำท 



 
หนงัสอืมอบอ ำนำจและแต่งตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 

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

โดยหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำ…………………………………….……….............………………….… 
(ชื่อและประเภทนิติบุคคล)  ส ำนักงำนใหญ่   ตั้งอยู่เลขท่ี………….……..ตรอก/ซอย………..…….....….…….….… 

 ถนน …………………….. หมู่ที่ ……….. ต ำบล/แขวง ……………..…….. อ ำเภอ/เขต  …………...............……….…… 
  จังหวัด……………………………. โดยมี ……………………...…………………………………………………. 
  เป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล     ปรำกฏตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพำณิชย์ 
      เลขที…่………………………… ลงวันที่…...................…………..……….…………………….ขอมอบอ ำนำจและแต่งตั้งให้  
      ……………………………………………………..….เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรและมีอ ำนำจท ำกำรหรือมอบอ ำนำจ 
      ให้กระท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำต    กำรรับใบอนุญำต   กำรต่ออำยุใบอนุญำตและ 
      กิจกำรอื่นใดทุกประกำรเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำ    ไมร่วมถงึกำรแจ้งเลิกกจิกำร 
     และ  กำรขอเปลีย่นผูร้ับอนญุำต …………………………………………………………………………… 

                           (ประเภทใบอนุญำต) 
  กำรใดท่ีผู้ด ำเนินกิจกำรและผู้รับมอบอ ำนำจดังกล่ำว    ได้กระท ำภำยใต้ขอบเขตแห่งกำร  

      มอบอ ำนำจนี้   ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้ำพเจ้ำทุกประกำร   ทั้งนี้        
      ตั้งแต่วันที่…………………………………………………………………………………………………………. 
. 

   (ลงชื่อ)………………………………….. ผู้มอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร 
              (………………………………..…) 
   (ลงชื่อ)………………………………….. ผู้มอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร 
( อำกร                     (………………………………..…) 
แสตมป ์   (ลงชื่อ)………………………………… .. ผู้รับมอบอ ำนำจ 
30 บำท )              (…………………………………..…) 
   (ลงชื่อ)…………………………………….. พยำน 
              (…………………………………..…) 
   (ลงชื่อ)…………………………………….. พยำน 
              (…………………………………..…) 
 
หมำยเหต ุ 1. ใช้หนังสือมอบอ ำนำจนี้ 1 ฉบับ  ส ำหรับใบอนุญำต 1 ประเภท (ส ำหรับนิติบุคคล) 
     2. กำรมอบอ ำนำจต้องท ำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 



แบบ ข.ย. ๑๔ 

คํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
_______________________ 

เขียนท่ี       

วันท่ี    เดือน   พ.ศ.  . 

ขาพเจา       อายุ  ป สัญชาติ              . 

เลขท่ีบัตรประชาชน �������������    
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี       ตรอก / ซอย     .ถนน                   . 

หมูท่ี          ตําบล / แขวง    อําเภอ / เขต                         . 

จังหวัด     รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                 . 

โทรศัพทมือถือ         E mail        . 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี    ตรอก / ซอย     .ถนน                 . 

หมูท่ี  ตําบล / แขวง    อําเภอ / เขต                . 

จังหวัด     รหัสไปรษณีย   โทรศัพท              . 

โทรศัพทมือถือ      E mail        . 

ขอใหคํารับรองตอพนักงานเจาหนาท่ีวา 

         (๑) ขาพเจาเปน     ผูประกอบวิชาชีพ         . 

                        ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒  

   (เฉพาะสถานท่ีขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ) 

                ใบประกอบวิชาชีพ / หนังสือรับรอง เลขท่ี                  . 

 ออกให ณ วันท่ี    เดือน   พ.ศ.  .วันหมดอายุ (ถามี)   . 

(๒) ขาพเจาไมอยูระหวางการพักใชใบประกอบวิชาชีพ 

(๓) ขาพเจาขอรับรองวาขณะนี้ขาพเจามิไดเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการของสถานท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาแหงใด 

(๔)  ขณะนี้ขาพเจา   ไมไดรับราชการหรือทํางานอยูแหงใด 

  รับราชการหรือทํางานอยูท่ี        . 

    เวลาราชการ / เวลาทํางาน       . 

(๕) ขาพเจาจะเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการประจํา ณ สถานท่ีขายยาชื่อ       

ตั้งอยูเลขท่ี   ตรอก / ซอย     ถนน       

หมูท่ี   ตําบล / แขวง    อําเภอ / เขต      

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท     .  

เวลาปฏิบัติการ     . 

 

 



 

 (๖) ขาพเจารับทราบและจะปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับยากําหนดไว ตลอดระยะเวลาท่ีขาพเจาเปน              

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการของสถานท่ีแหงนี้โดยเครงครัด  

ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน 

(๒) สําเนาบัตรประชาชน 

(๓) คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน พรอมตราประทับในกรณีรับราชการหรือทํางาน (ตามแบบฟอรมท่ี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด)  

(๔) เอกสารอ่ืน ๆ (ถาจําเปน) 

ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองท่ีขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอ 

เจาพนักงาน  

 กรณีการขอใบอนุญาตใหม ใหทําคํารับรองนี้ตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี  

 

 

(ลายมือช่ือ)     ผูใหคํารับรอง 

(ลายมือช่ือ)      พนักงานเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ :- ใสเครื่องหมาย   ในชอง       หนาขอความท่ีตองการ 

 

 



แบบ ข.ย. ๑๔ หนา ๓   

 

คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน 

เพ่ือเปนหลักฐานประกอบคํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการในการเปนผูมีหนาที่ปฏิบัตกิารในรานขายยา 

ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
เขียนท่ี ....................................... 

วันท่ี......   เดือน.............   พ.ศ. ..............     
เรียน   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

ขาพเจา..........................................................................................................................................................................                  
ตําแหนง................................................................ ชื่อหนวยงาน................................................................................................                      
ตั้งอยู ณ เลขท่ี........................................................ หมูบาน/อาคาร........................................ ตรอก/ซอย...............................  
หมูท่ี......... ถนน................................................ตําบล/แขวง..........................................    อําเภอ/เขต......................................         
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย.........................................................   โทรศัพท .................................     
มือถือ................................................... E-mail………………………………………………………………….           

เปนผูบังคับบัญชา / หัวหนางาน ของ............................................................................................................................     

เลขท่ีบัตรประชาชน ������������� เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงานในตําแหนง ประจํา คือ

............................................................................... สังกัด (แผนก/ฝาย) ....................................................................................     
ในหนวยงานชื่อ......................................................................... เวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน คือ.......................................... น. 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   
            ขอแสดงความนับถือ    
           
              ...................................................  
                                                              (............................................... )       
      ตําแหนง....................................................       
 
 
 
 
 
 

 
 
ตราประทบัหน่วยงาน 

เฉพาะกรณทีีเ่ภสชักรไมไดรบัราชการ หรอื ทาํงานประจาํ (ใหกรอกขอความ  อานและลงนามขางลางนี้)  
ขาพเจา...................................................................................................................  ขอรับรองวา ขาพเจาไมไดรับราชการหรือท างานประจําที่ใด   
ทั้งนี้ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองที่ขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนนิคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน  
             

ลงชื่อ................................................................................. 
      (................................................................................ ) 
              เภสัชกรผูมีหนาทีป่ฏิบติัการ    



ค ำรบัรองของผูม้หีน้ำทีป่ฏบิตักิำรส ำหรบักำรปฏิบตักิำรทีร่้ำนขำยยำในจังหวดัสมุทรปรำกำร 

เขียนที่..ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร..... 

วันที่............ เดือน............................... พ.ศ.......๒๕63......... 

ข้ำพเจ้ำ..................................................................................... อำยุ..................ปี สัญชำติ....................... 

เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน .....................................................อยู่เลขท่ี..................................ซอย........................ 

ถนน........................................................หมู่ที่...................................ต ำบล.............................................................
อ ำเภอ...............................จังหวัด......................................... ............โทรศัพท์......................................................... 

ข้ำพเจ้ำ ขอให้ค ำรับรอง ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข           
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำรว่ำ m nm 

(1) ข้ำพเจ้ำเป็น ( ) ผู้ประกอบโรคศิลปะแผน [ O ปัจจุบัน O โบรำณ ] ชั้นหนึ่ง สำขำ...เภสชักรรม 

ใบอนุญำตเลขท่ี................................ ออกให้ ณ วันที่...…............เดือน.........................พ.ศ............................ 

(2) ข้ำพเจ้ำจะเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำ ณ สถำนที่ ( ) ผลิต ( ) ขำย ( ) น ำหรือสั่ง ยำแผน          

[ O ปัจจุบัน...... O โบรำณ ] ชื่อ.....................................................................อยู่เลขท่ี ......................หมู่ที่.............. 
ซอย....................................... ถนน............................................. ต ำบล..................................................................
อ ำเภอ....................................... จังหวัด............................................................โทรศัพท์.........................................  

โดยข้ำพเจ้ำจะอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร (เวลำเปิดท ำกำรจ ำหน่ำยของร้ำน) ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำ หำก
ข้ำพเจ้ำไม่มำปฏิบัติหน้ำที่และ/หรือ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในเวลำดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินดี
ให้ด ำเนนิกำรตำม พระรำชบญัญตัยิำและยนิดใีหส้ ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัสมทุรปรำกำร ส่งชื่อของขำ้พเจำ้ให ้
“สภำเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย” ด ำเนินกำรพิจำรณำควำมผิดทำงวิชำชีพต่อไป 

 

ข้ำพเจ้ำรับทรำบเข้ำใจและยินยอมปฏิบัติตำมค ำรับรองนี้โดยเคร่งครัด 

(ลำยมือชื่อ).............................................................. ผู้ให้ค ำรับรอง 

                                                                                         (     ) 

                                                         โปรดลงลำยมือชื่อต่อหน้ำคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุญำตด้ำนยำ 

(ลำยมือชื่อ)........................................................... .... ผู้รับอนุญำต 

                                                                                 (                          ) 

(ลำยมือชื่อ)..................................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

                                                                                                (    ) 



แผนผังภายในของสถานที่........................................................................................................ .................... 
............................................................................................................. ....................................................... 

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ......................................... 

พื้นที่ ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร               m  x               m  =                            m2 

อัตราส่วนของภาพ                    cm :                      m 

พื้นที่ โดยรวมของร้าน                          m  x               m  =                            m2 



แผนที่ตั้งของสถานที่..................................................................................................................... .............. 
................................................................................................................... ................................................ 

หมายเหตุ   จาก สสจ. ไปยัง ร้านยา 

 
ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ......................................... 



  ถ่ายรูปบริเวณหน้าร้าน ให้เหน็ป้ายช่ือร้าน  พร้อมท้ังเลขท่ีตั้ง 
      Logo ร้าน ห้ามใช้เครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว (สภากาชาด) และกากบาทสเีขียว (โรงพยาบาล) 

  ถ่ายภาพมุมกว้าง ให้เห็นภาพรวมอาคาร 

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

1. ภาพลักษณะของอาคารที่ขออนุญาต  

2. บริเวณด้านหน้าร้านขายยา (ให้เห็นป้ายชื่อสถานที่ และเลขที่ของสถานที่) 

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 

แบบติดภาพถ่าย ปรับปรุง 20/8/63 

หน้า 1/11 



 

 
 

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

3. ตู้วางยาด้านซ้ายของร้านขายยา (ถ่ายจากหน้าร้านให้เห็นจุดที่มีการจ าหน่ายยาด้านซ้าย) 

4. ตู้วางยาด้านขวาของร้านขายยา (ถ่ายจากหน้าร้านให้เห็นจุดที่มีการจ าหน่ายยาด้านขวา) 

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 
หน้า 2/11 



  ดึงม่าน ปิดบังส่วนตูย้าทั้งหมด  

 

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

5. บริเวณ “สว่นให้บรกิารโดยเภสชักร” โดยเปิดม่านขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การใช้ม่าน หรือวัสดุทบึ ส าหรับใช้ปิดบังบริเวณ “ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร” พร้อมแสดงข้อความ  

“ขณะนี้เภสชักรไม่อยูป่ฏบิตัหินา้ที ่ไมส่ามารถขายยาในบรเิวณนีไ้ด้” 

 

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 

   ถ่ายรูปบริเวณตู้ยาในส่วนใหบ้ริการโดยเภสัชกร ให้เห็นครบทุกตู้ที่มีการจดัวางยา โดยน าม่านปดิบัง เปิดขึ้น 

  มปี้ายระบุ  “ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร”   
 

หน้า 3/11 



 

  โต๊ะให้ค าปรึกษามีขนาดทีเ่หมาะสมกับการให้ค าปรึกษาแนะน า มเีก้าอี้นัง่ 2 ตัว  
  มปี้ายระบุ  “บริเวณให้ค าปรกึษาด้านยา”   
 

     

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

7. บริเวณ “บริเวณให้ค าปรึกษาดา้นยา” (โตะ๊พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว) 

8. บริเวณ “จดุใหบ้ริการตนเอง” 

 

 

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 
หน้า 4/11 



   

 

       

  มปี้ายระบุ  “พื้นที่เก็บส ารองยา”   
  ห้ามวางยากับพื้นโดยตรง 
 

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

9. บริเวณ “พืน้ที่เกบ็ส ารองยา” พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ และมีแบบบันทึกอุณหภูมิ 

10. ป้ายแสดง “สถานที่ขายยาแผนปจัจบุนั” และป้ายเภสชักรผู้มหีนา้ทีป่ฏบิตัิการ 

 

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

หน้า 5/11 



  

  

 

   ถาดนบัเมด็ยา อย่างน้อย 3 ถาด  
       ติดป้ายระบุ ท่ีฝาถาดนับเมด็ยา และด้ามนับเม็ดยา (ด้านเล็ก) ใช้ตัวพิมพ์ท่ีสามารถอ่านออกได้ชดัเจน และติดไม่ให้หลุด
ลอก หรือช ารุดได้ง่าย   
        -   “  กลุ่มยาเพนนิซิลิน ”  

        -   “ กลุ่มยา NSAID ” 

       -   “ กลุ่มยาทั่วไป ”  

       -   “ ยากลุ่มซัลโฟนาไมด ์” (ถ้ามี) 

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

11. ถาดนับเม็ดยา 3 ถาด (กลุ่มยาเพนนิซิลิน, กลุ่มยาทั่วไป และกลุ่มยา NSAID) 

12. เครื่องวัดความดันโลหิต (ชนิดอัตโนมัติ)  

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 
หน้า 6/11 



 

  

 

 

 

 

 

  จัดให้มีเทอร์โมมิเตอร์ติดตั้งภายในตู้เย็น โดยเก็บเทอร์โมมิเตอรใ์นกล่องพลาสติกที่มฝีาปดิมิดชิด และมีแบบบันทึก
อุณหภูมิ ซึ่งแนะน าให้ควบคุมอณุหภูมิใหอ้ยู่ระหว่าง 2-8 oc 

 

 

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

13. ตู้เย็น พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด และมีแบบบันทึกอุณหภูมิ 

14. เครื่องชั่งน้ าหนัก  

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 
หน้า 7/11 



 

  

 

 ที่วัดส่วนสูงควรมีสเกลวัดได้ อย่างน้อย 180 เซนติเมตร 

 

 

 

 

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

15. ที่วัดส่วนสูง 

16. อุปกรณส์ าหรับดับเพลิง 

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 
หน้า 8/11 



 

 

 

 

 

 

ซองยา ม  การระบ  ขอมูลบนซองยาครบถวน ด  งน  ้ 
- ชื่อราน ท ี่อย ู และหมายเลขโทรศ ัพท 
- วันที่จ่ายยา 
- ชื่อผู้รับบริการ 
- ช ื่อยา (ชื่อสามัญ หรอืชื่อการค้า) 
- ความแรง 
- จ านวนจา่ย 
- ขอบงใช 
- ว ิธีใชยาท ี่ช ัดเจน เขาใจงาย 
- ฉลากชวย 
- ลายมือช่ือเภสัชกร 

        
 

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

17. รูปซองบรรจุยาทุกชนิด และฉลากยาที่มีชื่อร้าน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์  

18. เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 
หน้า 9/11 



 ถ่ายรูปให้เห็นภาพรวมถึงบรเิวณที่จัดวางเครื่องปรับอากาศ ควรมีเครื่องวัดอณุหภูมิ พร้อมทั้งแบบบันทึกอุณหภูมิ  
โดยควบคมุอุณหภูมิให้ไม่เกิน 30 องศาเซลเซยีส  

 

 

 

 

 

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

19. เครื่องปรับอากาศ พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ และมีแบบบันทึกอุณหภูมิ 

20. รูปแสดงป้ายค าเตือน “ผู้แพ้ยา สตรีมีครรภ์ โรคประจ าตัว โปรดแจ้งเภสัชกร”  

 ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

 
หน้า 10/11 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

  

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

21. ป้ายเตือน “ห้ามสูบบุหรี่”  

22. รูปถ่ายแบบบัญชีต่างๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด, แบบฟอร์มในการส่งต่อผู้ป่วย และหนังสือ/ข้อมูลด้านยา  

 ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานท่ีจริง 
ลงช่ือ.................................................. 

หน้า 11/11 
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