
แบบตรวจเอกสาร 
การขออนญุาตขายยาแผนปจจบุนั

ชื่อผูขออนุญาต……………………………………………………………………….………..ชื่อราน…………….……..…………………..………………….. 

ตั้งอยูเลขท่ี…….…………….ถนน……………..………….ตําบล……….………………..อําเภอ………………………..…….จังหวัดสมุทรปราการ 
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ชื่อผูตรวจเอกสาร.............………………………..………………….………ครั้งท่ี..................วันท่ี……………..…….....…เวลา………..………น. 

รายการ ถูกตอง แกไข หมายเหตุ 

เอกสารท่ีผูขออนุญาตตองเตรียม 

1. ใบปะหนา

2. แบบคําขออนุญาต

3. รูปถายสีของผูขออนุญาต ขนาด 3x4 ซม. (1.5 น้ิว) 3 รูป ถายไมเกิน 6 เดือน

4. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต พรอมตัวจริง

(สําหรับบุคคลตางชาติ ใช หนังสือขออนุญาตทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือเดินทาง)

5. สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต  พรอมตัวจริง

6. ใบรับรองแพทยตัวจริง (ตองไมเกิน 1 เดือน)
(ระบุโรคตองหาม ตามกฎกระทรวง ไดแก โรคเร้ือน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่

รังเกียจแกสังคม, โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง, โรคพิษสุราเร้ือรัง)

7. สัญญาระหวางผูขออนุญาตและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ จํานวน 3 ชุด

8. หลักทรัพย (สําเนาสมุดบัญชีอัพเดตลาสุด) หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร จํานวนเงินตั้งแต

10,000 บาทข้ึนไป / สําเนาโฉนดท่ีดินไมติดภาระผูกพัน

9. กรณีท่ีเชาสถานท่ี ใหแนบ สําเนาสัญญาเชาท่ีผูรบัอนุญาตลงช่ือรับรองจริง

หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี (กรณีนามสกุลเดยีวกัน)

10. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีท่ีขออนุญาต

- กรณีสําเนาทะเบียนบานไมมีผูอยูอาศัย (ทะเบียนบานลอย)

ใชเอกสารอ่ืนประกอบ อยางใดอยางหน่ึง** ดังน้ี 
[ ] สําเนาสัญญาซ้ือ-ขาย ส่ิงปลูกสรางฯ 

[ ] สําเนาใบอนุญาตกอสราง 

[ ] สําเนาเอกสารอางกรรมสิทธิ ์

      - กรณีสําเนาทะเบียนบาน มีผูอยูอาศัย  คนท่ีทําสัญญาเชา ตองมีสภาพเปนเจาบาน เทาน้ัน 

11. สําเนาบัตรประชาชนของเจาของสถานท่ีท่ีใหเชา/ ยินยอม

12. หนังสือมอบอํานาจ (กรณผีูขออนุญาตไมสามารถมาตดิตอดวยตนเอง) ติดอากรแสตมป 10 บาท

13. สําเนาบัตรประชาชนของ ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ

14. กรณีนิติบุคคล ใหเพ่ิมเอกสารประกอบ ดังน้ี
1. หนังสือรับรองจดทะเบียน พรอมแนบวัตถุประสงคของนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน

- ตองมีระบุวัตถปุระสงคเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ/กจิการดานยา ******

- ตองจดเลขที่ต้ังสถานที่ขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท

2. บัญชีรายชื่อผูถือหุนและสําเนาทะเบียนบานของหุนสวนทุกคน

3. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูลงนามแตงต้ังฯ

4. สําเนาทะเบยีนบานของกรรมการผูลงนามแตงต้ังฯ

5. หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (พรอมอากรแสตมป 30 บาท)

รายการ ถูกตอง แกไข หมายเหตุ หมายเหต ุ: ลงนามรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับท่ีเป็นสําเนา 

เอกสารการขออนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ปรับปรุง 20/2/64   



เอกสารท่ีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองเตรียม 

14. คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (แบบ ข.ย.14)  *กรอกใหครบ 3 หนา*

15. คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการสาํหรับการปฏิบัติการท่ีรานขายยาในจังหวัดสมุทรปราการ

16. ใบรับรองแพทยตัวจริง (ตองไมเกิน 1 เดือน) (ระบุโรคตองหาม ไดแก โรคเร้ือน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรค

เทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม, โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง, โรคพิษสุราเร้ือรัง) 

17. สําเนาทะเบียนบาน  (พรอมตัวจริง)

18. สําเนาบัตรประชาชน  (พรอมตัวจริง)

19. สําเนาใบประกอบโรคศิลปะของผูปฏิบัติการ ทุกคน (พรอมตัวจริง)

20. ใบรายงานผลการศึกษาตอเน่ืองฯ (CPE)

เอกสารอ่ืนๆ อาทิ รูปถาย, แผนท่ี, แผนผัง ของสถานท่ีท่ีขออนุญาตจํานวน 1 ชุด

21. แผนผังภายในของสถานท่ี

22. แผนท่ีตั้งของสถานท่ี

23. ภาพลักษณะของอาคารสถานท่ีท่ีขออนุญาต โดยตัวอาคารสรางดวยวัสดุท่ีมั่นคงแข็งแรง มีความ

เปนสัดสวนจากสิ่งแวดลอม กรณีเปนพ้ืนท่ีเชาในอาคารหางสรรพสินคา ตองมีการกําหนดขอบเขต โดย

จะตองมีอยางนอยดานหน่ึงของรานติดกับผนังอาคาร หรือมีฉากกําแพงก้ัน (Partition) ท่ียึดตรึงกับพ้ืน 

ไมสามารถขยับเขยื้อนไดงายแทนผนัง และจะตองมีความสูงไมนอยกวา ๒ ม. 

24. ภาพดานหนาสถานท่ีโดยแสดงใหเห็นภาพของ ปายช่ือราน พรอมเลขท่ีบาน

25. ภาพตูวางยา ดานซาย ของสถานท่ีท่ีขออนุญาต (เมื่อหันหนาเขาสถานท่ี)

26. ภาพตูวางยา ดานขวา ของสถานท่ีท่ีขออนุญาต (เมื่อหันหนาเขาสถานท่ี)

27. ภาพแสดงปายบริเวณ “สวนใหบริการโดยเภสัชกร” (สะกดใหถูกตองตามแบบฟอรมน้ี) โดยตองมี

พ้ืนท่ีใน สวนใหบริการโดยเภสัชกร และ “บริเวณใหคําปรึกษาดานยา” ติดตอกันขนาดไมนอยกวา 8 

ตร.ม. โดยความยาวของดานท่ีสั้นท่ีสุดของพ้ืนท่ีตองไมนอยกวา 2 เมตร 

28. ภาพแสดงการใช มานหรือวัสดุทึบแสง ปดบังมิใหเห็นยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ พรอมแสดง

ขอความ “ขณะน้ีเภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาท่ี ไมสามารถขายยาในบริเวณน้ีได” 

29. ภาพแสดงปายบริเวณ “บริเวณใหคําปรึกษาดานยา” (สะกดใหถูกตองตามแบบฟอรมน้ี) ติดบริเวณ

โตะพรอมเกาอ้ี 2 ตัว โดยโตะตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับวางเอกสาร และอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

30. ภาพแสดงบริเวณ “จุดใหบรกิารตนเอง”

31. ภาพแสดงบริเวณ “พ้ืนท่ีเก็บสํารองยา” พรอมเทอรโมมิเตอร และแสดงแบบบันทึกอุณหภูมิ

32. ภาพแสดงปาย “สถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน” และปายเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ

33. ภาพแสดงถาดนับยา อยางนอย 3 ถาด ในสภาพใชงานไดดี โดยแยกเปน 1. ยากลมุเพนนิซิลิน

2. ยากลุมท่ัวไป 3. ยากลุมตานการอักเสบชนิดท่ีไมใชสเตียรอยด (NSAID) 4. ยากลุมซัลโฟนาไมด (ถามี)

พรอมท้ังอุปกรณนับเม็ดยา (ไมนับยา/ชอนตักยา) เปนการเฉพาะ 

34. ภาพแสดงเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ จํานวน 1 เครือ่ง สภาพพรอมใชงาน

35. ภาพแสดงตูเย็นเก็บยา จํานวน 1 เครื่อง รักษาระดับอุณหภมูิไดในชวง 2 – 8 องศาเซลเซียส พรอม

แสดงเทอรโมมิเตอร โดยเก็บเทอรโมมิเตอรในกลองพลาสติกท่ีมฝีาปดมิดชิด และมีแบบบันทึกอุณหภมูิ

36. ภาพแสดงเครื่องช่ังนํ้าหนัก สภาพพรอมใชงาน

37. ภาพแสดงเครื่องวัดสวนสูง สเกลความสูงอยางนอย 180 ซม. และมีความมั่นคงถาวร

38. ภาพแสดงอุปกรณดับเพลิง ขนาดบรรจุไมนอยกวา ๔ กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง อยูในสภาพท่ี

พรอมใชงาน สามารถเขาถึงงาย สาํหรับสถานบริการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งสูงจากพ้ืนไม

เกินกวา ๑.๕๐ เมตร หรือ กรณีวางกับพ้ืนตองหาจุดยึดตรึงใหแข็งแรง 

หมายเหต ุ: ลงนามรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับท่ีเป็นสําเนา 



เอกสารอ่ืนๆ อาทิ รปูถาย, แผนท่ี, แผนผัง ของสถานท่ีท่ีขออนุญาตจํานวน 1 ชุด 

39.  ภาพแสดงซองพลาสติก สําหรับ บรรจุยา ท่ีมีช่ือ ท่ีอยูราน เบอรโทร พรอมรายละเอียดบนซอง

ตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดอยางชัดเจน (วันท่ีจายยา, ช่ือผูรับบริการ, ช่ือยาท่ีเปนช่ือสามัญทางยา

หรือช่ือการคา, ความแรง, จํานวนจาย, ขอบงใช, วิธีใชยา ท่ีชัดเจนเขาใจงาย , ฉลากชวย คําแนะนําคํา

เตือน, ลายมือช่ือเภสัชกร (พรอมแนบตัวอยางของจริง ติดมาดวย) 

   

40.  ภาพแสดงเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ    

41.  ภาพแสดงเครื่องปรับอากาศ พรอมเทอรโมมิเตอร และแบบบันทึกอุณหภูมิ    

42.  ภาพแสดงปาย “ผูแพยา สตรีมีครรภ โรคประจําตัวโปรดแจงเภสัชกร” แสดงใหเห็นเดนชัด    

43.  ภาพแสดงปาย “หามสูบบุหรี่” ตามท่ีกฎหมายกําหนด ติดแสดงบริเวณหนาราน    

44.  ภาพแสดงแบบบัญชีตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด และหนังสือ/ขอมูลอางอิงดานยา    

45.  ภาพบริเวณสําหรับแสดงใบอนุญาตรานยา และใบประกอบวิชาชีพ ตัวจริง    

    

 

*** โปรดอาน  *** 
 ในวนัทีท่านนาํชดุเอกสารคาํขอฯ มายืน่ โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบ  
 เอกสารทีเ่ปนสาํเนาใหเซน็รับรองสาํเนาใหครบถวน พรอมตวัจรงิ  

และ จดัเรยีงเอกสารเปนลาํดบัตามตารางขางตนใหเรยีบรอย  
 หากเอกสารไมครบหรอืเอกสารทีต่องแสดงเอกสารตวัจรงิ ไมไดนาํมาแสดง เมือ่เจาหนาที่

ตรวจสอบ พบวา ไมครบหรอืไมถกูตอง จะสงคนืใหทานกลับไปดาํเนนิการใหม 
 

 

หมายเหต ุ: ลงนามรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับท่ีเป็นสําเนา  



( 1 สัปดาห + ) 

(ภายใน 30 วัน ตามรอบการประชุมของคณะกรรมการ

 

7 วัน 

หลังเปดบริการ 

เอกสารคาํแนะนาํและการขออนญุาตขายยาแผนปจจบุนั 

 
ขั้นตอนการขออนญุาตรานขายยาแผนปจจุบนัของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

1. รบัเอกสารคาํขออนญุาต ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ Download ท่ี https://fdasamutprakan.com/form/drug/  
เตรียมพรอมตามเกณฑ Full GPP 

↓ 

2. จดัเตรยีมเอกสาร คําขออนุญาตและกรอกขอมูลใหครบถวน  

↓ 

3. ตรวจสอบการตัง้ชือ่ สถานท่ี (ช่ือราน) กับเจาหนาท่ีกอนการจัดทําปายช่ือราน 

                                                         ↓  ผาน  ⇒  จัดเตรียมสถานท่ี และปายตางๆ ใหเรียบรอย 

4. ยืน่เอกสาร ท่ีกลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดฯ หากพบวาเอกสารไมครบถวน จนท. จะคืนคําขอ  
ข้ันตอนน้ีมีคาพิจารณาคําขอตาม ม.44 500 บาท  

↓ 

5. นดัวนัตรวจสถานที ่ในวันท่ีเขาตรวจสอบราน ใหผูท่ีรบัการตรวจ ไดแก ผูขออนุญาต และ เภสัชกรผูมีหนาท่ีและพนักงานราน  

↓ 

6. การสอบสมัภาษณ ใหผูขออนุญาตและเภสัชกร มารับการสอบสมัภาษณท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ   
ซึ่งมีรอบระยะเวลาการนัด เดือนละ 1 ครั้ง ในชวงปลายเดือน  

↓  

7. รบัใบอนญุาต หากผานการสมัภาษณ โดยไมมีเง่ือนไขการแกไขหรือปรับปรุง เจาหนาท่ีจะเสนอเรื่องการขออนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตลงนาม 
การรับใบอนุญาต ผูขออนุญาตสามารถโทรศัพทมาตรวจสอบไดภายใน 7 วันหลังวันสัมภาษณ หากใบอนุญาตเสร็จแลว ขอใหผูขอรับใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตดวยตนเองพรอมชําระเงินคาใบอนุญาตสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 2,000 บาท จากน้ันจึงสามารถวางยาบนช้ัน และดําเนินการขายยา 
รวมถึงสามารถยื่นคําขอตรวจประเมิน GPP เพ่ือใชตออายุใบอนุญาตประจาํปตอไป 

↓   

8. การตรวจเฝาระวงั ในแตละป จะมีพนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจรานท่ีขอใหม อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยไมมีการแจงลวงหนา หากพบการกระทํา
การฝาฝนพรบ.ยา จนท.จะดําเนินการสงใหคณะกรรมการพิจารณาทางคดี ดําเนินการพิจารณาความผิดตอผูรบัอนุญาตและตอเภสัชกร ตามท่ีไดเซ็น
หนังสือยินยอมใหดําเนินการตามท่ีไดลงนามไว ตอหนาคณะกรรมการอนุญาตฯ เสนอสภาเภสัชกรรมตอไป และรานท่ีผาน GPP. จะตองไดรับการ
ตรวจประเมิน GPP ภายใน 2 ป กอนตออายุใบอนุญาตใหม 

↓ 

9. การตออายุ ผูรับอนุญาตจะตองยื่นเอกสารกอนวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป โดยเจาหนาท่ีจะสงหนังสือราชการแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร
แบบฟอรมไปยังท่ีอยูตามใบอนุญาต   
* ในวันท่ีมาตออายุ ผูรับอนุญาตและเภสัชกร ตองมาแสดงตนตอพนักงานเจาหนาท่ี 

 



คําแนะนําการขออนุญาตสถานท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา 

 ขอกฎหมายท่ีควรคํานึงเก่ียวกับการตั้งช่ือราน 

     พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 

มาตรา 29   หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวา เภสัชกร เภสชักรหญิง แพทยปรุงยา หรือใช

อักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางเภสัชศาสตร หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาว ประกอบกับช่ือหรือช่ือสกุลของตน 

หรือใชคําหรือขอความอ่ืนใดท่ีมีความหมายเชนเดียวกัน หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ซึ่งทําใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ท้ังน้ี 

รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร 

มาตรา 30  หามมิใหผูใดใชคําหรอืขอความท่ีแสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สาขาตาง ๆ ท้ังน้ี รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรวาเปนผูมีความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาน้ัน ๆ จากสภาเภสัชกรรมหรือท่ีสภาเภสัชกรรมรับรองหรือผูประกอบวิชาชีพเภสชักรรมผู

มีคุณสมบัตติามท่ีกําหนด ในขอบังคับสภาเภสัชกรรม  

มาตรา 51 ผูใดฝาฝนมาตรา 29 หรือมาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 

 หามจําหนายแอลกอฮอลในรานขายยา 

     พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

มาตรา 27  หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีหรือบรเิวณดังตอไปน้ี 

           (2)  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

มาตรา 39   ผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา 27 หรอืมาตรา 28 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน  

หน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

 การจัดเตรยีมสถานท่ีขายยา 

- สถานท่ีขออนุญาตตองกอสรางดวยวัสดุแข็งแรง มั่นคง เปนสดัสวนชัดเจน ระบบถายเท แสงสวางเพียงพอ ไมเลี้ยงสัตว และสะอาด  

- สวนใหบริการโดยเภสัชกรและบริเวณใหคาํปรึกษาดานยา มีพ้ืนท่ีรวมกันไมนอยกวา 8 ตร.ม.  

- มีตู และช้ันวางยาจํานวนเพียงพอพรอมท้ังมีปายแสดงประเภทกลุมยา ควบคุมอุณหภมูิไมเกิน 30 °c แดดไมสองถึงผลิตภณัฑ  

  - มีมานปดสวนใหบริการโดยเภสัชกร มีขอความแจงใหทราบวาเภสชัไมอยู 

  - มีโตะใหคําปรึกษาเปนสัดสวน เกาอ้ี 2 ตัว พรอมปายแสดงชัดเจน  

  - มีปายแสดงสัญลักษณท่ีกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และติดบริเวณท่ีผูรับบริการเห็นไดชัดเจน สามารถมองเห็นจากภายนอก 

 สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน 

(พ้ืนปายสีนํ้าเงิน) 

สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน 

บรรจุเสร็จสาํหรับสตัว 

(พ้ืนปายสีแดง) 

สถานที่ขายยาแผนโบราณ 

(พ้ืนปายสีเขยีว) 

ปายสถานที่ขายยา ทํ าจากพลาสติคแข็ง ขนาดไมนอยกวา  

20x70 ซม.  ตัวอักษรสีขาว ขนาดไมนอยกวา 3 ซม. 

(ตัวอยาง ปายสถานที่ขายยาแผนปจจุบนั) 

ปายผูมีหนาที่ปฏบิัติการ ทาํจากพลาสติกแข็ง พื้นสีน้ําเงิน ขนาดไม

นอยกวา 20x70 ซม.  ตัวอกัษรสีขาว ขนาดไมนอยกวา 3 ซม.  

- ระบุชื่อ นาย/นางสาว/นาง และนามสกุล ตามดวย ภ.บ. 

- เวลาปฏิบัติการ xx.xx - xx.xx น. 

- ภาพถายหนาตรงเภสัชกร รูปสี หนาตรง ถายไวไมเกิน 5 ป ขนาด 

4 x 6 นิ้ว  (10 x 15 เซนติเมตร) 

- เลขใบประกอบวิชาชีพ  ภ. Xxxxx 

 

 
 
 



ใบปะหนา 

  
                                            กลุมงานคุมครองผูบรโิภค 

                                                      และเภสชัสาธารณสขุ 
                  เลขรบั  ...................……........... 
                 วนั เดอืน ป.............……........... 
                 นดัตรวจ...................…….......... 
                 ลงชือ่ผูรบั.................…….......... 
 

 

                                                                              เขยีนที ่ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรปราการ 
                                                                            วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ….................... 
 

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

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ขาพเจา..................................................….............อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.................................. 
ถนน.............................................ตําบล.................................อําเภอ...........................................จังหวัด............................... 
ยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.2510  ของสถานประกอบการ ประเภท    O ผลิต    O ขาย   O นําสั่งฯ  
ยาแผน.........................................ชื่อ.........................................…….................ตั้งอยูเลขท่ี.................................หมูท่ี.......... 
ถนน..............…….........................ซอย...................................ตําบล.............................................อําเภอ............................... 
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท..........................................โดยมีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการชื่อ….................................................... 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขท่ี......................................แผน.................…..................สาขา............................................ 
ลงวันท่ี..............................เดือน...........................................พ.ศ................................ 
 

 ( ) ขออนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ประเภท...................................... 
 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตดวย จะเปนพระคุณ 
 

 
       ลงชื่อ...................................................................... 
                            (..............................................................) 
                  ผูยื่นคําขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ มีปญหาหรือขดัของประการใด  โทร 0-2389-5980  ตอ  109 
 



 
- 2 - 

 

 1)  เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 (   )  เห็นควรอนุญาตตามพระราชบญัญัต.ิ................................................................ 
 (   )  เห็นควรสงเร่ืองใหสํานกังานคณะกรรมการอาหารละยาดาํเนินการตอไป 
 (   )  เห็นควรตรวจสถานที ่ ในวันที…่……………………………..……………………………….. 
      โดย.   1………………………..………….…… 
    2………………………..……….……… 
    3………………………………………… 
 

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

      ผูดําเนนิการ 
 
 
             ………………………. 
             ………………………. 

  
 
 2)  เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ                 
 

 ไดดําเนนิการเรียบรอยแลว   
 ตาม   (  )  พระราชบญัญัต.ิ....................................................... มาตราที.่...............................................  

         (  )  หนังสือมอบอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที ่112/2547 ประกอบกับ  
   คําสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 8409/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 การมอบอํานาจ  
                      ของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ใหแกหัวหนาสวนราชการ ขอ 2.2.3 

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

      ผูดําเนนิการ 
 
 
             ………………………. 
             ………………………. 

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

 

 

 

 

 สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ี 



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 
ท่ีปดรูปถาย 

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 
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โดยคูสัญญาไมตองปฏิบัตติามขอ 5  และคูสัญญามสีิทธิท่ีจะฟองรองเรียกคาเสียหายไดตามกฎหมาย   หากมีการฟองรองกันข้ึนท้ังสอง
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ตน 
 9. สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาตางยึดถือไวคนละหน่ึงฉบับและมอบใหสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสมุทรปราการ เก็บไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ  
 คูสัญญาท้ังสองฝายตางเขาใจขอความในสัญญาน้ีดีแลว จึงไดลงช่ือไวเปนสําคญัตอหนาพยาน  
 
 

                                                                     (ลงช่ือ)...........................................................................ผูขออนุญาต  
 

                                                                     (ลงช่ือ)...........................................................................ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 
 

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



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    ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ  

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  อานและลงนามขางลางน้ี)  
ขาพเจา.....................................................................................................................  ขอรับรองวา ขาพเจาไมไดรับราชการหรือ
ทํางานประจําท่ีใด  ท้ังน้ี ขาพเจาทราบดีวาหากคํารับรองท่ีขาพเจาใหไวเปนเท็จ ขาพเจาจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานแจงความเท็จตอ
เจาพนักงาน  
             

ลงช่ือ................................................................................. 
      (................................................................................ ) 
                    เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ    



คํารบัรองของผูมหีนาทีป่ฏบิตักิารสาํหรบัการปฏิบตักิารทีร่านขายยาในจังหวดัสมุทรปราการ 
เขียนท่ี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

วันท่ี............ เดือน............................... พ.ศ....๒๕64.. 

ขาพเจา..................................................................................... อาย.ุ.................ป สัญชาติ.......................................... 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน .....................................................อยูเลขท่ี..................................ซอย.......................................... 
ถนน........................................................หมูท่ี............................ตําบล......................................อําเภอ......................................
จังหวัด.....................................................โทรศัพท..................................................................................................................... 

ขาพเจา ขอใหคํารับรอง ตอพนักงานเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการวา 

(1) ขาพเจาเปน ( ) ผูประกอบโรคศิลปะแผน [ O ปจจุบัน O โบราณ ] ชั้นหนึ่ง    สาขา.......................................... 
ใบอนุญาตเลขท่ี............................................. ออกให ณ วันท่ี...…................เดือน..................................พ.ศ............................ 

(2) ขาพเจาจะเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการประจํา ณ สถานท่ี  ( ) ผลิต     ( ) ขาย     ( ) นําหรอืสั่ง  
ยาแผน  [ O ปจจุบัน...... O โบราณ ] ชื่อ.....................................................................อยูเลขท่ี..........................หมูท่ี.............. 
ซอย..................................................... ถนน......................................................ตําบล............................................................... 
อําเภอ................................................. จังหวัด............................................................โทรศัพท................................................. 

โดยขาพเจาจะอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ (เวลาเปดทําการจําหนายของราน) ขาพเจาทราบดีวา หากขาพเจาไมมา
ปฏิบัติหนาที่และ/หรือ พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวา ขาพเจาไมอยูในเวลาดังกลาว ขาพเจายินดีใหดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัติยา และยินดีใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สงชื่อของขาพเจาให “สภาเภสัชกรรมแหง
ประเทศไทย” ดําเนินการพิจารณาความผิดทางวิชาชีพตอไป 

 

ขาพเจารับทราบเขาใจและยินยอมปฏิบัติตามคํารับรองนี้โดยเครงครัด 

(ลายมือชื่อ).............................................................. ผูใหคํารับรอง 

                                                                                         (     ) 

                                                            โปรดลงลายมือชื่อตอหนาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตดานยา 

(ลายมือชื่อ)............................................................... ผูรับอนุญาต 

                                                                                         (     ) 

 (ลายมือชื่อ)..................................................... พนักงานเจาหนาท่ี 

                                                                                         (     ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ห้ามใช้เครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพ้ืนสีขาว (สภากาชาด) และกากบาทสเีขียว (โรงพยาบาล) 

  ถ่ายภาพมุมกว้าง ให้เห็นภาพรวมอาคาร 

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

1. ภาพลักษณะของอาคารที่ขออนุญาต  

2. บริเวณด้านหน้าร้านขายยา (ให้เห็นป้ายชื่อสถานที่ และเลขที่ของสถานที่) 

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

 

แบบติดภาพถ่าย ปรับปรุง 20/2/64 

หน้า 1/12 



 

 
 

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

3. ตู้วางยาด้านซ้ายของร้านขายยา (ถ่ายจากหน้าร้านให้เห็นจุดทีม่ีการจ าหน่ายยาด้านซ้าย) 

4. ตู้วางยาด้านขวาของร้านขายยา (ถ่ายจากหน้าร้านให้เห็นจุดที่มีการจ าหน่ายยาด้านขวา) 

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

 
หน้า 2/12 



  ดึงม่าน ปิดบังส่วนตูย้าทั้งหมด  

 

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

5. บริเวณ “สว่นให้บรกิารโดยเภสชักร” โดยเปิดม่านขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การใช้ม่าน หรือวัสดุทึบ ส าหรับใช้ปิดบังบริเวณ “ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร” พร้อมแสดงข้อความ  

“ขณะนี้เภสชักรไม่อยูป่ฏบิตัหินา้ที ่ไมส่ามารถขายยาในบรเิวณนีไ้ด้” 

 

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

 

   ถ่ายรูปบริเวณตู้ยาในส่วนใหบ้ริการโดยเภสัชกร ให้เห็นครบทุกตู้ที่มีการจดัวางยา โดยน าม่านปดิบัง เปิดขึ้น 

  มปี้ายระบุ  “ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร” (สะกดตามฟอร์มนี)้  
 

หน้า 3/12 



 

  โต๊ะให้ค าปรึกษามีขนาดทีเ่หมาะสมกับการให้ค าปรึกษาแนะน า มเีก้าอี้นั่ง 2 ตัว  
  มปี้ายระบุ  “บริเวณให้ค าปรกึษาด้านยา”  (สะกดตามฟอรม์นี)้ 
 

     

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

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

8. บริเวณ “จดุใหบ้ริการตนเอง” 

 

 

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

 
หน้า 4/12 



   

 

       

  มปี้ายระบุ  “พื้นที่เก็บส ารองยา”  (สะกดตามฟอร์มนี)้ 
  ห้ามวางยากับพืน้โดยตรง 
 

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

9. บริเวณ “พืน้ที่เกบ็ส ารองยา” พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ และมีแบบบันทึกอุณหภูมิ 

10. ป้ายแสดง “สถานที่ขายยาแผนปจัจบุนั” และป้ายเภสชักรผู้มหีนา้ทีป่ฏบิตัิการ 

 

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

หน้า 5/12 



  

  

 

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

        -   “ กลุ่มยา NSAID ” 

       -   “ กลุ่มยาทั่วไป ”  

       -   “ ยากลุ่มซัลโฟนาไมด ์” (ถ้ามี) 

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

11. ถาดนับเม็ดยา อย่างน้อย 3 ถาด  

12. เครื่องวัดความดันโลหิต (ชนิดอัตโนมัติ)  

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

 
หน้า 6/12 



 

  

 

 

 

 

 

  จัดให้มีเทอร์โมมิเตอร์ติดตั้งภายในตู้เย็น โดยเก็บเทอร์โมมิเตอรใ์นกล่องพลาสติกที่มฝีาปดิมิดชิด และมีแบบบันทึก
อุณหภูมิ ซึ่งแนะน าให้ควบคุมอณุหภูมิใหอ้ยู่ระหว่าง 2-8 oc 

 

 

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

13. ตู้เย็น พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด และมีแบบบันทึกอุณหภูมิ 

14. เครื่องชั่งน้ าหนัก  

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

 
หน้า 7/12 



 

  

 

 ที่วัดส่วนสูงควรมีสเกลวัดได้ อย่างน้อย 180 เซนติเมตร 

 

 

 

 

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

15. ที่วัดส่วนสูง 

16. อุปกรณส์ าหรับดับเพลิง 

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

 
หน้า 8/12 



 

 

 

 

 

 

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 (ติดซองจริงมาด้วย)  

18. เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  

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

 
หน้า 9/12 



 ถ่ายรูปให้เห็นภาพรวมถึงบรเิวณที่จัดวางเครื่องปรับอากาศ ควรมีเครื่องวัดอณุหภูมิ พร้อมทั้งแบบบันทึกอุณหภูมิ  
โดยควบคมุอุณหภูมิให้ไม่เกิน 30 องศาเซลเซยีส  

 

 

 

 

 

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

19. เครื่องปรับอากาศ พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ และมีแบบบันทึกอุณหภูมิ 

20. รูปแสดงป้ายค าเตือน “ผู้แพ้ยา สตรีมีครรภ์ โรคประจ าตัว โปรดแจ้งเภสัชกร”  

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

 
หน้า 10/12 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

  

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

21. ป้ายเตือน “ห้ามสูบบุหรี่”  

22. รูปถ่ายแบบบัญชีต่างๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด และหนังสือ/ข้อมูลอ้างอิงด้านยา  

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

 
หน้า 11/12 



 

        

  

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

23. ภาพบริเวณส าหรับแสดงใบอนุญาตร้านยา และใบประกอบวิชาชีพ ตัวจริง 

 

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

 
หน้า 12/12 
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