แบบ คข.สรร.๐๖
คำขอรับกำรตรวจประเมิน
เพื่อต่ออำยุกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพ
คำขอต่ออำยุ เพื่อกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพครัง้ ที่ ๒
เพื่อกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพครัง้ ที่ ๔

เลขรับที.่ ...............................
วันที.่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)
เพื่อกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพครัง้ ที่ ๓
เพื่อกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพครัง้ ที่ ๕
เขียนที.่ ....................................
วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ........

๑. ข้อมูลผูย้ ่นื คำขอ
ข้ำพเจ้ำ………………………………....................... อำยุ.…..…ปี สัญชำติ…….…...............................
เลขประจำตัวประชำชน ............................................. เลขใบประกอบวิชำชีพ.........................................
ที่อยู่เลขที่……… หมู่บ้ำน/อำคำร……..….............................................................. หมู่ที่……………
ตรอก/ซอย…………..........……ถนน………………....ตำบล/แขวง……….……………………....……......
อำเภอ/เขต…………………………จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์…...………….…......
โทรสำร.......................โทรศัพท์………………..……...E-mail………………...............................................
มีหน้ำทีเ่ ป็ น........................................................................ในร้ำนยำคุณภำพ
๒. ข้อมูลร้ำนยำคุณภำพ
ชื่อร้ำน………………………….……..................................................จังหวัด.............................................
เลขทีร่ บั รอง.............................. ช่วงเวลำทีไ่ ด้รบั รอง.................................................................................
๓. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำ มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมใดๆตำมระเบียบของสำนักงำน และ
ได้แนบเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอดังนี้
๓.๑ ใบแสดงเจตจ ำนงและแบบประเมินตนเองเพื่อกำรรับรองร้ำนยำคุณ ภำพ สรร ๐๖ ที่ร ะบุข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว
๓.๒ สำเนำใบอนุญำตขำยยำ (สำเนำทุกหน้ำ)
๓.๓ สำเนำใบอนุญำตอื่นทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด (สำเนำทุกหน้ำกรณีมใี บอนุญำตทีก่ ำหนด)
๓.๔ สำเนำใบประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ ำนทัง้ เต็มเวลำและบำงเวลำ
๓.๕ แบบบันทึกหน่วยกำรศึกษำต่อเนื่องของเภสัชกรผูม้ หี น้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำรทุกคน
๓.๖ สำเนำหนังสือเกียรติบตั รรับรองเป็ นร้ำนยำคุณภำพทีม่ อี ยู่ก่อนยื่นคำขอ
๓.๗ สำเนำใบชำระค่ำธรรมเนียมคำขอต่ออำยุกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพ จำนวน ๒,๐๐๐ บำท
ลำยมือชื่อ………......…...………..................…..ผู้ย่นื คำขอ
(………....................……………......…) ตัวบรรจง
หมำยเหตุ: ใส่เครื่องหมำย ในช่อง หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร

2018
สรร06.แบบแสดงเจตจำนงขอขยำยเวลำรับรองคุณภำพ

ใบแสดงเจตจำนงขอรับกำรต่ออำยุกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพและแบบประเมินตนเอง
ร้ำนยำคุณภำพเลขที.่ ....................................ระยะเวลำรับรอง................................................
ชื่อร้ำน..............................................................................................
่ ………………ถนน……………………………ซอย…………………………หมู่ท…
เลขที…
ี่ ……แขวง/ตำบล…………………
เขต/อำเภอ…………………จังหวัด……………….…รหัสไปรษณีย…
์ ………….โทรศัพท์…………………….
โทรสำร…………………………email…………………………………
ประเภทใบอนุญำต
 ขำยยำแผนปั จจุบนั
เลขที่ใบอนุญำต… ……………………………
 ขำยยำเสพติดให้โทษประเภทที่ 3
เลขที่ใบอนุญำต………………………………
 ขำยวัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 3 และ 4 เลขที่ใบอนุญำต………………………………
ชื่อผูร้ บั อนุญำต......................................................................................................................
ชื่อผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิกำรตำมใบอนุญำต.......................................ภ...................เลขที่บตั รประชำชน......................................
เวลำแจ้งปฏิบตั กิ ำรของเภสัชกร .......................................................................
เวลำที่เภสัชกรมำปฏิบตั ิกำรจริง ................................ ………………………….
เวลำทำกำร(เปิ ดร้ำน) ................................................................................................
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิกำรเสริม
ภ. .................. วัน/ช่วงเวลำที่มำทำงำน ..............
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิกำรเสริม
ภ. ...................วัน/ช่วงเวลำที่มำทำงำน ..............
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
ประเภทร้ำนยำ  ขำยปลีก
 ขำยส่ง
ประเภทธุรกิจ  ร้ำนยำเดีย่ ว  Chain store  Franchise  อื่นๆ.............................
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กรุ ณำวำดแผนภูมิกำรจัดสัดส่วนต่ำงๆในร้ำนยำของท่ำนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
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กรุ ณำแสดงแผนทีท่ ตี่ ั้งร้ำนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
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ข้ำพเจ้ำ...............................................................เลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ............................. ผูล้ งนำมข้ำงท้ำยขอแสดงเจตจำนงเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง
ร้ำนยำคุณภำพ ตำม “มำตรฐำนร้ำนยำ” ที่สภำเภสัชกรรมเป็ นผูก้ ำหนด ทัง้ นีข้ ำ้ พเจ้ำได้รกั ษำมำตรฐำนตำมมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพที่ได้รบั กำรรับรองมำโดยตลอดระยะเวลำกำร
รับรองที่ผ่ำนมำ พร้อมกับได้ประเมินกำรจัดกำรและกำรปฏิบตั ิท่ไี ด้ดำเนินกำรแล้วตำมแบบประเมินตนเองที่แนบมำด้วย แต่หำกมีประเด็นใดที่ตอ้ งมีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดทำงกฎหมำย และประเด็นที่มีผลต่อคุณภำพชัดเจนในแต่ละมำตรฐำนที่เป็ นปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำในนำมร้ำนยำข้ำงต้น ได้พจิ ำรณำแล้ว และขอยืนยันว่ำจะดำเนินกำรหรือ
ปฏิบตั ิในประเด็นดังกล่ำวให้สอดคล้องโดย ไม่ขดั แย้งและดำเนินกำรให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำ 60 วันนับแต่ได้รบั แจ้งให้ปรับปรุง
ข้ำพเจ้ำฯ รับทรำบว่ำ ประเด็นพิจำรณำเพื่อกำรขยำยเวลำกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพเป็ นไปตำม
1.1พ.ร.บ.ยำ กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยยำแผนปั จจุบนั พ.ศ.2556 ประกำศกระทรวงเรื่องกำรกำหนดเกี่ยวกับสถำนที่ อุปกรณ์และวิธีปฏิบตั ิทำงเภสัชกรรม
ชุมชนในสถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบนั ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ.2557 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอืน่ ๆ
1.2มำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ สภำเภสัชกรรม
1.3 สมรรถนะของเภสัชกรผูป้ ฏิบตั ิกำรด้ำนเภสัชกรรมชุมชน
1.4 กำรจัดกำรใดใดที่เพิม่ หรือเพื่อประสิทธิภำพที่ดี สมเหตุสมผลในกำรดูแลผูม้ ำรับบริกำรด้ำนยำ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็ นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำข้อมูลทีข่ ้ำพเจ้ำได้แจ้งไว้เป็ นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินดียอมรับกำรเพิกถอนกำรรับรองร้ำนยำ
คุณภำพของร้ำนยำข้ำงต้นโดยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดใด
กรุณำตอบข้อมูลเพื่อกำรประเมินประเด็นกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่ดีทำงเภสัชกรรมชุมชน(ข้อมูลจำเป็ น)
1.ร้ำนของท่ำนมีกำรให้บริกำรทำงเภสัชกรรมชุมชนอะไรบ้ำง
 บริกำรด้ำนยำทั่วไป  บริกำรคัดกรองโรคและส่งต่อ  กำรเยี่ยมบ้ำนหรือดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง  กำรจ่ำยยำตำมใบสั่งแพทย์
 กำรรำยงำนADRหรืออำกำรไม่พึงประสงค์ของยำและผลิตภัณฑ์อื่น  อื่น............................................
2. ในกรณีท่เี ภสัชกรผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิกำรไม่สำมำรถที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ท่รี ำ้ นยำท่ำน ท่ำนมีวิธีดำเนินกำรอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................................................................................................
และในกรณีท่มี เี ภสัชกรปฏิบตั ิกำรเสริม ท่ำนมีแนวทำงอย่ำงไร ในกำรส่งต่องำนระหว่ำงเภสัชกร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
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3. พนักงำนร้ำนยำ (ถ้ำมี) มีบทบำทอะไรในร้ำนยำ ทำหน้ำที่อะไรบ้ำง มีกรณีใดบ้ำงหรือไม่ ที่ให้ผชู้ ่วยปฏิบตั ิงำนให้บริกำรแทนเภสัชกรหรือช่วยส่งมอบยำให้ผรู้ บั บริกำร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ท่ำนมีแนวทำงปฏิบตั ิหรือวิธีใดบ้ำง ที่จะทำให้ทำ่ นมั่นใจว่ำผูร้ บั บริกำรมีควำมต้องกำรใช้ยำจริง/หรือไม่จำเป็ นต้องใช้ยำ และถ้ำท่ำนเห็นว่ำไม่จำเป็ นต้องใช้ยำ ท่ำนมีกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.มีกรณีใดบ้ำงหรือไม่ ที่ท่ำนมีกำรบันทึกประวัติหรือรำยละเอียดกำรให้บริกำรด้ำนยำ
ยำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................
6.ร้ำนของท่ำนมีกำรจัดระบบหรือกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรป้องกันปั ญหำ ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อย่ำงไร (อำจแนบเป็ นแผนภูมิหรือผังภำพ เพื่ อประกอบกำรอธิบำย)
1) กำรจ่ำยยำผิด
…………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................
2) กำรแพ้ยำ
………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
3) ยำหมดอำยุ
………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
4) ยำเสียงพ้องมองคล้ำย(LASA)
………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
5) อุณหภูมิในกำรเก็บรักษำยำ
………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
6) อื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................
5
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7. ในกำรส่งมอบยำแต่ละครัง้ ข้อมูลที่ท่ำนคิดว่ำมีควำมสำคัญที่ตอ้ งให้ผรู้ บั บริกำรทรำบมีอะไรบ้ำง และปั จจุบนั ท่ำนสำมำรถให้ขอ้ มูลดัง กล่ำวกับผูม้ ำรับบริกำรครบถ้วนทุกรำยหรือไม่
ถ้ำไม่ครบถ้วนเนื่องจำกปั ญหำใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ท่ำนมีหลักกำรในกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ดี ีและเหมำะสมเพื่อมำบริกำรในร้ำนรวมถึงขบวนกำรขนส่งอย่ำงไร ท่ำนมีควำมมั่นใจในคุณภำพยำอย่ำงไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ร้ำนของท่ำนมีกำรติดตำมปั ญหำกำรใช้ยำของผูม้ ำรับบริกำรในกลุ่มหรือโรคใดเป็ นพิเศษหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ท่ำนมีระบบกำรจัดกำรยำที่ตอ้ งจ่ำยโดยใบสั่งยำอย่ำงไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มำตรฐำนที่ 1

สถำนที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริกำร
ประเด็นมำตรฐำน

กรุณำใส่เครื่องหมำยในลงในตำมหัวข้อที่มีกำรดำเนินกำร

1. สถำนที่

 สถำนที่ ก่อสร้ำงด้วยวัสดุคงทน มั่นคงแข็งแรง
 เป็ นสัดส่วน มีผนังกำหนดขอบเขตชัดเจน ไม่ถกู รบกวนจำกสิ่งแวดล้อม
 มีทะเบียนบ้ำนที่ออกโดยหน่วยรำชกำร
 มีคลังสินค้ำ/เวชภัณฑ์แยกจำกส่วนให้บริกำร
 พืน้ ที่ประกอบกำรไม่มีกำรพักอำศัย เข้ำถึงได้โดยง่ำย

2. ควำมสะอำดเป็ นระเบียบ

 ด้ำนหน้ำร้ำนและภำยในรวมถึงบริเวณเก็บสินค้ำและเวชภัณฑ์ สะอำด เป็ นระเบียบเรียบร้อย
 กรณีหน้ำร้ำนมีพนื ้ ที่เช่ำของสินค้ำอืน่ ต้องไม่เป็ นสินค้ำที่บ่นั ทอนสุขภำพ จัดวำงถูกสุขลักษณะ
 ภำยในร้ำนจัดเป็ นระเบียบ สะอำด ไม่รกรุงรัง ปรำศจำกฝุ่น หยำกไย่
 ไม่มีกำรวำงยำ สัมผัสพืน้ โดยตรง มีpalateที่ทำจำกไม้แข็ง โลหะหรือ
พลำสติกครองบนพืน้ ก่อนจัดวำงยำ
ไม่มีกำรวำงของใช้อปุ กรณ์ หรือสิ่งของ บนทำงเดินของผูม้ ำรับบริกำร

อธิบำยตำมหลักฐำนหรือกำรปฏิบตั ติ ำมจริง
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กรุณำใส่เครื่องหมำยในลงในตำมหัวข้อที่มีกำรดำเนินกำร

3. กำรจัดสัดส่วนในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ

กำรจัดพืน้ ที่ภำยในร้ำน
 มีส่วนบริกำรโดยเภสัชกร
ขนำดพืน้ ที่ส่วนให้บริกำรรวมถึงส่วนให้คำปรึกษำโดยเภสัชกร* .
กว้ำง.............เมตร ยำว...............เมตร ส่วนแคบทีส่ ดุ ................เมตร
 ส่วนบริกำรโดยเภสัชกร สำมำรถปิ ดล็อค และ/หรือ ปิ ดบัง ได้
บริเวณให้คำปรึกษำ มีป้ำยระบุ “บริเวณให้คำปรึกษำด้ำนยำ” และมีพนื ้ ที่เพียงพอเป็ นสัดส่วนในกำรให้
คำปรึกษำแนะนำเป็ นส่วนตัว จัดโต๊ะและเก้ำอีใ้ ห้เหมำะสมกับกำรให้บริบำลเภสัชกรรม
 จัดเรียงยำที่ตอ้ งขออนุญำตจำหน่ำยภำยใต้ใบอนุญำตขำยยำไว้ภำยในบริเวณขออนุญำตเท่ำนัน้
ผูร้ บั บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบริเวณจัด ยำอันตรำย ยำควบคุมพิเศษ หรือ ยำที่ตอ้ งควบคุมกำรจ่ำยโดยเภสัช
กร ได้
 มีส่วนบริกำรตนเอง ติดป้ำยแสดงชัดเจน
 มีบริเวณสื่อเผยแพร่และให้ควำมรู ้ /โฆษณำแยกกัน มีป้ำยแสดงให้ เห็นชัดเจน
 กรณีพนื ้ ที่เก็บสำรองยำ/คลังเวชภัณฑ์แยกจำกหน้ำร้ำน มีสภำพสะอำด เป็ นระเบียบเรียบร้อย และกำร
จัดเก็บ (พืน้ ที่จดั วำง) เหมำะสม – ไม่วำงบนพืน้ มีป้ำยแสดงว่ำเป็ น “พืน้ ที่เก็บสำรองยำ” และป้ำยบอกประเภทยำ
 กรณีไม่มีคลังสำรองยำแยก ให้เก็บยำแยกจำกส่วนมีไว้เพื่อบริกำรหน้ำร้ำน มีป้ำยบอกบริเวณสำรองยำ
จัดวำงเป็ นระเบียบ แยกประเภทชัดเจน

4. กำรควบคุมสภำพแวดล้อม

สภำพแวดล้อมภำยในร้ำน
 แสงสว่ำงเพียงพอสำมำรถอ่ำนฉลำกยำที่มีขนำดเล็กได้
แสงสีขำว
 อำกำศถ่ำยเทดี และควำมชืน้ เหมำะสม ไม่มีสิ่งหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมชืน้ ในบริเวณที่จดั เก็บยำ
เช่น ตูป้ ลำ แอร์นำ้ พัดลมไอนำ้ ห้องนำ้ เป็ นต้น
 มีกำรป้องกัน แสงแดดและไอร้อน ส่องตรงยำและเวชภัณฑ์
 จัดให้มีอปุ กรณ์ป้องกันอัคคีภยั (ขนำดบรรจุไม่นอ้ ยกว่ำ 4 กิโลกรัม) และติดตัง้ สูงจำกพืน้ ไม่เกินกว่ำ 1.5 เมตร
สำมำรถพร้อมใช้งำน**
 มีเครื่องปรับอำกำศ

อธิบำยตำมหลักฐำนหรือกำรปฏิบตั ติ ำมจริง

*กรณีรำ้ นไม่ใช้แสงขำว ต้องจัดให้มีดวงไฟแสงสีขำวเพื่อใช้ตรวจสอบยำ
เสื่อมหรือเปลี่ยนสีได้
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5. ป้ำยสัญลักษณ์ต่ำง ๆ

6. กำรจัดหมวดหมู่ยำ

กรุณำใส่เครื่องหมำยในลงในตำมหัวข้อที่มีกำรดำเนินกำร

อธิบำยตำมหลักฐำนหรือกำรปฏิบตั ติ ำมจริง

 มีเทอร์โมมิเตอร์ และบันทึกอุณหภูมิสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้
[ ] ภำยในร้ำน ไม่เกิน 30c
เวลำบันทึกรำยวัน.................น.และ.............น
อุณหภูมิขณะประเมิน............c เวลำ........................................
[ ] คลังเวชภัณฑ์ ไม่เกิน30c เวลำบันทึกรำยวัน................น.และ...............น.
อุณหภูมิขณะประเมิน............c เวลำ.....................................
 ไม่มีสตั ว์เลีย้ งในบริเวณที่ขำยยำไม่ว่ำจะเป็ น สุนขั แมว กระต่ำย ปลำตู้ เป็ นต้น
 ควบคุมและป้องกันแมลง สัตว์ก่อโรครบกวนและอำศัยในบริเวณร้ำนยำ
ป้ ำยและสิ่งแสดงทีต่ ้องมีแสดงในที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเห็นได้
 1.ป้ำยสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบนั
 2.ใบอนุญำตขำยยำตำมกฎหมำย (ทุกประเภทตำมที่ขอรับอนุญำต)
 3.ป้ำยสีนำ้ เงินแสดงชื่อ-รูปและเวลำปฏิบตั ิงำนของเภสัชกรผูป้ ฏิบตั ิกำร
 4.ใบประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรผูร้ บั อนุญำต
 5.ป้ำยจุดบริกำรโดยเภสัชกร
 6.ป้ำยส่วนบริกำรตนเอง
 7.ป้ำยบริเวณให้คำปรึกษำโดยเภสัชกร
8.ป้ำยเตือนกำรแพ้ยำ
 9.ป้ำยรับใบสั่งยำ
 10.ป้ำยแสดงตนของเภสัชกรใดๆขณะปฏิบตั ิกำร
 11.ป้ำยแสดงข้อควำมภำษำไทยเพื่อแจ้งต่อผูม้ ำรับบริกำรงดจำหน่ำยยำที่ตอ้ งให้บริกำรโดยเภสัชกร ในกรณีที่
เภสัชกรไม่อยู่
 12.ป้ำยอื่นๆ (ระบุ) ............................................................
 จัดหมวดหมู่ตำมฤทธิท์ ำงเภสัชวิทยำ [ ] อื่น.............................
 ป้ำยระบุหมวดหมู่ยำ เป็ นภำษำไทย ขนำดเหมำะสมที่ผบู้ ริโภคเห็น-เข้ำใจได้ชดั เจน ถูกต้อง และครบถ้วนใน
สภำพดี จัดวำงให้ตรงประเภทยำ
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อธิบำยตำมหลักฐำนหรือกำรปฏิบตั ติ ำมจริง

กรุณำใส่เครื่องหมำยในลงในตำมหัวข้อที่มีกำรดำเนินกำร
 ไม่พบยำที่ตอ้ งจ่ำยโดยเภสัชกร เช่น ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ นอกบริเวณให้บริกำรโดยเภสัชกร
 มีระบบจัดเรียงยำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงเช่น LASA ,แยกยำรับประทำนและยำใช้ภำยนอก
 ไม่พบยำหมดอำยุ เสื่อมคุณภำพ ในบริเวณกำรจำหน่ำยยำทุกประเภท

7. อุปกรณ์ในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ให้บริกำรด้ำนยำ

 1.เครื่องชั่งนำ้ หนัก

8. อุปกรณ์นบั เม็ดยำ

 มีเฉพำะยำที่เป็ นแผง
 มียำนับเม็ดจำหน่ำย
 อุปกรณ์นบั เม็ดยำได้แก่..........................................................
มีถาดนับยา (อย่างน้อย 2 ถาด )สำหรับ
[ ] ยาทั่วไป
[ ] กลุ่มเพนนิซิลลิน [ ] กลุ่ม NSAIDs
[ ] กลุ่มซัลฟา [ ]อื่นๆ...........
 อุปกรณ์ต่ำงๆ มีกำรติดป้ำยแสดง ไม่สบั สน
 กำรจัดเก็บอุปกรณ์นบั ยำเหมำะสม ไม่เสี่ยงต่อกำรปนเปื ้อนหรือหยิบผิด
 อุปกรณ์บรรจุยำเพือ่ จ่ำย
[ ]ซองจ่ำยยำทั่วไป [ ]ซองสีชำ ป้องกันแสง
[ ] ภำชนะอื่นๆ.......................
[ ] ระบุช่อื ร้ำนยำ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
[ ] ลำยมือชื่อเภสัชกรพร้อมเลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
 ซองบรรจุยำสำมำรถระบุชื่อยำ ข้อมูลกำรใช้ยำทีจ่ ำเป็ นครบถ้วนดังต่อไปนี ้
[ ] ชื่อผูใ้ ช้ยำ
[ ] ชื่อสำมัญหรือชื่อกำรค้ำของยำที่จ่ำย
[ ] ควำมแรง
[ ] จำนวนจ่ำย
[ ] ข้อบ่งใช้
[ ] วิธีใช้
[ ] คำแนะนำหรือฉลำกช่วย [ ] ระบุวนั หมดอำยุหรือใช้ก่อนวันที่......

9. ภำชนะบรรจุยำสำหรับผูร้ บั บริกำร

*(optional)

 2.ที่วดั ส่วนสูง
 3.เครื่องวัดควำมดันโลหิต
 4.เครื่องเจำะปลำยนิว้ วัดระดับนำ้ ตำล*
 5 ที่วดั อุณหภูมิรำ่ งกำย* ชนิด.........................................................
อธิบำยวิธีทำควำมสะอำดอุปกรณ์นับเม็ดยำ
...............................................................
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กรุณำใส่เครื่องหมำยในลงในตำมหัวข้อที่มีกำรดำเนินกำร

10. ฉลำกช่วยและเอกสำรให้ควำมรู ้

 มีฉลำกช่วย
[ ] สำเร็จรูป [ ] จัดทำเอง
แยกเอกสำรให้ควำมรูแ้ ละเอกสำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ชดั เจน
 เอกสำรหรือแผ่นพับให้ควำมรู ้ ที่เหมำะสม น่ำเชื่อถือ มีแหล่งอ้ำงอิง
 เอกสำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ขออนุญำตถูกต้อง เหมำะสม
 กำรจัดวำงสื่อให้ควำมรูแ้ ละสื่อโฆษณำสำหรับผูม้ ำรับบริกำรได้รบั คำยินยอมอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก
เภสัชกรผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร
 อื่นๆ.........................................................................

11. ตำรำและแหล่งข้อมูลด้ำนยำ

 Drug Information Handbook
 MIMS / MIMS Annual
 อื่นๆ.ระบุ...................................................................................

อธิบำยตำมหลักฐำนหรือกำรปฏิบตั ติ ำมจริง

 Internet / website.............................................................................
12. อุปกรณ์เพิ่มควำมร่วมมือกำรใช้ยำ (ถ้ำมี)

 มี ……………………………………………………………………

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพ
ประเด็นมำตรฐำน
1. เภสัชกร

อธิบำยตำมหลักฐำนหรือกำรปฏิบตั ติ ำมจริง
 สวมเสือ้ กำวน์สขี ำวปักหรือติดป้ำยเภสัชกร แสดงตนว่ำเป็ นเภสัชกรต่อผูร้ บั บริกำรชัดเจนขณะอยู่ปฏิบตั ิกำร
 ป้ำยแสดงตนของเภสัชกรที่กำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ มีรูปชื่อเภสัชกร เลขที่ใบอนุญำต และเวลำปฏิบตั ิกำร ชัดเจน
 มีป้ำยแสดงตนสำหรับเภสัชกรเสริมท่ำนอื่นไว้ชดั เจน ครบถ้วน
 เภสัชกรได้รบั กำรศึกษำต่อเนื่องตำมข้อบังคับสภำเภสัชกรรม

2. พนักงำนร้ำนยำ (ถ้ำมี)

 มีพนักงำนร้ำนยำ ........ คน
 สุขภำพอนำมัยดี
 แต่งกำยหรือแสดงตนแตกต่ำงกับเภสัชกรชัดเจน ไม่ทำให้สบั สน ไม่ใช้ชดุ ฟอร์มสีขาว
 ปฏิบตั ิงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของเภสัชกร
 กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของพนักงำนร้ำนยำชัดเจน เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
 ผ่ำนกำรประเมิน และ/หรือ ผ่ำนกำรอบรม ตำมที่ อย. กำหนด(GPP)
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3. ระบบและเอกสำรคุณภำพ

4. ระบบและเอกสำรกำรให้บริกำร

5. ระบบหรือแนวทำงกำรป้องกันควำมเสีย่ ง

อธิบำยตำมหลักฐำนหรือกำรปฏิบตั ติ ำมจริง
 มีเอกสำรแนวทำงกำรปฏิบตั ิหรือคูม่ ือมำตรฐำนในกำรให้บริกำรหรือกำรดูแลผูม้ ำรับบริกำร
 มีค่มู ือและ/หรือแนวทำงกำรจ่ำยยำเพื่อให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม (Rational Drug Use system)
 มีระบบจัดกำรข้อมูลผูม้ ำรับบริกำร เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแฟ้มข้อมูล
 มีกำรเก็บเอกสำรทำงด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับร้ำนยำและกำรประกอบวิชำชีพรวมถึงหนังสือแจ้งเวียนถึงร้ำนยำ
ไว้อำ้ งอิง
 มีกำรบันทึกกำรรับและจ่ำยยำประเภทต่ำงๆ
 มีกำรจัดเก็บเอกสำรคุณภำพ และเอกสำรสำคัญในกำรปฏิบตั ิงำน ไว้อำ้ งอิง
 อื่นๆ...................................................................................
 มีกำรจัดทำบันทึกกำรให้บริกำร
[ ] บันทึกประวัติผรู้ บั บริกำร และกำรเข้ำรับบริกำรหรือปรึกษำด้ำนยำและสุขภำพ
[ ] บันทึกประวัติกำรใช้ยำต่อเนื่อง
 ระบบกำรรำยงำน ADR
 ระบบและเอกสำรส่งต่อผูป้ ่ วย
 อื่นๆ.....................................................................
กำรจัดระบบกำรป้องกันควำมเสี่ยงในร้ำนและในเรื่องยำ
 กำรระบุผใู้ ช้ยำ และกำรค้นหำควำมต้องกำรที่แท้จริง
 กำรจ่ำยยำผิด (triple check) / ยำพ้องรูปเสียงคล้ำย (LASA: Look-alike/Sound-alike)
 ระบุวิธีกำรควบคุมกำกับอำยุยำ กำรดำเนินกำรกับยำหมดอำยุ
[ ] สมุดบันทึก [ ] สติก๊ เกอร์สี [ ] คอมพิวเตอร์ [ ] อื่นๆ..................................
[ ] กำรจัดเรียงยำแบบ FEFO (First Expired First Out)
[ ] มีบริเวณหรือภำชนะเก็บยำหมดอำยุ หรือยำเสื่อมคุณภำพ ที่ไม่อยู่ในบริเวณที่ขำยยำ เพื่อรอกำรส่งคืน พร้อม
ทำป้ำยแสดงชัดเจน
[ ] อื่นๆ......................................................................................................................
 ไม่พบยำหมดอำยุ เสื่อมคุณภำพ ในบริเวณกำรจำหน่ำยยำทุกประเภท
 กำรป้องกันแพ้ยำ
 กำรป้องกันอัคคีภยั

11

2018
สรร06.แบบแสดงเจตจำนงขอขยำยเวลำรับรองคุณภำพ

ประเด็นมำตรฐำน

อธิบำยตำมหลักฐำนหรือกำรปฏิบตั ติ ำมจริง
 กำรจัดกำรควบคุมฉลำกยำ (original pack)
 อื่น ๆ ...................................................................

มำตรฐำนที่ 3 กำรบริกำรเภสัชกรรมทีด่ ี
ประเด็นมำตรฐำน
1. กำรคัดเลือกยำและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ำ
จำหน่ำยในร้ำนยำ กำรควบคุมคุณภำพยำ
และวันหมดอำยุ

2. กำรเก็บรักษำยำในร้ำนและยำสำรอง

กรอบกำรประเมิน
แหล่งจัดซือ้ ยำและเวชภัณฑ์
[ ] บริษัทผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ดั จำหน่ำย
[ ] ยี่ป๊ ัว
[ ] ผ่ำนสำนักงำนใหญ่/ แผนกจัดซือ้
[ ] สั่งผลิตหรือนำเข้ำเอง
[ ]อื่น ๆ....................
เกณฑ์กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ
[ ] ผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำนกำรผลิตทีด่ ี GMP
[ ] มีกำรขนส่งที่ได้มำตรฐำน รักษำคุณภำพ
[ ] ขออนุญำตถูกต้องตำมกฎหมำย
จัดเก็บในภำชนะเดิมมีฉลำกครบถ้วน ไม่มีกำรแบ่งบรรจุ
มีระบบควบคุมสินค้ำเข้ำออก ที่มีเอกสำรใบส่งของ บัญชีซอื ้ บัญชีขำยตำมกฎหมำยกำหนด ถูกต้อง (มีกำรลง
ลำยมือชื่อที่ครบถ้วน)เป็ นปัจจุบนั สำมำรถตรวจสอบ สืบค้นได้
 มีกำรดำเนินกำรตำมระบบเฝ้ำระวังหรือบัญชีควบคุม กำกับ
[ ] มีบนั ทึกรำยกำรยำที่ส่งคืน หรือ ขอเปลี่ยนจำกผูซ้ อื ้
[ ] มีบนั ทึก กำรตรวจสอบสภำพก่อนกลับเข้ำคลังสินค้ำ โดยผูม้ ีหน้ำทีป่ ฏิบตั ิกำร
 มีระบบกำรจัดกำร กำจัด ทำลำยยำหมดอำยุ

สิ่งที่พบจำกกำรเยี่ยมประเมิน
อธิบำยกำรกำจัดยำหมดอำยุโดย......................................................

 มีตเู้ ย็นเก็บยำและเวชภัณฑ์ที่ตอ้ งเก็บในตูเ้ ย็น
[ ] แยกเฉพำะ ไม่รวมกับของอื่น
[ ] ใช้รว่ มกับของอื่นโดยแบ่งชัน้ ไม่ปะปน
[ ] ไม่มีกำรเก็บยำที่ฝำตูเ้ ย็น
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ประเด็นมำตรฐำน

กรอบกำรประเมิน

สิ่งที่พบจำกกำรเยี่ยมประเมิน

 กำรจัดเก็บยำและเวชภัณฑ์แยกประเภท ในซองซิป/หุม้ ห่อเหมำะสม หรือมีกล่องพลำสติก สำหรับใส่ยำก่อน
วำงในตูเ้ ย็น
 วำงเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อวัดอุณหภูมิในตำแหน่งเดียวกับยำหรือเวชภัณฑ์
 มีกำรบันทึกอุณหภูมิ อย่ำงสม่ำเสมอ และมีระบบในกำรกำกับดูแลอุณหภูมิบนั ทึกอุณหภูมิตเู้ ย็นอยู่
ในช่วง 2-8c
วันละ 2 ครัง้ เวลำ.............น.และ....................น.
อุณหภูมิขณะประเมิน......... °c เวลำ......................................
เก็บยำในสภำวะอุณหภูมิที่สอดคล้องกับฉลำกและเอกสำรกำกับยำ
มีกำรจัดกำรหลีกเลี่ยงแสงแดดและควำมร้อน อย่ำงเป็ นไปตำมหลักวิชำกำรเพื่อให้ยำนั้นคงคุณภำพที่ดี
 พืน้ ที่เก็บสำรองยำ สะอำด มีระเบียบและเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์
 กำรควบคุมเก็บรักษำยำควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ฯ และยำเสพติดให้โทษฯ เป็ นสัดส่วน รัดกุม มีปริมำณ
พอเหมำะและสำมำรถตรวจสอบได้
3. กำรส่งเสริมกำรใช้ยำที่เหมำะสม

 ไม่มีกำรจำหน่ำยยำชุด
 ไม่มีกำรแบ่งบรรจุยำเตรียมไว้ขำย (pre-pack)
 มีแนวทำงในกำรจ่ำยยำปฏิชีวนะอย่ำงเหมำะสม และเป็ นไปหลักวิชำกำร
 ไม่มีกำรจ่ำยยำที่ใช้ผิดประเภท
 มีแนวทำงในกำรจ่ำยยำที่เหมำะสมอื่นๆ เช่น ....................................................................

4. กำรให้บริกำรเภสัชกรรม

 ซักประวัติเพื่อค้นหำควำมต้องกำรที่แท้จริงของผูม้ ำรับบริกำรชัดเจน (Prime Questions)
 มีแนวทำงกำรส่งมอบยำ
[ ] เภสัชกรส่งมอบยำที่ตอ้ งดูแลโดยเภสัชกรด้วยตนเอง
[ ] มีขบวนกำรประเมินและหำควำมต้องกำรที่แท้จริงของผูม้ ำรับบริกำร
[ ] กำรเลือกภำชนะบรรจุยำที่จ่ำยอย่ำงเหมำะสม
[ ] กำรเขียน “ชื่อยำ” บนซอง/ภำชนะบรรจุยำ
[ ] กำรแนะนำกำรใช้ยำด้วยวำจำ
[ ] กำรแนะนำกำรใช้ยำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
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ประเด็นมำตรฐำน

กรอบกำรประเมิน
[ ] กำรให้คำปรึกษำแนะนำเรื่องยำและกำรปฏิบตั ิตนเพื่อสุขภำพ
 ข้อมูลบนฉลำกยำครบถ้วน
[ ] ชื่อร้ำน (ระบุสำขำ) พร้อมเบอร์ติดต่อ [ ] ชื่อผูใ้ ช้ยำ [ ] วันที่จ่ำยยำ [ ] ใช้ก่อนวันที่(วันหมดอำยุ)
[ ] ชื่อยำ [ ] ข้อบ่งใช้ [ ] วิธีใช้ยำ [ ] ข้อควรระวังในกำรใช้ยำ [ ] ข้อแนะนำเฉพำะยำ
[ ] ชือ่ เภสัชกรผูจ้ ่ายยา พร้อมเลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
 มีขบวนกำรในกำรติดตำมกำรใช้ยำ (Drug Monitoring)
 มีขบวนกำรในกำรจัดกำรปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้ยำ (Drug-related Problem)
 มีขบวนกำรดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องที่ชดั เจน เหมำะสม
 มีกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนยำเป็ นพิเศษในกลุ่มใดหรือไม่ ................................................
 มีกำรเฝ้ำระวังกำรแพ้ยำ [ ] แนวทำงกำรประเมินกำรแพ้ยำ [ ] บัตรแพ้ยำ
 มีกำรเฝ้ำระวังและรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ APR (Adverse Product
Reaction)
 มีกำรกำหนดขอบเขตกำรให้บริกำรและกำรส่งต่อผูป้ ่ วยที่ชดั เจน

สิ่งที่พบจำกกำรเยี่ยมประเมิน

มำตรฐำนที่ 4 กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและจริยธรรม
ประเด็นมำตรฐำน
1. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

2. ใบอนุญำตขำยยำ

กรอบกำรประเมิน

สิ่งที่พบจำกกำรเยี่ยมประเมิน

 ได้รบั ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพถูกต้อง
 ไม่อยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรเรื่องจรรยำบรรณ หรือเพิกถอนใบอนุญำตฯ
 ไม่อยู่ระหว่ำงพักใช้ใบอนุญำตฯ
 แจ้งเภสัชกรแทน (จภก.1) กรณีเภสัชกรอืน่ มาปฏิบตั งิ านแทน
 มียำถูกต้องตรงตำมใบอนุญำต
 จัดทำบัญชีซอื ้ -ขำยยำทุกประเภททีถ่ กู ต้อง ตำมกฎระเบียบ
 จัดเก็บใบสั่งยำและเอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็ นหลักฐำน

3. กำรจำหน่ำยยำเมื่อเภสัชกรไม่อยู่

 ปิ ดบังบริเวณตูเ้ ก็บยำอันตรำย / ยำควบคุมพิเศษ / ยำที่ตอ้ งจ่ำยโดยเภสัชกร
 แสดงป้ำยแสดงให้ผรู้ บั บริกำรทรำบและเห็นชัดเจน
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ประเด็นมำตรฐำน

กรอบกำรประเมิน

สิ่งที่พบจำกกำรเยี่ยมประเมิน

 มีระบบป้องกัน กำรจำหน่ำยยำโดยพนักงำนอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกร
4. สิทธิผปู้ ่ วย

 มีกำรติดประกำศสิทธิผปู้ ่ วยให้ผรู้ บั บริกำรทรำบและเห็นได้ชัดเจน
 เก็บรักษำควำมลับและป้องกันข้อมูลของผูป้ ่ วย

5. กำรจ่ำยยำควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ฯ ยำเสพติด
ให้โทษฯ

 มีกำรจัดเก็บรัดกุม มีกญ
ุ แจล็อค ป้องกันกำรเข้ำถึงโดยบุคคลที่ไม่ใช่เภสัชกร
 มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยยำกลุ่มดังกล่ำว
 มีใบสั่งยำหรือมีหลักเกณฑ์กำรจ่ำยที่เป็ นรูปธรรม
 มีบนั ทึกกำรให้บริกำรชัดเจน

6.กำรไม่จำหน่ำยสุรำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถกู ต้องตำมกฎหมำย

 ติดป้ำยห้ำมสูบบุหรีใ่ นร้ำนยำ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
 ไม่พบกำรจำหน่ำยเหล้ำ สุรำ เบียร์ ไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่
 ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถกู ต้องตำมกฎหมำย เช่น ยำไม่มีทะเบียน ยำปลอม

มำตรฐำนที่ 5 กำรให้บริกำรและกำรมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
ประเด็นมำตรฐำน
1. กำรบริกำรข้อมูลและให้ควำมรูแ้ ละคำปรึกษำเรื่องยำ
และสุขภำพแก่ชมุ ชน

กรอบกำรประเมิน

สิ่งที่พบจำกกำรเยี่ยมประเมิน

 ร้ำนยำมีส่วนร่วมในกำรให้ควำมรูด้ ำ้ นยำและสุขภำพแก่ประชำชน โดยกำรจัดบอร์ดให้ควำมรู ้ ,เอกสำร
ให้ควำมรู,้ ฯลฯ
 ประชำชนได้มำรับบริกำรสำมำรถซักถำมปรึกษำปัญหำด้ำนยำและสุขภำพ
กำรดำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ำรับบริกำรในร้ำนยำโดยบุคลำกรอื่นซึ่งมิใช่เภสัชกรหรือ
พนักงำนร้ำนยำ ได้รบั คำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกเภสัชกร และเภสัชกรควบคุมกำกับกำรดำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ในร้ำนยำให้ถกู ต้องตำมกฎหมำย

2. ร่วมในโครงกำรรณรงค์ดำ้ นสุขภำพ

มีส่วนร่วมในโครงกำรรณรงค์ดำ้ นสุขภำพร่วมกับหน่วยงำนและองค์กรด้ำนสำธำรณสุข
กิจกรรม..................................................................................................

3. ร่วมค้นหำและแก้ไขปัญหำด้ำนยำของชุมชน

 มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนยำและสุขภำพของชุมชน
กิจกรรม..................................................................................................
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นอกจำกนี ้ ข้ำพเจ้ำได้จดั กิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมบริกำรคุณภำพอื่นๆดังต่อไปนี ้
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สิ่งทีต่ ้องส่งมำด้วย
ภาพแสดงสถานที่และอุปกรณ์จริง
ก.สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
1.ภำพแสดงหน้ำร้ำนด้ำนนอกเต็มหน้ำที่มีช่อื ร้ำน เลขที่บำ้ น
2.ภำพแสดงภำยในร้ำนทั่วไปเป็ นมุมกว้ำง
3.พืน้ ที่ให้บริกำรโดยเภสัชกรพร้อมโต๊ะให้คำปรึกษำ/ป้ำย
4.ป้ำยตำมกฎหมำยทุกประเภท
5.กำรจัดเรียงยำตำมหมวดหมู่พร้อมป้ำย
6.วัสดุทึบพร้อมข้อควำมแสดงกำรไม่จำหน่ำยยำขณะเภสัชกรไม่ อยู่ ปฏิบตั ิกำร
7.พืน้ ที่เก็บสำรองยำหรือคลังสำรองยำแยก(ถ้ำมี)
8.อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในห้องจ่ำยยำและคลังสำรองยำรวมทัง้ แบบบันทึก
9.ตูเ้ ย็นแสดงกำรเก็บยำพร้อมแบบบันทึกอุณหภูมิ(ถ้ำมี)
10 .อุปกรณ์ ได้แก่ ถำดนับยำ เครื่องชั่งนำ้ หนัก(คน) ที่วดั ส่วนสูง อุปกรณ์วดั ควำมดัน ถังดับเพลิง
ข. บุคลากร
1.เภสัชกร แสดงตน พร้อมป้ำยแสดงตนขณะอยู่ปฏิบตั ิกำรทุกท่ำน
2.พนักงำนร้ำนยำ
ค. เอกสารตามเกณฑ์การขอต่ออายุการรับรองร้านยาคุณภาพ
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1. สำเนำใบอนุญำตขำยยำทุกประเภทที่ได้รบั อนุญำต
2. สำเนำใบประกอบวิชำชีพเภสัชกรผูป้ ฏิบตั ิกำรของร้ำนยำ
3. แบบบันทึกหน่วยกำรศึกษำต่อเนื่องของเภสัชกรหรือเอกสำรผ่ำนกำรอบรมด้ำนเภสัชกรรมชุมชน
4. สำเนำใบชำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพ จำนวน …………….. บำท
ลงชื่อ............................................................ผูใ้ ห้คำรับรอง
(

) เภสัชกร
วันที่......................................................

ส.ร.ร.จะดำเนินกำรประเมินกำรต่ออำยุกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพเมื่อได้รับเอกสำรตำมที่ระบุไว้ดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุกำรรับรองร้ำนยำคุณภำพจำนวนเงิน...1,500.00 .บำท โดยชำระผ่ำนบัญชี สภำเภสัชกรรม
ธนำคำรไทยพำณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 340-2-01454-8 สำขำย่อยกระทรวงสำธำรณสุข
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วิธีการสืบค้นพิกัดสถานที่ตั้งของร้านยาคุณภาพ
วิธีที่ 1 : การสืบค้นพิกัดฯ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 เปิดโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (เช่น

Internet Explorer,

Google Chrome) แล้วพิมพ์

https://www.google.co.th/maps/
 คลิกขวาที่ตาแหน่งร้านยาแล้วเลือก What’s here?
 ข้อมูลพิกัดจะแสดงทีด่ ้านล่างหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่าง
 ส่งตัวเลขพิกดั ไปที่ Email : papc@pharmacycouncil.org

สำนักงำนรับรองคุณภำพร้ำนยำ สภำเภสัชกรรม

Email : papc@pharmacycouncil.org
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วิธีที่ 2 : การสืบค้นพิกัดฯ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ Android
 เปิดระบบ GPS
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อให้แสดงตาแหน่งที่ตั้งของท่าน

วิธีที่ 3 : การสืบค้นพิกัดฯ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ IOS
 เปิดระบบ GPS
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อให้แสดงตาแหน่งที่ตั้งของท่าน

 เปิด Application Google Map

 เปิด Application Google Map

 แตะที่ตาแหน่งร้านยาบนแผนที่ค้างไว้ จะมีเครื่องหมาย
รูปหมุดสีแดงปรากฏขึ้น
ข้อมูลพิกัดจะแสดงในช่องค้นหาดังรูปภาพด้านล่าง

 แตะที่ตาแหน่งร้านยาบนแผนที่ค้างไว้
จะมีเครื่องหมายรูปหมุดสีแดงปรากฏขึ้น
ข้อมูลพิกัดจะแสดงในช่องค้นหาดังรูปภาพด้านล่าง

. แตะที่คาว่า “Dropped pin” ข้อมูลพิกัดที่ตั้งร้าน
จะแสดงในหน้าจอดังรูปภาพ ส่งตัวเลขพิกัดไปที่ Email :
papc@pharmacycouncil.org

 ส่งตัวเลขพิกัดไปที่ Email : papc@pharmacycouncil.org

สำนักงำนรับรองคุณภำพร้ำนยำ สภำเภสัชกรรม

Email : papc@pharmacycouncil.org
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