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แบบประเมินรานขายยาแผนปจจุบัน (รานเปดใหม) 
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. 2556 

------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือราน.......................................................................... เลขท่ี.................... อาคาร/หมูบานช่ือ............................................. 
ช้ันท่ี.................................. ถนน..................................... ซอย....................................... ............ หมู...................................... 
แขวง/ตําบล................................................. เขต/อําเภอ..................................................... จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย............................................. โทรศัพท....................................................... มือถือ..................................... ...... 
โทรสาร......................................................... e-mail............................................................................................................ 
ช่ือผูรับอนุญาต............................................................................................................. .......................................................... 
ช่ือผูดําเนินกิจการ.....................................................................................................................(เฉพาะกรณีท่ีเปนนิติบุคคล) 
มีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ.......................คน ไดแก 

1. ...................................................... เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ............................. เวลาปฏิบัติการ..... ....................น. 
ขณะประเมิน    พบเภสัชกร  ไมพบเภสัชกร 

2. ...................................................... เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ............................. เวลาปฏิบัติการ.........................น. 
ขณะประเมิน    พบเภสัชกร  ไมพบเภสัชกร 

3. ...................................................... เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ............................. เวลาปฏิบัติการ..... ....................น. 
ขณะประเมิน    พบเภสัชกร  ไมพบเภสัชกร 

(หมายเหตุ : หากมีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการหลายคนใหระบุจนครบทุกคนทายแบบตรวจประเมินนี้) 

วันท่ีประเมิน........................................................................... เวลา...............................น. 

ผูประเมิน 1 ………………………………………………………………………………………………………… 

ผูประเมิน 2 ………………………………………………………………………………………………………… 

รายการ 
เหมาะสม/ 

ถูกตอง 
ควรปรับปรุง/ 

ไมถูกตอง 
หมายเหตุ 

1. ภาพรวมของสถานท่ีขายยา    
1.1 สถานท่ีขายยาเปนส่ิงปลูกสรางท่ีมั่งคงถาวร    
1.2 มีทะเบียนบานท่ีออกโดยสวนราชการ (มีหมายเลขรหัสประจําบาน)    
1.3 ต้ังอยูในสถานท่ีซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได (มิใชพื้นท่ีรโหฐาน 
หรือพื้นท่ีสวนบุคคล กรณีเปนอาคารชุดตองเปนพื้นท่ีอนุญาตใหประกอบ
กิจการ ไมใชท่ีพักอาศัย) 

   

1.4 มีการจัดการ การควบคุมสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพท่ีดีในการรักษา อากาศถายเทดี แหง 
สามารถควบคุมอุณหภูมิใหไมเกิน 30 องศาเซลเซียส และสามารถปองกัน
แสงแดดไมใหสองโดยตรงถึงผลิตภัณฑ 

   

1.5 มีตูหรือช้ันวางยาท่ีสามารถแยกเก็บยาเปนหมวดหมูตามประเภทของยา 
ท้ังสวนของหนาราน และพื้นท่ีเก็บสํารองยา (ถามี) และไมวางยาสัมผัสกับ
พื้นโดยตรง 

   

1.6 มีแสงสวางเพียงพอในการอานเอกสาร อานฉลากผลิตภัณฑยาและปาย
แสดงตางๆ ไดอยางชัดเจน 
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รายการ 
เหมาะสม/ 

ถูกตอง 
ควรปรับปรุง/ 

ไมถูกตอง 
หมายเหตุ 

1.7 มีระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล และการรักษาความสะอาด    
1.8 มีการควบคุมปองกันสัตวแมลงรบกวน ไมมีสัตวเล้ียงในบริเวณขายยา    
1.9 มีตูหรือล้ินชักเก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4 และตูหรือ
ล้ินชักเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 แยกเปนสัดสวน (กรณีมีการขอ
อนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4 หรือ ยาเสพติดให
โทษในประเภท 3) 

   

2. การจัดสัดสวนของพื้นท่ี    
2.1 มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติหนาท่ีโดยสะดวก ไมวาจะ
เปนผูรับอนุญาต ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ ผูมาใชบริการ รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีจะเขาปฏิบัติหนาท่ี 

   

2.2 พื้นท่ีของรานขายยามีการจัดเปนสัดสวน ประกอบดวย 
o สวนใหบริการโดยเภสัชกร 
o สวนใหคําปรึกษาแนะนํา 
o สวนสําหรับใหลูกคาบริการตนเอง 
o พื้นท่ีเก็บสํารองยาเปนการเฉพาะ (ถามี) 

   

2.3 สวนใหบริการโดยเภสัชกร และสวนใหคําปรึกษาแนะนํา ตองอยูใน
บริเวณท่ีติดตอกัน และมีพื้นท่ีท้ังสองสวนรวมกันไมนอยกวา 8 ตาราเมตร 
โดยความยาวของดานท่ีส้ันท่ีสุดของพื้นท่ีตองไมนอยกวา 2 เมตร 

   

2.4 จัดใหมีมาน หรือวัสดุทึบ สําหรับ ใชปดบัง บริเวณสวนใหบริการโดย
เภสัชกร ในขณะท่ีเภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ังขอความแจงใหทราบ
วาเภสัชกรไมอยูแสดงไวใหเห็นไดชัดเจนจากภายนอกสถานท่ี 

   

2.5 สวนใหคําปรึกษาแนะนํามีการจัดเปนสัดสวนโดยมีพื้นท่ีบนเคาเตอร 
หรือโตะซึ่งเพียงพอตอการใหบริการ สามารถวางแฟมประวัติผูปวย และ
อุปกรณหรือหนังสือท่ีประกอบการใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดถึงยาท่ีผูปวย
ไดรับ รวมถึงมีเกาอี้สําหรับเภสัชกร และผูมาขอรับคําปรึกษาแนะนํา พรอม
ท้ังมีปายแสดงชัดเจน 

   

2.6 กรณีพื้นท่ีเก็บสํารองยาเปนการเฉพาะจะตองมีพื้นท่ีเพียงพอ สําหรับการ
จัดเก็บรักษายาประเภทตางๆ วัสดุและผลิตภัณฑอยางอื่นๆ อยางเปน
ระเบียบ เหมาะสม และไมวางยาสัมผัสกับพื้นโดยตรง (หากไมมีพื้นท่ีเก็บ
สํารองยาเปนการเฉพาะใหระบุ “ไมมี” ในชองหมายเหตุ) 

   

3. ปาย และอปุกรณตางๆ    
3.1 มีปาย “สถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน” ติดในบริเวณท่ีผูมารับบริการ
มองเห็นไดชัดเจน สามารถมองเห็นไดจากภายนอกอาคาร 

   

3.2 มีปายแสดงช่ือตัว ช่ือสกุล วิทยาฐานะ ของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ รูปถายผู
มีหนาท่ีปฏิบัติการ เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ และเวลาปฏิบัติการติดใน
บริเวณท่ีผูมารับบริการมองเห็นไดชัดเจน สามารมองเห็นไดจากภายนอก
อาคาร 
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รายการ 
เหมาะสม/ 

ถูกตอง 
ควรปรับปรุง/ 

ไมถูกตอง 
หมายเหตุ 

3.3 มีถาดนับเม็ดยา อยางนอย 2 ถาด กรณีตองมีการแบงบรรจุยากลุมเพน
นิซิลิน หรือยากลุมซัลโฟนาไมด หรือยากลุมตานการอักเสบชนิดท่ีไมใชส
เตียรอยอ (NSAID) ท้ังนี้อุปกรณืนับเม็ดยาสําหรับยาในกลุมเพนนิซิลิน หรือ
ยากลุมซัลโฟนาไมด หรือยากลุมตานการอักเสบชนิดท่ีไมใชสเตียรอยด 
(NSAID) ใหแยกใชเด็ดขาดจากยากลุมอื่นๆ มีการติดปายใหเห็นชัดเจนท่ี
อุปกรณ และไมนับยา 

   

3.4 มีอุปกรณเครื่องใชท่ีสะอาด และมีอุปกรณทําความสะอาดเพียงพอ เพื่อ
ลดการปนเปอนกับยากลุมท่ีอาจกอใหเกิดอาการแพ 

   

3.5 มี ตู เย็น  ( เฉพาะกรณีมียา ท่ีตอง เก็บรักษาในอุณหภูมิ ท่ี ตํ่ ากว า
อุณหภูมิหอง) ในสภาพท่ีใชงานไดตามมาตรฐาน มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการ
จัดเก็บยาแตละชนิดเปนสัดสวนเฉพาะไมใชเก็บของปะปนกับส่ิงของอื่น 

   

3.6 มีอุปกรณตามรายการ ดังนี้ อยางนอย 1 เครื่อง 
o เครื่องวัดความดันโลหิต (ชนิดอัตโนมัติ) 
o เครื่องช่ังน้ําหนักสําหรับผูมารับบริการ 
o อุปกรณท่ีวัดสวนสูงสําหรับผูมารับบริการ 
o อุปกรณสําหรับดับเพลิง 

โดยอุปกรณอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน/ใชไดดีตามมาตรฐาน 

   

4.การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน    
4.1 มี ช่ือราน ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอบนซองสําหรับ
บรรจุยา 

   

4.2 เภสัชกรแตงกายดวยเส้ือกาวนสีขาว ติดเครื่องหมายสัญลักษณของสภา
เภสัชกรรม และแสดงตนวาเปนเภสัชกร 

   

4.3 พนักงานรานยาและบุคลากรอื่นภายในรานขายยาตองใสสีเส้ือ ปาย
แสดงตน ไมส่ือไปในทางท่ีจะกอเกิดความเขาใจวาเปนเภสัชกร 

   

4.4 เภสัชกร และพนักงานรานยา มีความเขาใจในการจัดวางยาอันตราย ยา
ควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดเปนแตละกลุมแยกจากกัน และ
จัดวางยาในลักษณะท่ีปองกันไมใหผูรับบริการเขาถึงยาดังกลาวดวยตัวเอง 

4.4.1 ความหมาย วิธีสังเกต และใหยกตัวอยางยาอันตราย ยาควบคุม
พิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติด อยางละ 3 รายการ 

4.4.2 อธิบายเหตุผล และความจําเปนท่ีตองจัดวางยาอันตราย ยา
ควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดให 
 4.4.2.1 ยาแตละกลุมแยกกัน 
 4.4.2.2 การจัดวางยาในลักษณะท่ีปองกัน ไมใหผูรับบริการ
เขาถึงยาดังกลาวดวยตัวเอง 
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รายการ 
เหมาะสม/ 

ถูกตอง 
ควรปรับปรุง/ 

ไมถูกตอง 
หมายเหตุ 

4.5 มีแบบบัญชีตางๆ ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด 
o บัญชีการซื้อยา (แบบ ข.ย.9) 
o บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย.10) 
o บัญชีกาขายยาอันตรายเฉพาะรายการท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยากําหนด (แบบ ข.ย.11) 
o บัญชีการขายยาตามใบส่ังยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู

ประกอบโรคศิลปะ หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย (แบบ ข.ย.12) 

   

4.6 ไมมีการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ และเครื่องด่ืมท่ีมีสวนผสมของ
แอลกอฮอล 

   

สรุปผลการประเมิน 
1.ส่ิงท่ีตองปรับปรุง และระยะเวลาแลวเสร็จ.......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
2. ความคิดเห็นของผูประเมินตอการใหอนุญาต................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................ .................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 ผูรับอนุญาตและเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตางทราบตรงกันเก่ียวกับการท่ีเภสัชกรผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการจะตองมาปฏิบัติหนาท่ี ณ รานยา ตามเวลาท่ีระบุอยางเครงครัด 
 

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

ผูขอรับอนุญาต 

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

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 
 
 ในการตรวจครั้งท่ี เจาหนาท่ีมิไดทําใหทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ สูญหาย หรือเสียหาย แตอยางใด อาน
ใหฟงแลว/อานดูเอง รับรองวาถูกตองจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

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

ผูขอรับอนุญาต 

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

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

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

ผูประเมิน 1 

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

ผูประเมิน 2 

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

พยาน 

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

พยาน 
 


