
ชื่อราน..................................................................................วันท่ีตรวจประเมิน...............................................................Post-Marketing (ขย.1) 

แบบบันทึกการตรวจรานขายยาแผนปจจุบัน (ขย.1)  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 

ในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบนัตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2557 
*************************************************** 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 31 แหง
พระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พนักงานเจาหนาท่ีประกอบดวย
.................................................................................................ไดมาทําการตรวจสถานท่ีขายยาแหงนี้และบันทึกการตรวจดังนี้ 
1. ช่ือสถานท่ี………………....……………………..………………………….………….............ต้ังอยูเลขท่ี…………….….……หมู…………..………

ถนน…………………….………..ตําบล………………………....……………..อําเภอ…………………………….…....………จังหวัดนครราชสีมา 
2. ช่ือผูรับอนุญาต/ผูดําเนินการ………………..…………………………………………………………เลขท่ีใบอนุญาต……………...………...…… 

เวลาทําการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
3. ช่ือผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ……………….……….…………………..………..………..เวลาปฏิบัติการ……….……………………….………..……น. 
 เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม…………………….…….…วันเดือนปท่ีออก…………………………..……………………………………. 
4. วันท่ีทําการตรวจ……………………………………….….………..เวลา……………….….......………..น. ผลการตรวจปรากฏดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอง แกไข 

1. การปฏิบัติหนาท่ีของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ o การตรวจใหตรวจในเวลาทําการ (ตองเปนเวลา
เดียวกันกับเวลาปฏิบัติการ) ของผูขออนุญาต จะตอง
พบผูมีหนาท่ีปฏิบัติการอยูปฏิบัติหนาท่ี 

o การตรวจนอกเวลาทําการ จะตองไมมีการขายยา 
อันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ(หรือยาอื่นท่ีอยูในระดับ
ท่ีสูงกวา เชนยาเสพติดฯ,วัตถุออกฤทธ์ิ เปนตน) 

   

2. แสดงใบอนุญาตขายยา และใบประกอบ
วิชาชีพ 

o แสดงใบอนุญาตขายยาตองอยูในท่ีเปดเผย สามารถ
มองเห็นไดปกติและชัดเจน ในจุดใหบริการ ใบอนุญาต
จะตองเปนปจจุบัน (ตรวจสอบการตออายุทุกป)  

o ใบประกอบวิชาชีพ จะตองใชฉบับจริงมีการแสดงไวใน
ท่ีเปดเผย 

   

3. มีปายแสดงสถานท่ีขายยา, 
ขอความ, สี, ตัวอักษร ถูกตอง 

o สีปายถูกตองตามประเภทรานขายยา 
o ขนาดปายไมนอยกวา 20 x 70 เซนติเมตร  
o มีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา 3 ซม. 

   

4. มีปายแสดงช่ือผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ, 
ขอความ, สี, ตัวอักษรถูกตอง 

o สีปายถูกตองตามประเภทรานขายยา 
o ขนาดปายไมนอยกวา 20 x 50 เซนติเมตร  
o แสดงรูปถายผูมีหนาท่ีปฏิบั ติการ หนาเ ต็ม รูปส ี

ซึ่งถายไวไมเกิน 5 ป 
o ขนาดรูปถายอยางนอย 8 x 15 เซนติเมตร 
o มีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาวสูงไมนอยกวา 3 ซม. 
o สามารถมองเห็นไดจากภายนอกอาคาร 

   

5. มีโตะปฏิบัติงานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ o บริเวณสําหรับปฏิบัติงานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการให
คําปรึกษาและแนะนําการใชยา จะตองมีพื้นท่ี ท่ี
เพียงพอ สําหรับการจัดวางเอกสาร และอุปกรณท่ี
เกี่ยวของ พรอมท้ังเกาอี้สําหรับผูรับคําปรึกษาน่ัง 
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รายการ รายละเอียดการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอง แกไข 

6. ปายแสดงหากเภสัชกรไมอยูและมาน
ปดบังยาอันตราย 

o มีวัสดุท่ีใชปดบังพื้นท่ีสวนท่ีจัดวางยา อันตรายและยา
ควบคุมพิเศษซึ่งอาจเปนผา ผามาน ผาใบ หรือวัสดุอื่น
ใดท่ีมีความเหมาะสม โดยติดถาวรบนขอบตูยา เพื่อ
ปดบังสวนท่ีเปนยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ
ทั้งหมด รวมถึงยาตางๆท่ีตองจายโดยเภสัชกรใน
ระหวางท่ีเภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาท่ี 

o มีการแสดงขอความภาษาไทยแจงตอผู รับบริการวา 
“เภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาท่ี ไมสามารถขายยาใน
บริเวณน้ีได” หรือขอความอื่นในทํานองเดียวกัน 

   

7. มีตูเย็นหรืออุปกรณเก็บรักษายา ใน
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมและไมใหยาสัมผัส
กับแสงแดดโดยตรง 

o ในสภาพท่ีใชงานไดตามมาตรฐาน 
o กรณีไมใชตูเย็นสําหรับจัดเก็บยา และเวชภัณฑซึ่งมี

ระบบในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน จะตองมี
กลองพลาสติกท่ีมีฝาปดมิดชิดสําหรับใสยากอนวางใน
ตู เ ย็น ( ไมวางยาบนช้ันของตู เ ย็นโดยตรง) และ
เทอรโมมิเตอรในกลองพลาสติกท่ีมีฝาปดมิดชิดน้ัน 
และจัดใหมีพื้นท่ี  1 ช้ันวาง สําหรับจัดวางกลอง
พลาสติกใสยาขางตน (เพื่อใหเปนสัดสวนเฉพาะไม
ปะปนกบัสิ่งอื่น) 

o อุณหภูมิท่ีใชในการเก็บเปนไปตามขอกําหนดของยาน้ันๆ  

   

8. มีและจัดทําบัญชีแสดงการซื้อยา o บัญชีการซื้อยา (แบบ ข.ย. 9) 
o บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. 10) 
o บัญชีกาขายยาอันตรายเฉพาะรายการท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยากําหนด (ข.ย. 11) 
o บัญชีการขายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรม/โรคศิลปะ หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
(ข.ย. 12) 

   

9. มีและจัดทําบัญชีซื้อขายยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 3 และจัดสงรายงานแก อย.
อย า ง เป นปจ จุ บั น  (กรณี มีก ารขอ
อนุญาตจําหนาย) 

o บัญชีการซื้อยา (แบบ ย.ส. 17) 
o บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ย.ส. 18) 

 

   

10. มีและจัดทําบัญชีซื้อขายวัตถุออกฤทธ์ิฯ
ประเภท 3 และ 4 แก อย.อยางเปน
ปจจุบัน (กรณีมีการขออนุญาตจําหนาย) 

o บัญชีซื้อวัตถุออกฤทธ์ิฯ ประเภท 3 และ 4 (บจ. 4, 5)  
o บัญชีขายวัตถุออกฤทธ์ิฯ ประเภท 3 และ 4 (บจ. 9, 10) 

   

11. มีการควบคุมและจัดแยกยาควบคุมพิเศษ o จัดแยกยาควบคุมพิเศษเปนสัดสวน    

12. ติดปายแสดงแยกประเภทยาใหชัดเจน
ตาม 2 หลักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

o มีปายแสดงหมวดหมูยาเปนประเภทตางๆ 
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รายการ รายละเอียดการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอง แกไข 

13. ไมพบการจําหนายยาตอไปนี ้     

13.1 ยาปลอม หามมีจําหนาย    

13.2 ยาเสื่อมคุณภาพ หามมีจําหนาย    

13.3 ยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา หามมีจําหนาย    

13.4 ยาท่ีถูกเพิกถอนทะเบียนตํารับยา หามมีจําหนาย    

13.5 ยาชุด หามมีจําหนาย    

13.6 วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
ประเภท 2 

หามมีจําหนาย    

14. ไมจําหนายผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 

o ไมมีการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ 
o ไมมีการจําหนายเคร่ืองด่ืมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 

   

 

5. เก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะห…………………..รายการ  และ/หรือ เพื่อตรวจสอบฉลาก………………………รายการ 
6. สรุปผลการประเมิน 

- ส่ิงท่ีตองปรับปรุง และระยะเวลาแลวเสร็จ
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. .............................................................. 

- ความคิดเห็นของผูประเมินตอการประเมิน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ในการตรวจครั้งนี้ พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมาทําการตรวจมิไดทําใหทรัพยสินท่ีอยูในสถานท่ีนี้สูญหายหรือเสียหายแต
อยางใด และอานใหฟงแลว ขอรับรองวาถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

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

(..............................................................) 

ผูขอรับอนุญาต/ ผูแทน 

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

(..............................................................) 

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

  
ในการตรวจครั้งท่ี เจาหนาท่ีมิไดทําใหทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ สูญหาย หรือเสียหาย แตอยางใด อานใหฟง
แลว/อานดูเอง รับรองวาถูกตองจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

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

(..............................................................) 

ผูขอรับอนุญาต 

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

(..............................................................) 

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

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

(..............................................................) 

ผูประเมิน 1 

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

(..............................................................) 

ผูประเมิน 2 

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

(..............................................................) 

พยาน 

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

(..............................................................) 

พยาน 
 


