
ระบบประเมินรานยาคุณภาพ

สําหรับรานยา



เว็บไซตระบบประเมิน https://www.acc-pharm.com
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เริ่มตนใชงานครั้งแรก

• ตรวจสอบรายชื่อรานยา
• ลงทะเบียนสําหรับรานยาใหม
• ขอรหสัผาน กรณีลืมรหัสผาน
• Login เขาใชงาน
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ตรวจสอบชื่อรานยา

เม่ือใชงานครั้งแรกหากไมแนใจวามีชื่อรานยาของทานในระบบหรือยงั ทําการคนหาเพ่ือตรวจสอบ หากพบวามี
ชื่อรานยาของทานแลวใหทาํการ Login ใชงานไดที่เมนเูขาสูระบบ หากไมพบใหทาํการลงทะเบียนใหม
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ลงทะเบียนรานยาใหม

ระบบเลขที่ใบอนญุาตขายยา (ขย.5) จากน้ันคลิกปุม Next
โดยรูปแบบของเลข ขย. ใหใชรหัสจังหวัดขึ้นตนเสมอ เชน กท.1/2565

ใหข้ึนตนดวยรหัสจังหวัด + เลขที่ ขย. เสมอ
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ลงทะเบียนรานยาใหม

คลิกเลือกใหความยินยอม PDPA 

จากนั้นคลิกปุมยินยอม
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ลงทะเบียนรานยาใหม

กรอกขอมลูใหครบถวน จากนั้นคลิกปุมลงทะเบียน

ขอมูลบางสวนจะถูกดงึมาจาก
ฐานขอมูลของ อย. ใหตรวจสอบชื่อ
รานยา หากไมใชชื่อรานยาของทาน
แสดงวาทานใสเลขท่ี ขย.5 ผิด

หลังจากลงทะเบียนสําเร็จระบบจะทํา
การสงรหัสผาน แจงทางอีเมลที่
ลงทะเบยีนไว หากไมเจอใน Inbox 
ใหดูท่ี Junk mail
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กรณีลืมรหัสผาน

ปอน Username หรอื เลขที่ ขย.5  จากนั้นคลิกปุม Request Password 
ระบบจะทําการสงรหัสผาน แจงทางอีเมลทีล่งทะเบยีนไว หากไมเจอใน 
Inbox ใหดูที่ Junk mail
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Login เขาใชงานระบบ
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จัดการขอมูลรานยา

1. คลิกเมนู 2. กรอกขอมูลรานยา

3. เพมิรูปภาพหน้าร้าน

5. เพมิรูปภาพเภสัชกร

4. เพ่ิมขอมูลเภสัชกร
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จัดการขอมูลเภสัชกร

1. คลิกเมนู

2. กรอกขอมูลเภสัชกร

3. ระบุวันเวลาปฏบิัติงาน

4. คลิกเพ่ิม

5.เลือกรูป

6. บันทึก

7. หลงัจากบันทึกแลวปาย

ขอมูลจะแสดง

ปุมสําหรับแกไข/ลบ

หากมีการเพ่ิมรูปเภสัชกร ใหทํา 3-4 เพิ่มเวลาปฏิบัติการใหครบเรียบรอยกอน จากน้ันทํา 5. เลือกรูปภาพ และกดบันทึก ตามลําดับ



จัดการขอมูลผูใชงาน
1. คลิก

2. แกไขขอมูลผูใช

สาํหรับเปล่ียนรหัสผาน
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จัดการขอมูลผูใชงาน

1. อัพโหลดรูปภาพประจําตวั

3. บันทึก

อเีมลจําเปนสําหรับการสง

แจงเตือนตางๆ

2. อัพเดทขอมูลใหถูกตอง
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การเปลี่ยนรหัสผาน
1. เลือกเมนูเปลี่ยนรหัสผาน

ยืนยันรหัสผานเดมิ และกําหนดรหัสผานใหม 

จากนั้นคลิกปุมบันทึก
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การบันทึกคาํขอประเมินรานยาคุณภาพ

1. ประเมินทุกสวน 

•ประเมินเพื่อขอรับรองใหม  

•ประเมินเพื่อตออายุรานยาคุณภาพ

• ยาย หรือ เปล่ียนสถานที่              

• เปลี่ยนผูมีหนาที่ปฏิบติัการ 

• เปลี่ยนผูรับอนุญาต
2. กรอกเฉพาะรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพรอมแนบเอกสาร

• เปลี่ยนผูดําเนินกิจการ สถานที่เดิม (บุคคล เปน  นิติบุคคล  หรือ จาก นิติบุคคล เปนบุคคล )

• เปลี่ยนชื่อราน สถานที่ ผูรับอนุญาต และ เภสัชกร คงเดิม
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การบันทึกคาํขอประเมินรานยาคุณภาพ

เลอืกเมนู คําขอประเมิน
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การบันทึกคาํขอประเมินรานยาคุณภาพ

เม่ือเลือกเมนู คําขอประมิน เขามาจะแสดงรายการคําขอทั้งหมดของรานยา

คลิกเพ่ือทําการบันทึกคําขอรายการใหม

คลิกเพ่ือทําการดูรายละเอยีดหรอืแกไข

รายการคําขอเดิม
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การบันทึกคาํขอประเมินรานยาคุณภาพ

หากยังมีคําขอเดิมที่ยังดําเนินการไมสิน้สุดคางอยูระบบจะแจงเตือนวาไมสามารถสรางคําขอใหมได ดังรูป
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การบันทึกคาํขอประเมินรานยาคุณภาพ

เลอืกประเภทคําขอ และกรอกรายละเอียดใหครบถวนจากน้ันกดปุม Save
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การบันทึกคาํขอประเมินรานยาคุณภาพ

1. หลงัจากบันทึกคําขอสําเร็จระบบจะทําการ

ออกเลขที่คําขอใหอัตโนมัติ2. กลับเมนูรายการคําขอ
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การบันทึกคาํขอประเมินรานยาคุณภาพ

จากน้ันคลิกที่ปุม ดูรายละเอียด เพื่อเขาไปทาํการกรอกรายละเอียดการประมนิ

คลิกเพ่ือทําการตรวจสอบสถานะ/ทําแบบประเมนิ
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การทาํแบบประเมินรานยาคุณภาพ

คลิกทําแบบประเมินทลีะ

สวนใหครบถวนตามเงื่อนไข
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สวนที่ 1 การทําแบบประเมินสวนรานยา
การบันทึกแบบประเมินในสวนของรานยา ในสวนแรกจะเหมือนกันกับการบันทึกขอมูลรานยา ดังนั้นจะขออธิบายขามไปถึงการบันทึกระบบการจัดการในราน และงานคุณภาพท่ี
รานทํา ดังรูป

1. เพิ่มระบบ/โปรแกรมที่มีในราน

2. เพิ่มรูปภาพ เพ่ิมไดไมเกิน 4 รูป

3. คลิกเพิ่มรายการ

5. แกไข/ลบ4. คลิกเพ่ือจดัการรปูภาพที่อัพโหลด

6. อัพโหลดรูปท่ีเก่ียวกับกจิกรรมที่ทํา

Save 7. บันทึกแบบประเมิน 23



การจัดการ/อัพโหลดรูปภาพ

1. คลิกเลือกรายการรูปภาพที่ตองการอัพโหลด สามารถเลือกไดทีละ

หลายรูป แตสามารถอพัโหลดไดรวมไมเกิน 4 รูปในแตละหัวขอ

2. คลิกอัพโหลดหลังจากเลือกไฟลรูปแลว

รายการรูปท่ีอัพโหลด

คลิกสําหรบัดูรูปใหญ คลิกหากตองการลบ
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สวนที่ 2 การตรวจ GPP

2. คลิกเพ่ือทําการอัพโหลดรูปภาพ 1. เลือกระดับคะแนน

ทําการประเมินระดับคะแนน และ

อพัโหลดรูปภาพใหครบถวน

บันทกึ 3. บันทึกแบบประเมิน 25



สวนที่ 3 การประเมินงานคุณภาพ

ทาํการเพ่ิมรายการและกรอกรายละเอียดใหครบถวนจากนัน้กดปุม Save
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การสงเรื่องพิจารณา

1. หลงัจากทําแบบประเมินครบทุกสวนแลว ใหคลกิปุม สงเรื่องพิจารณา 

เพ่ือสงเรื่องใหผูตรวจประเมินดําเนนิการตรวจประเมินในข้ันตอนตอไป

2. คลิกยืนยัน
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การตรวจสอบผลการประเมิน/สงไฟลเอกสารเพ่ิมเติม

1. เลอืกเมนู คําขอประเมิน
2. ที่หนารายการคําขอ คลิกปุมดูรายละเอียด ในรายการคําขอที่ตองการ
3. ตรวจสอบที่สถานะคําขอ
4. หากผูตรวจประเมนิมีการขอเอกสารเพิม่เติม ใหอัพโหลดท่ีสวนแนบไฟล

เอกสาร
5. ระบุจํานวนเงิน และอัพโหลดสลิปหลกัฐานการโอนเงิน แลว กดบนัทกึ

1

3

4

5
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แจงปญหาการใชงาน หรือสอบถามเพ่ิมเติม

29


