ร่ าง
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ... (ฉบับประชาชน)
ปรับปรุ งครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2554

โดย
มูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา (มสพ.)
มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.)
กลุ่มศึกษาปั ญหายา (กศย.)
หน่วยปฏิบตั ิการวัจยั เภสัชศาสตร์ สังคม (วจภส.) จุฬาฯ
แผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ (คคส.) จุฬาฯ
มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค (มพบ.)
ชมรมเภสัชชนบท
แผนงานสร้างกลไกเฝ้ าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
8 มีนาคม 2554

ทีป่ รึกษา
สําลี ใจดี
บรรณาธิการ
วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
วรรณา ศรี วริ ิ ยานุภาพ
ประสานงาน
วรรณา ศรี วริ ิ ยานุภาพ
สถานทีต่ ิดต่ อ
สํานักงานแผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ (คคส.) อาคารนวัตกรรม ชั้น ๒ คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร.๐๒-๒๑๘-๘๔๔๕ โทรสาร ๐๒-๒๕๑-๓๕๓๑
อีเมล์ consumer_sss@yahoo.com เว็บไซต์ www.thaihealthconsumer.org
สํานักงานแผนงานสร้างกลไกเฝ้ าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) อาคารนวัตกรรม ชั้น ๒ คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร ๐๒-๒๑๘-๘๔๕๒ โทรสาร ๐๒-๒๕๔-๕๑๙๑
อีเมล์ spr.chular@gmail.com เว็บไชต์ www.thaidrugwatch.org

คํานํา
การจัดทําร่ าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… (ฉบับประชาชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอเจตนารมณ์ของ
กฎหมายยาที่ตอ้ งคุม้ ครองสวัสดิภาพการใช้ยาของประชาชน
เสริ มสร้างการวิจยั และพัฒนา
อุตสาหกรรมยาทั้งยาแผนปั จจุบนั และยาจากสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขบวนการยกร่ าง พ .ร.บ.ยา พ.ศ…(ฉบับประชาชน) เริ่ มจากมูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา
และคณะ ทําการศึกษาวิเคราะห์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ และทําการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิง่ ขึ้นเป็ นระยะๆ จากการวิเคราะห์พระราชบัญญัติยา พ .ศ.๒๕๑๐ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งในด้านสาระของกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย กรณี การร้องเรี ยน
หรื อการฝ่ าฝื นกฎหมายยาและกฎหมายการประกอบวิชาชีพ การศึกษาทบทวนกฎหมายยาของประเทศ
ต่างๆ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับกฎหมายยา จากนั้นได้ นําเสนอ ร่ าง พ .ร.บ.ยา พ.ศ…
(ฉบับประชาชน) ฉบับแรก ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกระดับ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๓
กระทรวงสาธารณสุ ขโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดาํ เนินการจัดทําร่ าง
พระราชบัญญัติยา พ .ศ. … ขึ้นใหม่ท้ งั ฉบับเพื่อปรับปรุ งกฎหมายให้มีบทบัญญัติที่ทนั สมัย สอดคล้อง
กับระบบสากล และเอื้ออํานวยต่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๔๒ และคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิหลักการร่ าง พระราชบัญญัติยา พ .ศ. …เมื่อวันที่ ๗กันยายน
๒๕๔๒ (ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี ) แต่ไม่สาํ เร็ จ จึงปรับปรุ งใหม่ และคณะรัฐมนตรี รับ
หลักการ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ (ฯพณฯ พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ) ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติยาฉบับประชาชน :
มุ่งเน้นพัฒนาระบยาแห่งชาติเพื่อสร้างสุ ขภาพที่ดีของชาวไทย ให้มียาที่ปลอดภัย มีคุณภาพ
มาตรฐาน ป้ องกันโรคและรักษาผูป้ ่ วยได้ผล มีราคาเหมาะสม มีผมู ้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการที่มีความรู ้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และจริ ยธรรมในการผลิตยา-บริ การยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่าง
เหมาะสม มีการกระจายสถานบริ การยาที่มีมาตรฐานอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกันทั้งประเทศ มีระบบ
คุม้ ครองสวัสดิภาพการใช้ยาของประชาชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ่ วยที่ได้รับอันตรายจากยา และ
เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องยาสู่ ผบู ้ ริ โภค ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรเพื่อการ
พึ่งตนเองด้านยาของประเทศไทย

มูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา และคณะ ได้นาํ เสนอ ร่ าง พ .ร.บ.ยา พ.ศ…(ฉบับประชาชน)
ต่อ “คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากลุ่มกฎหมายว่าด้วย การเสริ มสร้างความเป็ นธรรมและความ
สมานฉันท์ในสังคม ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาสําคัญของชาติ โดย
มาตรการทางนิติบญั ญัติ สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ และต่อมา ได้
ปรับปรุ งร่ าง พ .ร.บ.ยา ฉบับดังกล่าว โดยทําการเชื่อมโยงระหว่างส่ วนต่างๆ ของกฎหมาย และเขียน
เรี ยงมาตราตาม ร่ าง พ .ร.บ.ยา พ.ศ…(ฉบับคณะรัฐมนตรี รับหลักการ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙) พร้อมทั้ง
นําเสนอแนวคิดบางประการ เช่น ทฤษฎีลูกมะพร้าว : พันธกิจของผูป้ ระกอบวิชาชีพสุ ขภาพ การแบ่ง
ประเภทยาและเกณฑ์การแบ่งประเภทยา และกองทุนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและพัฒนาระบบยา เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่างของร่ าง พ .ร.บ.ยา ฉบับประชาชนและฉบับ
รัฐบาล
มูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา และคณะผูจ้ ดั ทํา หวังว่าผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาอนุมตั ิ ร่ าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… จะนําสาระสําคัญของพระราชบัญญัติยาฉบับประชาชนไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป และเราขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่
ร่ วมกันจัดทํากฎหมายยาฉบับประชาชน

มูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา
มูลนิธิเภสั ชชนบท
กลุ่มศึกษาปัญหายา
หน่ วยปฏิบัติการวิจัยเภสั ชศาสตร์ สังคม คณะเภสั ชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุ ขภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มูลนิธิเพือ่ ผู้บริโภค
ชมรมเภสั ชชนบท
๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๐

สารบัญ
คํานํา
หลักการและสาระสําคัญ
เจตนารมณหลัก
สาระสําคัญของกฎหมาย
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติฯ
หลักการ
เหตุผล
สาระของ ราง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... (ฉบับประชาชน)
หมวด ๑
คณะกรรมการ
หมวด ๒
ยาแผนปจจุบนั ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก
หมวด ๓
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ เภสัชเคมีภณ
ั ฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
และ เภสัชสมุนไพร
หมวด ๔
การควบคุมราคายา
หมวด ๕
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
หมวด ๗
ยาที่หามผลิต ขาย นําเขา
หมวด ๘
พนักงานเจาหนาที่
หมวด ๘/๑
อุทธรณ
หมวด ๙
ความรับผิดทางแพง
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ

(ก)
(ก)
(ก)
1
1
1
2
8
15
36
46
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สรุปสาระสํ าคัญ
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ...(ฉบับประชาชน)
เจตนารมณ์ หลัก
๑. คุม้ ครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
และสามารถรองรับกับปั ญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
๒. ส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ท้งั ใน
ยามปกติและในภาวะคับขัน ทําให้ประเทศมีความมัน่ คงด้านยาและสุ ขภาพ
สาระสํ าคัญของกฎหมายที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์หลัก ประกอบด้วย
๑. ปรับปรุ งระบบการขึ้นทะเบียนตํารับยาของประเทศให้เข้มแข็ง
๑.๑ ไม่รับขึ้นทะเบียนตํารับยาที่พิสูจน์ไม่ได้วา่ มีประสิ ทธิ ผลดีกว่าและคุม้ ค่ากว่ายาที่ได้ข้ ึน
ทะเบียนอยูแ่ ล้ว เพื่อมิให้มีทะเบียนตํารับยามากเกินจําเป็ น โดยไม่เป็ นประโยชน์ต่อการสาธารณสุ ขของ
ประเทศ และสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ไม่รับขึ้นทะเบียนตํารับยาที่มีสิทธิ บตั รยาซึ่ งมีโครงสร้างราคายาไม่สมเหตุผลหรื อไม่คุม้ ค่า
เพื่อไม่ให้ยาที่มีสิทธิ บตั รยาสามารถขึ้นทะเบียนตํารับยาและขายในราคาไม่ยตุ ิธรรมต่อสังคม
๑.๓ กําหนดให้การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาต้องแสดงข้อมูลสิ ทธิ บตั รและข้อมูลโครงสร้างราคา
ยา เพื่อประกอบการพิจารณา
๑.๔ กําหนดให้สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องมีการทบทวนทะเบียนตํารับยา
ประจําปี ตามประกาศของรัฐมนตรี เพื่อให้ตาํ รับยาที่ได้รับอนุญาตแล้ว มีการติดตามประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย เนื่องจากมียาจํานวนไม่นอ้ ยเมื่อนํามาใช้ในกลุ่มประชากรจํานวนมาก
ระยะเวลาหนึ่งทําให้เห็นอันตรายอย่างชัดเจน ยาหลายชนิดทําให้อวัยวะของร่ างกายทํางานผิดปกติ เกิด
ความพิการหรื อเสี ยชีวติ หรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาต่อไป เช่น ยา
Non-steroid antiinflammatory drug (ใช้บรรเทาอาการปวด) หลายชนิด ทําให้ผปู้ ่ วยหัวใจวายหรื อยาต้านจุลชีพดื้อยาไม่
สมควรใช้ต่อไป เป็ นต้น
๑.๕ กําหนดให้เภสัชสมุนไพรที่แปรสภาพเป็ นยาสําเร็ จรู ปพร้อมใช้ ต้องจดแจ้งให้อยูใ่ นสา
ระบบการเฝ้ าระวังตรวจสอบความปลอดภัย ปั จจุบนั เภสัชสมุนไพรสามารถทําได้โดยอิสระ เภสัช
สมุนไพรหลายชนิดมีพิษและอันตรายสู งถึงชีวติ ได้ นอกจากนี้ มีการนําเภสัชสมุนไพรมาจําหน่ายโดย
โอ้อวดสรรพคุณรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น ทําให้ผปู ้ ่ วยขาดการ
รักษาอย่างถูกต้อง ต้องสู ญเสี ยอวัยวะหรื อเสี ยชีวติ จึงจําเป็ นต้องให้จดแจ้ง

(ข)

๒. ปรับปรุ งให้ มี “ยาจําเป็ นเฉพาะกรณี ” ซึ่ งได้แก่ ยากําพร้าซึ่ งไม่มีผปู ้ ระกอบการรายใดต้องการลงทุน
และยาจําเป็ นสําหรับใช้ในการแก้ไขปั ญหาสารณสุ ขที่ร้ายแรงหรื อสําคัญของประเทศตามที่รัฐมนตรี
ประกาศ ให้สามารถขึ้นทะเบียนตํารับยา โดยกระบวนการเฉพาะเพื่อให้ทนั ต่อการแก้ไขปั ญหาของ
ประเทศโดยการนําเข้าหรื อผลิตภายในประเทศ
๓. กําหนดให้มี “การบริ การเภสัชกรรม ” ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความจําเป็ นในการใช้ยาของ
ผูร้ ับบริ การ การคัดเลือกยาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ใบสั่งยาเพื่อประสิ ทธิ ผลในการบําบัดรักษา และ
ความปลอดภัย การส่ งมอบยาในภาชนะที่ถูกต้อง พร้อมฉลากที่ครบถ้วนและคําแนะนํา คําเตือนในการ
ใช้รวมถึงการให้บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรคต่อประชาชน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานทางวิชาการของสากล หรื อเรี ยกว่า “การบริ การเภสัชกรรมที่ดี” เพื่อประโยชน์ของประชาชน
๔. กําหนดให้ “การบริ การเภสัชกรรมที่ดี” ต้องดําเนินการในทุกแห่งของ “สถานบริ การเภสัชกรรม ” ซึ่ง
เป็ นสถานที่จดั ไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งต้องดําเนินการในสถานที่ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตเป็ น “สถานบริ การเภสัชกรรม” ด้วย เพื่อประโยชน์ของประชาชน
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสนับสนุนให้เกิดการกระจาย “สถานบริ การเภสัชกรรม ” ไปยังท้องที่
ขาดแคลน เพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครองสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทุรกันดารหรื อห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริ การเภสัชกรรมที่ดีจาก “สถานบริ การเภสัช
กรรม” โดยรัฐต้องมีกลไกและเครื่ องมือส่ งเสริ มให้เกิดการกระจายตัวของ“สถานบริ การเภสัชกรรม”
๕. กําหนดให้มี “คณะกรรมการยาแห่งชาติ ” เพื่อเป็ นองค์กรกําหนดนโยบายและแผนแม่บททางด้านยา
แห่งชาติ รวมทั้งการกํากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ระบบยาของประเทศตอบสนองต่อประโยชน์
ของประชาชนและทําให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองด้านยาได้ท้ งั ในเวลาปกติและในภาวะคับขัน
๖. กําหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนด “โครงสร้างราคายา ” เพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรมต่อผูป้ ระกอบการทุกราย ในการแสดงประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับยาและการควบคุมราคายา
ให้เป็ นธรรมต่อประชาชนผูใ้ ช้ยา
๗. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่ อง “การบริ จาคยาและการรับบริ จาคยา ” เพื่อป้ องกัน
ปั ญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยการนํายาที่หมดอายุหรื อใกล้หมดอายุจากต่างประเทศมาให้แก่ประเทศ
ไทย รวมทั้งการบริ จาคยาที่เกิดขึ้นภายในประเทศด้วย ป้ องกันมิให้หน่วยงาน/องค์กร/บริ ษทั ยาบริ จาค
ยาที่ตนไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ถูกเพิกถอนทะเบียนตํารับยาของประเทศตนเอง หรื อยา

(ค)

ใกล้หมดอายุ หรื อหมดอายุการใช้แล้ว ส่ งมาบริ จาคโดยได้ประโยชน์จากการไม่ตอ้ งลงทุนทําลายยาและ
ยังได้ภาพลักษณ์ที่ดี เป็ นต้น
๘.กําหนดให้ภาระต้นทุนในการเรี ยกเก็บยาที่ไม่ปลอดภัยหรื อเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค ออกจาก
ท้องตลาดโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็ นภาระของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งชดใช้ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันปั ญหา
กรณี รัฐออกประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยาหรื อสั่งให้แก้ไขสู ตรตํารับยา ด้วยเหตุผลความไม่
ปลอดภัยหรื อเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ยาโดยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ยานําออกจากท้องตลาด ปรากฏว่าเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ยาไม่ดาํ เนินการหรื อไม่กระตือรื อร้นในการดําเนินการให้ยาพ้นจากท้องตลาด ทําให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องออกไปดําเนินการเองเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของ
เจ้าหน้าที่รัฐในการออกเรี ยกเก็บยาที่ไม่ปลอดภัย จึงต้องเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์ยา
๙. กําหนดให้มีการควบคุม “การส่ งเสริ มการขายยา ” ซึ่ งประกอบด้วย การให้ขอ้ มูล การชักชวน การ
บริ จาค หรื อการกระทําใดๆที่ชกั นําให้เกิดการสั่งใช้ยา เพื่อประโยชน์ทางการค้า เพราะป้ องกันการสั่ง
ใช้ยาและการใช้ยาที่เกินความจําเป็ น ไม่เหมาะสม เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่อผูบ้ ริ โภค รวมทั้งอาจเกิด
อันตรายจากการได้รับยาที่ไม่จาํ เป็ นด้วย รู ปธรรมที่พบเห็นอยูเ่ สมอ เช่น การให้แพทย์และเภสัชกรไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศโดยอ้างการไปประชุมวิชาการ เป็ นต้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะผลักภาระต้นทุนในการ
ส่ งเสริ มการขายเป็ นต้นทุนสิ นค้า ทําให้ราคายาสู งขึ้นโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อผูบ้ ริ โภค
๑๐. กําหนดห้ามโฆษณายาต่อสาธารณชน เนื่องจากการโฆษณาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการประกอบ
ธุ รกิจ ส่ งเสริ มให้เกิดการบริ โภคเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการดําเนินธุ รกิจ จึงขัดกับหลักการว่าด้วย “การ
ใช้ยาต้องใช้เมื่อเกิดความจําเป็ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศที่ไม่มีศกั ยภาพผลิต
วัตถุดิบยาได้ดว้ ยตนเอง ต้องนําเข้าวัตถุดิบยาหรื อยาสําเร็ จรู ปจากต่างประเทศ ต้องมิให้มีการส่ งเสริ ม
การใช้ยาโดยไม่จาํ เป็ นในหมู่ประชาชน
สําหรับยาสามัญประจําบ้านซึ่ งเป็ นยาสําหรับประชาชนในการรักษาอาการป่ วยที่ไม่รุนแรง เพื่อ
การสาธารณสุ ขมูลฐานเป็ นหน้าที่ของรัฐที่จะให้ความรู ้ที่ถูกต้องต่อประชาชนอยูแ่ ล้ว แต่อาจอนุญาตให้
ผูป้ ระกอบการโฆษณาได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนด
ส่ วนยาที่ตอ้ งสั่งใช้โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม และการสัตวแพทย์
ผูป้ ระกอบธุ รกิจยังคงสามารถโฆษณาต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพเหล่านี้ได้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ...(ฉบับประชาชน)
ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
……………………………………….
หลักการ
ราง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... (ฉบับประชาชน) ตราขึ้นเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและความ
ปลอดภั ย ในการใช ย าของประชาชนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถรองรั บ กั บ ป ญ หาและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศให
เขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดทั้งในยามปกติและในภาวะคับขัน ทําใหประเทศมีความมั่นคงดานยาและ
สุขภาพ
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ปจจุบันการ พัฒนาดาน
เทคโนโลยีและการขยายตัวทางการคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยารักษาผูปวย ยาสําหรับสัตวไดเพิ่มมาก
ขึ้นอยางรวดเร็ว จําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหมีความทันสมัย สอดรับกับระบบสากล
เอื้ออํานวยตอการคุมครองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและสมประโยชนตามสิทธิผูบริโภคที่
พึงไดรับ และสอดคลองกับหนาที่ของเภสัชกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ (ซึ่งมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗) กําหนดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดใน
ผลิตภัณฑโดยผูประกอบการตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายอันเกิดจากยา ขจัดปญหา
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สงเสริมการผลิตยาจากสมุนไพร และยาแผนไทย ใหสอดคลองกับ
หนาที่ของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ (ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒) โดยใช
วัตถุดิบที่เปนทรัพยากรในประเทศและภูมิปญญาไทย จัดแบงประเภทของการควบคุมยาอยางเหมาะสม
กับสภาพปจจุบัน และปรับปรุงมาตรการใหความคุมครองความปลอดภัยแกผูใชยา กําหนดใหมีการใช
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา การบริการยา การรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาและ
การติดตามความปลอดภัยของยา กําหนดมาตรการการสงเสริมการขายยา การโฆษณา เพื่อใหเผยแพร
ขอ มู ล ที่ ถู ก ต อ งแก ผู ใ ช ย า สมควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายวา ด ว ยยาให เ หมาะสมยิ่ง ขึ้ น จึ ง จํ า เป น ตอ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

ราง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... (ฉบับประชาชน) ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

รางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …(ฉบับประชาชน)
ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
……………………
……………………
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยา
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๕) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ยา” หมายความวา
(๑) วัตถุที่ระบุไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชโดยตรงตอรางกายมนุษยหรือสัตว ในการวินิจฉัย บําบัด รักษา
บรรเทาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวย
(๓) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของ
รางกายมนุษยหรือสัตว หรือ
(๔) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
(๕) วัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ไมหมายความรวมถึง
มสพ.และคณะ
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(ก) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการอื่นตามที่เลขาธิการกําหนด
(ข) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใชในการ
สงเสริมสุขภาพ เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษ หรือ
วัตถุอันตราย
(ค) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตร สําหรับการวิจัย การวิเคราะห หรือการชันสูตร
โรคซึ่งมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายมนุษยหรือสัตว
“เภสัชเคมีภัณฑ” หมายความวา สารอินทรียเคมีหรืออนินทรียเคมี ซึ่งเปนสารเดี่ยวที่ใชปรุง แตง
เตรียม หรือผสมเปนยา
“เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป” หมายความวา สารอินทรียเคมีหรืออนินทรียเคมีทั้งที่เปนสารเดี่ยว
หรือสารผสมที่อยูในลักษณะพรอมที่จะนํามาใชประกอบในการผลิตเปนยาสําเร็จรูป
“เภสัชชีววัตถุ” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้สําหรับใชปรุง แตง เตรียม หรือผสมเปนยา
(๑)วัตถุที่ไดจากสิ่งมีชีวิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรียหรือเซลล การขยายพันธุจุลินทรียในตัวออน
หรือในสัตว หรือโดยวิธีการอื่น หรือ
(๒)วัตถุอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
“เภสัชสมุนไพร” หมายความวา วัตถุที่ไดจาก พืช สัตว หรือแรที่มุงหมายสําหรับผสม ปรุง หรือ
แปรสภาพเพื่อใชในการผลิตเปนยาสําเร็จรูป หรือวัตถุอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
“ยาควบคุมพิเศษ” หมายความวา
(๑) ยาที่ตองจายโดยผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือ
(๒) ยาแผนไทยที่ตองจายโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรม
ไทย หรือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ผูป ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูป ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
(๓) ยาทีร่ ัฐมนตรีไมไดประกาศเปนยาอันตรายหรือยาสามัญประจําบาน
(๔) ยาใหม
“ยาอันตราย” หมายความวา
(๑ ยาทีผ่ ูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอํานาจสั่งจาย
(๒) ยาแผนไทยที่ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย และผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอํานาจสั่งจาย
(๓) ยาแผนทางเลือกทีผ่ ูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบโรคศิลปะ และผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอํานาจสั่งจาย
“ยาสามัญประจําบาน” หมายความวา ยาสําเร็จรูปที่ประชาชนใชสําหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องตนและสามารถซื้อหาไดเองทั่วไป ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
มสพ.และคณะ
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“ยาสําเร็จรูป” หมายความวา ยาใดๆที่ไดผลิตขึ้นเสร็จในรูปแบบตางๆทางเภสัชกรรม ซึ่งบรรจุใน
ภาชนะ หรือหีบหอที่ปดหรือผนึกไว
“ยาแผนปจจุบัน” หมายความวา ยาที่ผลิตจากเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือ
เภสั ช สมุ น ไพรตามกรรมวิ ธี ใ นวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม หรื อ ยาที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนยาแผนปจจุบัน
“ยาแผนไทย” หมายความวา ยาที่ผลิตจากสมุนไพรหรือเภสัชสมุนไพรตามกรรมวิธีการแพทย
แผนไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนยาแผนไทย
“ยาแผนทางเลือก” หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตาม
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
“ยาสําหรับสัตว” หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ยาที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาสําหรับสัตว หรือยาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดใหเปนยาสําหรับสัตว และใหหมายความรวมถึงอาหารสัตวผสมยา
“อาหารสัตวผสมยา” หมายความวา วัตถุที่ไดจากการผสมระหวางยาสําหรับสัตวทมี่ ี
ขอบงใชสําหรับผสมอาหารสัตวกับอาหารสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว
“ยาจําเปนเฉพาะกรณี ” หมายความวา ยากําพราหรือยาจําเปนสําหรับใชในการแกไขปญหา
สาธารณสุขตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“ยากําพรา” หมายความวา ยาสําหรับใชในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวยที่พบไดนอยและมี
ปญหาขาดแคลนในประเทศ
“ยาใหม” หมายความวา ยาที่ไมเคยใชในประเทศและตองผานกระบวนการเฝาระวังและติดตาม
ประเมินผลการใชยา
“สารออกฤทธิ์” หมายความวา วัตถุอันเปนสวนประกอบสําคัญของยาที่มีฤทธิ์ สามารถบําบัด
รักษา บรรเทา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว
“ความแรงของสารออกฤทธิ์” หมายความวา
(๑) ปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเปนน้ําหนักตอน้ําหนัก น้ําหนักตอปริมาตร หรือปริมาณของ
สารออกฤทธิ์ตอหนึ่งหนวยการใช ที่แสดงความเขมขนของยาหรือ
(๒) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ไดมีการทดสอบในหองปฏิบัติการดวยวิธีการที่
ไดมาตรฐานหรือไดผานการควบคุมการใชรักษาโรคอยางไดผลเพียงพอแลว
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนรูปยา แบง
ยาจากภาชนะหรือหีบหอเดิมไปบรรจุในภาชนะหรือหีบหอใหมเพื่อขาย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
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“ขาย” หมายความวา ขายสง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชนในทางการคาและให
หมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขาย
“ขายสง” หมายความวา การขายจํานวนมากโดยมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการขายโดยตรงตอ
ประชาชนผูใ ชยา
“การสงเสริมการขาย” หมายความวา การใหขอมูล การชักชวน จูงใจ หรือการกระทําดวยวิธีอื่น
ใด ที่มุงหมายใหมีการสั่งใช การสั่งซื้อ หรือการใชยา และกระทําเพื่อประโยชน ทางการคา
“การโฆษณา” หมายความวา การกระทําไมวาดวยวิธใี ดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ
เกี่ยวกับยา และกระทําเพื่อประโยชนทางการคา
“ขอความ” หมายความวา เรื่องราวหรือขอเท็จจริง ไมวาปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข
ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอืน่ ใด ที่สื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ
โดยผานวิธีการ หรือสื่อใด ๆ
“ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตว
แพทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอืน่
“ดานนําเขา” หมายความวา สถานที่แหงใดในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปน
ดานตรวจสอบยาที่นําเขา
“เอกสารกํากับยา” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหปรากฏความหมายดวยรูป รอย
ประดิษฐ เครื่องหมายหรือขอความใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรก รวมไวหรือแสดงไวที่ภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุยา
“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไวที่ภาชนะหรือ
หีบหอบรรจุยา
“ตํารับยา” หมายความวา สูตรที่ใชในการผลิตยาซึ่งระบุสวนประกอบและปริมาณสิ่งปรุงที่มีวัตถุ
ที่ปรุงยารวมอยูดวยไมวาสิ่งปรุงนัน้ จะมีรปู ลักษณะใดและใหหมายความรวมถึง
ลักษณะของวัตถุ
สําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่จะนําไปใชแกมนุษยหรือสัตวได
“บริการเภสัชกรรม” หมายความวา การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยคัดเลือกยาที่เหมาะสมที่
ตองสั่งจายหรือจายยาตามใบสั่งยา
และตามความจําเปนในการใชยาของผูปวยและผูบริโภคเพื่อ
ประสิทธิผลและความปลอดภัย ทําการสงมอบยาพรอมฉลาก คําแนะนําและคําเตือนในการใชยา รวมถึง
การใหบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการอื่นตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม
“บริการยาแผนไทย” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภท
เภสัชกรรมไทย โดยคัดเลือกยาแผนไทยที่เหมาะสมที่ตองสั่งจายหรือจายยาตามใบสั่งยา และตามความ
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จําเปนในการใชยาของผูปว ยและผูบริโภคเพื่อประสิทธิผลและความปลอดภัย ทําการสงมอบยาพรอม
ฉลาก คําแนะนําและคําเตือนในการใชยา และการอื่นตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
“บริการยาแผนทางเลือก” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ โดยคัดเลือกยาแผนทางเลือกที่เหมาะสมที่ตองสั่งจายหรือ
จายยาตามใบสั่งยา และตามความจําเปนในการใชยาของผูปวยและผูบริโภคเพื่อประสิทธิผลและความ
ปลอดภัย ทําการสงมอบยาพรอมฉลาก คําแนะนําและคําเตือนในการใชยา และการอื่นตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบโรคศิลปะ
“สถานบริการเภสัชกรรม” หมายความวา สถานที่ซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใน
การบริการเภสัชกรรม และเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล แตใหใชบทบัญญัติ
บังคับตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานบริการยาแผนไทย” หมายความวา สถานที่ซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยในการบริการยาแผนไทย และเปนสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล แตใหใชบทบัญญัติบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานบริการยาแผนทางเลือก หมายความวา สถานที่ซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะสาขา
อื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ตามรายการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด และเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล แตใหใชบทบัญญัติบังคับตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ และใน
กรณีนิติบุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลหรือผูม อี าํ นาจ
ทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตดวย
“ผูดําเนินการ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการในสถานประกอบกิจการของ ผูรับ
อนุญาต
“ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ” หมายความวา ผูทําหนาที่ปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการของผูรับ
อนุญาต และใหหมายความรวมถึงผูแทนยา
“ผูแทนยา” หมายความวา ผูมีหนาที่ปฏิบัติการของผูรับอนุญาต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม และไดรับการฝกอบรมจากผูรับอนุญาตอยางเพียงพอเพื่อที่จะใหขอมูลยาของผูรับอนุญาต
อยางถูกตอง ครบถวน
“ผูอนุญาต” หมายความวา
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมาย
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(๒) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือผูซึ่งนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย สําหรับการ
อนุญาตใหประกอบกิจการสถานบริการเภสัชกรรม สถานบริการยาแผนไทย การขายสง และการขายยา
สัตว ในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจนอกจากกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายยาแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
“การบริจาค” หมายความวา การใหยาแกบุคลากร หนวยงานของรัฐ หรือองคกรตางๆ เพื่อเปนสา
ธารณกุศลโดยมิไดผลตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น
“องคกรคุมครองผูบริโภค” หมายความวา องคกรพัฒนาเอกชนดานยาหรือสุขภาพที่ไมแสวง
กําไรซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการคุมครองผูบริโภค โดยมีผลงานเปนที่ประจักษกับสังคม
“ผูบริโภค”
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาของผลิตภัณฑ”หมายความวา ผูทรงสิทธิในเครื่องหมายการคาหรือสิทธิบัตรในผลิตภัณฑยา
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๑๒ แลวแตกรณี
มีอํานาจประกาศ ดังตอไปนี้
(๑) ระบุตํารายา วัตถุที่เปนยา ยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาสามัญประจําบาน
(๒) ระบุยาที่หามผลิต ขาย นําเขา
(๓) กําหนดดานนําเขายา
(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต ขาย นําเขา การผลิตหรือนําเขาเพื่อ
การวิจัย บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย
(๕) ยาที่ตองขายเฉพาะแกสถานพยาบาล ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย
ยาดังกลาว
(๕/๑)ยาที่หามใชกับสัตว ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกีย่ วกับยาดังกลาว
(๕/๒)เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกงึ่ สําเร็จรูปสําหรับสัตว ยาสําหรับสัตวทตี่ องขายเฉพาะ
แกผูรับอนุญาตผลิตยาสําหรับสัตว ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงือ่ นไขในการขายยาดังกลาว
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(๕/๓) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับยาสําหรับสัตวที่ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม หรือมีขอบงใชสําหรับผสมอาหารสัตว
(๕/๔) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ที่ใหใชในยาสําหรับสัตวที่ขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อใชกับสัตวที่เลี้ยงเพื่อการบริโภค
(๖) กําหนดคุณสมบัติและจํานวนของผูดําเนินการ คุณสมบัติและจํานวนของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ประจําสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสงเสริมการขายและการโฆษณา
(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสนับสนุนการกระจายสถานบริการยาไปในทองที่ทขี่ าด
แคลน ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงการคุมครอง สวัสดิภาพของประชาชน
(๙) กําหนดหลักเกณฑที่ดีในการบริจาคยาและการรับบริจาคยา
(๑๐) กําหนด หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดโครงสรางราคายา
(๑๑) กําหนดแผนการประเมินทบทวนทะเบียนตํารับยาประจําป
(๑๒) กําหนดรายการยาตาม มาตรา ๒๓(๒)
(๑๓) กําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามของผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(๑๔) กําหนดยาจําเปนเฉพาะกรณี และยาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตาม มาตรา ๕๖(๕)
(๑๔/๑) กําหนดรายการที่ตองมีในใบสั่งยา
(๑๔/๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการยึด อายัด และทําลายยา
(๑๕) กําหนดการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา
มาตรา ๖/๑ เงินคาธรรมเนียมที่ไดจากการดําเนินการออกใบอนุญาต คาปรับทางปกครอง หรือ
คาปรับใหนําเขาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเปนทุนใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในสวนที่เกี่ยวกับระบบฐานขอมูล การคุมครองผูบริโภคดานคุณภาพและ
ราคายา การพัฒนาระบบยา สงเสริมการใชยาที่สมเหตุผล การเพิ่มพูนความรูแกผูประกอบวิชาชีพและ
ประชาชน
การใชจายเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๑
คณะกรรมการ
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการนโยบายยาแหงชาติ” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ(๒)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการ
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(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนกรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนกรรมการ
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการ
(๑๐) เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เปนกรรมการ
(๑๑) เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนกรรมการ
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนกรรมการ
(๑๓) นายกสภาเภสัชกรรม เปนกรรมการ
(๑๔) นายกแพทยสภา เปนกรรมการ
(๑๕) นายกสัตวแพทยสภา เปนกรรมการ
(๑๖) คณบดีคณะเภสัชศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนเปน
กรรมการ
(๑๗) คณบดีคณะแพทยศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนเปน
กรรมการ
(๑๘) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการ
(๑๙) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนองคกรภาคประชาชนที่เปน
นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคและไมแสวงหากําไรสองคน และผูที่มีความรู
ความชํานาญหรือผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรรม เวชกรรม การแพทยแผนไทยหรือการแพทยทางเลือก ทัน
ตกรรม สัตวแพทย สาธารณสุข เศรษฐศาสตร และกฎหมาย ดานละหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักยา
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
การเลือกกรรมการใน (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๗ (๑๙) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่ไดรับ
แตงตั้งและใหวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๗ (๑๖) (๑๗) (๑๘) สิ้นสุดลงพรอมกับ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการใน (๑๙)
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการที่
ไดรับเลือกหรือแตงตั้งจะเขารับหนาที่
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกหรือแตงตั้งอีก แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มสพ.และคณะ
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ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และมีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงตามวาระเหลืออีกไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง และใหผูที่ไดรับเลือกหรือ
แตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และมีระยะเวลาในการดํารง
ตํ า แหน ง ตามวาระเหลือ อยู ไ ม ถึง หนึ่ ง ร อยยี่ สิบ วั น จะไม ดํ า เนิ น การเลื อ กหรื อ แตง ตั้ ง กรรมการแทน
ตําแหนงที่วางนั้นกก็ได และในกรณีนี้ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๑๖) (๑๗) (๑๘) และ (๒๙) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยูใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ได รั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต ใ นความผิ ด อั น ได ก ระทํ า โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
นั้น ๆ
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานกรรมการ ถารองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุ ม ถ า มี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ก รรมการผู ใ ดมี ส ว นได เ สี ย กรรมการผู นั้ น มี ห น า ที่ แ จ ง ให
คณะกรรมการทราบและมีสิทธิเขาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแตไมมีสิทธิ
เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียง
วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและการมีสวนไดเสียซึ่งกรรมการมีหนาที่ตอง
แจงใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มสพ.และคณะ
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มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่รวมทั้ง
แผนการกํากับ ติดตาม ประเมินผ
(๒) กําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภคดานยา การปองกันและแกไขปญหา
ที่เกิดจากการใชยา กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษย คณะกรรมการยาสําหรับสัตว คณะกรรมการยาแผนไทย
คณะกรรมการยาแผนอื่นตามมาตรา ๑๒(๔)
(๓) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประสานงาน ชวยเหลือ สงเสริมและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะกรรมการยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษย คณะกรรมการยาสําหรับสัตว
และคณะกรรมการยาแผนไทย เพื่อใหเปนไปตามนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติ
อํานวยการแกไขปญหา รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปญหาจากการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงานในสวนที่
เกี่ยวของ
(๔) จัดทํารายงานประจําปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยาแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ อ ยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตาม
พระราชบัญญัติอื่น
(๖) ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า แก คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง หน ว ยงานราชการที่ มี ห น า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับยาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๗) พัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ สงเสริมการใชยา อยางสมเหตุสมผล และควบคุมราคายา
(๘) ประสานและสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับยาในระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ ใหมีความ
คุมคา สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งใหผูปวยเขาถึงยาไดอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๙) ศึกษาและวิเคราะหสถานการณ ขอมูลระบบยา เพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
(๑๐) วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาเรื่องอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๑๑) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษย
(๒) คณะกรรมการยาแผนไทย
(๓) คณะกรรมการยาสําหรับสัตว
มสพ.และคณะ
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(๔) คณะกรรมการยาแผนทางเลือก
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย และใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษย ซึ่งเรียกชื่อยอ วา “กยม” ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เปนรองประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะผูแทนสภาเภสัชกรรม ผูแทน
แพทยสภา เปนกรรมการ
(๓) กรรมการจากองคกรคุมครองผูบริโภคที่รัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชกรรมจํานวนสามคน สาขาเวชกรรมจํานวนสองคน สาขา
ทันตกรรม สาขาสัตวแพทย และสาขาแพทยแผนไทยสาขาละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตยาแผนปจจุบัน ยาแผนไทย และยาสัตว ดานละ หนึ่งคน
(๖) คณบดีคณะเภสัชศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวนสองคน
ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักยา
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหนําหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งตามมาตรา ๗ วรรคสองและ วรรคสามมาใชกับ
การเลือกตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ กยม โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับ กยม
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ให กยม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษย ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศกําหนดอายุการใชของยาทุกชนิด และกําหนดยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวใน
ฉลากและเอกสารกํากับยาเปนภาษาไทย
(๒) ประกาศกําหนดตํารับยาที่ใหขึ้นทะเบียนตํารับยาหรือจดแจง ตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรา
๕๗
(๓) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการปายแสดงสถานประกอบกิจการ เวลาเปดดําเนินการ ปาย
แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูดําเนินการ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ การแสดงฉลาก เอกสารกํากับยา
การทําบัญชีเกี่ยวกับยา และการเก็บตัวอยางยา
มสพ.และคณะ
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(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
การเฝาระวังและติดตามประเมินผลการใชยา การศึกษาวิจัยทางคลินิก การศึกษาความเทาเทียมกันใน
ประสิทธิผลการรักษาของยา การศึกษาความคงตัวของยา และ การกําหนดคาใชจายในการตรวจวิเคราะห
และประเมินเอกสารขณะขึ้นทะเบียนตํารับ
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการยึด อายัดและทําลายยาที่พนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ
หรือสั่งใหผูรับอนุญาตจัดเก็บตามมาตรา ๘๖
(๖) กําหนดมาตรการในการพัฒนาระบบยาใหเปนไปอยางตอเนื่อง
(๗) ใหคําแนะนําในการที่ผูอนุญาตสั่งพักใช เพิกถอนหรือยกเลิกคําสั่งพักใชใบอนุญาตเพิกถอน
หรือแกไขทะเบียนตํารับยา และเพิกถอนหรือแกไขการจดแจง
(๘) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีในการออกประกาศแผนการประเมินทบทวนทะเบียนตํารับยา
ประจําป
(๙) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๑๐) ใหคําแนะนําหรือความเห็นในการอนุญาตผลิต นําเขา ขาย ขึ้นทะเบียนตํารับและจดแจงยา
ที่เปนยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษย
(๑๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือการประเมิน
เอกสารทางวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ
(๑๒) กําหนดแผนการประเมินทบทวนทะเบียนตํารับยาประจําป
(๑๓) จัดทํานโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภคดานยาเพื่อเสนอคณะกรรมการ
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการยาแผนไทย ซึ่งเรียกชื่อยอวา “กยท” ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปน
รองประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อธิบดีกรมสนับสนุนการ
บริการสุขภาพ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการ
(๓) กรรมการจากองคกรคุมครองผูบริโภคที่รัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวนสองคนเปนกรรมการ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชกรรมจํานวนหนึ่งคน สาขาเวชกรรมจํานวนหนึ่งคน และผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยจํานวนสามคน ประเภทเภสัชกรรมไทย
จํานวนสามคน ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักยา เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผน
ไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มสพ.และคณะ
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ใหนําหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ วรรคสอง
และวรรคสาม มาใชกับการเลือกตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ กยท โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับ
คณะกรรมการ กยท.โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการยาแผนไทยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับยาแผนไทยสําหรับมนุษยและ
สัตว ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการแสดงปาย การแสดงฉลาก เอกสารกํากับยาการทําบัญชี
เกี่ยวกับยา และการเก็บตัวอยางยา
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
และ การกําหนดคาใชจายในประเมินเอกสารขณะขึ้นทะเบียนตํารับ
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการทําลายยาที่พนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ หรือสั่งใหผูรับ
อนุญาตจัดเก็บตามมาตรา ๘๖
(๔) กําหนดมาตรการในการพัฒนาระบบยาใหเปนไปอยางตอเนื่อง
(๕) ใหคําแนะนําในการทีผ่ อู นุญาตสั่งพักใช เพิกถอนหรือยกเลิกคําสัง่ พักใชใบอนุญาต เพิก
ถอนหรือแกไขทะเบียนตํารับยา และเพิกถอนหรือแกไขการจดแจง
(๖) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๗) ใหคําแนะนําหรือความเห็นในการอนุญาตผลิต นําเขา ขาย ขึ้นทะเบียนตํารับและจดแจงยาที่
เปนยาแผนไทย
(๘) จัดทํานโยบายและมาตรการในการคุม ครองผูบริโภคดานยาแผนไทยเพื่อเสนอ
คณะกรรมการ
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการยาสําหรับสัตว ซึ่งเรียกชื่อยอวา “กยส” ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปน
รองประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมวิทยาศาสตรแพทย
อธิบดีกรมพัฒนาแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกสภาเภสัชกรรม นายกสัตวแพทยสภา ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปนกรรมการ
(๓) กรรมการจากองคกรคุมครองผูบริโภคที่รัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสองคนเปนกรรมการ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชกรรมจํานวนสามคน และสาขาการสัตวแพทยจํานวนสาม
คนเปนกรรมการ
มสพ.และคณะ
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ใหผูอํานวยการสํานักยาเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหนําหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ วรรคสอง
และวรรคสาม มาใชกับการเลือกตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ กยส โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ใหนํ า บทบั ญ ญั ติม าตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใช บังคั บกั บ
คณะกรรมการยาสําหรับสัตวโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการยาสําหรับสัตวมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวตาม
มาตรา ๑๕โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑/๑ คณะกรรมการยาแผนทางเลือก มีองคประกอบ อํานาจหนาที่ และวิธีดําเนินงาน ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๒
ยาแผนปจจุบัน ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก
สวนที่ ๑
การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยา
มาตรา ๒๒ หามมิใหผูใดประสงคประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําเขายา บริการเภสัชกรรม
และบริการยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือก เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตและเมื่อผูอ นุญาต
ออกใบอนุญาตใหแลวจึงจะผลิตยา ขายยา หรือนําเขายา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย บริการยา
แผนอื่นได
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ บทบัญญัติมาตรา ๒๒ ไมใชบังคับแก
(๑) การผลิตยา ขายยา นําเขายา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือก
ของกระทรวง กรม หรือโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อใชในหนาที่ปองกันบําบัดโรค
(๒) การจายยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาหรือยาจําเปนเฉพาะกรณี โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระ
มสพ.และคณะ
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ราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะขายสําหรับคนไขผูปวยเฉพาะรายของตน
หรื อ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย ข ายสํ า หรั บ สั ต ว ที่ ต นบํ า บั ด หรื อ ป อ งกั น โรคตามรายการยาที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) การปรุงยาแผนปจจุบันในสถานบริการเภสัชกรรม ซึ่งผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปรุงตาม
ใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ที่สั่งสําหรับคนไข
เฉพาะรายของตน หรือตามใบสั่งยาของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวที่ตนบําบัดหรือปองกัน
โรค
(๔) การปรุงยาแผนไทยซึ่งผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย
ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต การปรุงยาแผนทางเลือกซึ่งผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะที่สั่งสําหรับคนไข
ผูปวยเฉพาะรายของตน
(๕) การนํายาซึ่งใชเฉพาะตัวเขามาในราชอาณาจักรโดยมีปริมาณตามความจําเปนที่ตองใชไดไม
เกินสามสิบวัน
(๕/๑) การนําเขายาสําหรับสัตวเพื่อใชเฉพาะตัวสัตวที่ถูกนําเขามาในราชอาณาจักรโดยมีปริมาณ
ตามความจําเปนที่ตองใชไดไมเกินสามสิบวัน
(๖) การขายยาสามัญประจําบานหรือการขายเภสัชสมุนไพร
(๗) การผลิตยา ขายยา นําเขายาจําเปนเฉพาะกรณีในรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๘) การผลิตอาหารสัตวผสมยาในสถานที่เลี้ยงสัตวเพื่อใชกับสัตวเลี้ยงของตน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําเขายา บริการเภสัชกรรม และ
บริการยาแผนไทย ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๐) เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาต
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา
หาปกอนวันขอรับใบอนุญาต
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑๓)
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(๖/๑) มีสถานที่ผลิต ขายหรือนําเขายา สถานที่บริการหรือสถานที่เก็บยา และมีอุปกรณ
ที่จําเปนตองใชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๖/๒) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการ
ประกอบพาณิชยกิจของผูร ับอนุญาตซึ่งอยูใ นระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไมครบสองป
(๖/๓) มีผดู ําเนินการตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) และไมเปนโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑๓)
(๖/๔) มีผูมหี นาที่ปฏิบัติการตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) และไม
เปนโรคตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑๓)
(๖/๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใดผลิต ขาย หรือนําเขายาตามพระราชบัญญัตินี้
เวนแตถกู เพิกถอนมาแลวเกินสองปกอนวันขออนุญาต
ผูขอรับใบอนุญาต ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารอาจเปนบุคคลเดียวกัน
ก็ได
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต ผูแ ทนของนิติบคุ คลหรือผูมีอาํ นาจ
ทําการแทนนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลกั ษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) หรือ (๖/๕) ดวย
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต ผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้น
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๒๕ ในการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําเขายา บริการเภสัชกรรม
บริการยาแผนไทย และบริการยาแผนทางเลือก ผูอนุญาตจะตองพิจารณาวาผูขอรับใบอนุญาตมี
(๑) ผูดําเนินการคนหนึ่งทําหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการดําเนินการผลิตยาขายยา
นําเขายา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย และบริการยาแผนทางเลือก แลวแตกรณี
(๒) ผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ผลิตยา ขายยา นําเขายา บริการเภสัชกรรม และบริการยา
แผนทางเลือก บริการยาแผนไทย แลวแตกรณี ตามจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําเขายา สถานบริการเภสัชกรรม สถานบริการยา
แผนไทย สถานบริการยาแผนทางเลือก และมีอุปกรณที่จําเปนตองใชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจของ
ผูรับอนุญาตรายใดซึ่งอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบสองป
ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม (๑) และ (๒) ตองเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เวน
แต
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(๑) กรณีบริการยาแผนไทย ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการอาจเปนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือประเภทเภสัชกรรมไทยหรือผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกตตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะก็ได
(๑/๑) กรณีบริการยาแผนทางเลือก ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการอาจเปนผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือประเภทเภสัชกรรมไทยหรือผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะก็ได
(๒) การขายยาสําหรับสัตว ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการอาจเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสัตวแพทยก็ได
(๒/๑) การขายอาหารสัตวผสมยา ผูด ําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย หรือผูที่มีคุณสมบัติและผานการอบรมตามหลักสูตรหรือวิธกี ารที่รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ
กยส. คณะกรรมการยาสําหรับสัตวประกาศกําหนดก็ได
(๓) การผลิตยาแผนไทย ผูมีหนาที่ปฏิบัติการอาจเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยประเภทเภสัชกรรมไทย
(๓/๑) การผลิตยาแผนทางเลือก ผูมีหนาที่ปฏิบัติการอาจเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
(๔) การผลิตอาหารสัตวผสมยา ผูด ําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยชั้นหนึ่ง ก็ได
ผูขอรับใบอนุญาต ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะเปนบุคคลเดียวกันก็ได
มาตรา ๒๖ ประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการสําหรับยา มีดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน
(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย
(๓) ใบอนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพรยาแผนทางเลือก
(๔) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ
(๔) ใบอนุญาตสถานบริการเภสัชกรรม
(๕) ใบอนุญาตสถานบริการยาแผนไทย
(๖) ใบอนุญาตสถานบริการยาแผนทางเลือก
(๗) ใบอนุญาตขายยาสําหรับสัตว
(๘) ใบอนุญาตขายสง
(๙) ใบอนุญาตนําเขายาแผนปจจุบัน
(๑๐) ใบอนุญาตนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ
(๑๐) ใบอนุญาตนําเขายาแผนไทย
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(๑๑) ใบอนุญาตนําเขายาแผนทางเลือก
ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตาม (๑) ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนไทยตาม (๒) ใหถือวาเปน
ผูรับอนุญาตขายสงตาม (๘) เฉพาะยาที่ตนผลิตดวย
ผูรับอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปหรือเภสัชชีววัตถุตาม (๔) ใหถือวา
เปนผูรับอนุญาตขายสงตาม (๘) เฉพาะการขายสงสําหรับยาที่ตนผลิตดวย
ผูรับอนุญาตสถานบริการเภสัชกรรมตาม (๔) ใหถือวาเปนผูรับอนุญาตสถานบริการยาแผนไทย
ตาม (๕) ผูรับอนุญาตสถานบริการยาแผนทางเลือกตาม (๖) และผูรับอนุญาตขายยาสําหรับสัตวตาม (๗)
ดวย
ผูรับอนุญาตสถานบริการยาแผนไทยตาม (๕) ใหถือวาเปนผูรับอนุญาตขายยาสําหรับสัตวตาม
(๗) เฉพาะที่เปนยาแผนไทย
ผูรับอนุญาตสถานบริการยาแผนทางเลือกตาม (๖) ใหถือวาเปนผูรับอนุญาตขายยาสําหรับสัตว
ตาม (๗) เฉพาะที่เปนยาแผนทางเลือก
ผูรับอนุญาตนําเขายาตาม (๙) ใหถือวาเปนผูรับอนุญาตนําเขายาตาม (๑๐) และผูรับอนุญาตนําเขา
ยาตาม (๑๑) ดวย
ผูรบั อนุญาตนําเขายาตาม (๙) (๑๐) (๑๑) ใหถือวาเปนผูร บั อนุญาตขายสงตาม (๘) เฉพาะการขาย
สงสําหรับยาที่ตนนําเขาดวย
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๖ ใหมีผลถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของ
ผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือ
ควบคุมได
มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต
ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในวันที่ ๓๐
กันยายน พรอมขอมูลการสงเสริมการขายที่บัญญัติในมาตรา ๒๘/๑ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวให
ประกอบกิจการตอไปจนกวาผูอนุญาตจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือนจะยื่นคําขอผอนผันพรอมแสดงเหตุผล
การขอผอนผันการตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนความรับผิดสําหรับการ
ประกอบกิจการในระหวางใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาต
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มาตรา ๒๘/๑ ในการขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ผูรับอนุญาตที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การสงเสริมการขาย ตองจัดสงขอมูลการสงเสริมการขายในรอบสิบสองเดือนกอนวั นยื่นคําขอตอผู
อนุญาต ทั้งนี้ใหมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ลักษณะประเภทกิจกรรมการสงเสริมการขายยา และรายชื่อผูแทนยาที่ไดรับมอบหมายให
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขายยา
(๒) ชื่อของผูร บั สถานที่ประกอบการของผูร ับ และทะเบียนผูประกอบวิชาชีพในกรณีที่เปนผู
ประกอบวิชาชีพ
(๓) จํานวนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอนื่ ใด
(๔) วันทีจ่ ายเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ใหแกผูรบั
(๕) อธิบายโดยจําแนกจํานวนเงิน ลักษณะ ประเภทการจายเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
เชน คาใชจายในการจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม คาธรรมเนียมการใหคําปรึกษา คาตอบแทนการวิจยั เงิน
บริจาค ทุนการศึกษา คาใชจา ยสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ การฝกอบรม การลดราคา คาใชจาย
ในกิจกรรมบันเทิง สันทนาการ การรับบริการ การบริจาค หรือการกระทําอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(๖) ขอมูลประเภทอื่น ๆ เกีย่ วกับการจายเงินหรือสิ่งของอันมีมูลคาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘/๒ ภายในเวลาสามเดือนนับแตวันยืน่ ขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ผูร ับ
อนุญาตจะตองเผยแพรขอมูลการสงเสริมการขายฉบับยอตอสาธารณชนทางเว็บไซตและสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ
ตามรูปแบบ วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกําหนด
ผูใดเห็นวาขอมูลแผนการสงเสริมการขายนั้นมีขอมูลไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญ แตการ
เปดเผยนัน้ จะเปนประโยชนตอประชาชน สามารถยื่นอุทธรณตอผูอนุญาตหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่เผยแพรขอมูลแลว เพื่อใหพิจารณาเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ระบุในวรรคหนึ่งได
มาตรา ๒๙ การอุทธรณในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวด ๘/๑ ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการ
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในระหวางการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตของรัฐมนตรี เมื่อมีคําขอของ ผู
อุทธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําเขายา
บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทยแลวแตกรณีไปพลางกอนก็ได
มสพ.และคณะ
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มาตรา ๓o ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผู
อนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหายหรือถูก
ทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ ๒
หนาที่ของผูรบั อนุญาต ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการ
มาตรา ๓๑ ผูรับอนุญาตตองควบคุมดูแลใหมีผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการคนหนึ่งทํา
หนาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการในกิจการของตน ทําหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ผูดําเนินการจะทําหนาที่ในสถานที่ผลิตยา ขายยา นําเขายา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย
และบริการยาแผนทางเลือกเกินกวาหนึ่งแหงไมได เวนแตผูดําเนินการที่ทําหนาที่ในสถานที่ขายสงยาหนึ่ง
แหงและสถานที่นําเขายาอีกหนึ่งแหงซึ่งอยูในที่ตั้งแหงเดียวกันหรือในบริเวณเดียวกันและมิไดเปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ดังกลาวเกินกวาหนึ่งแหง
มาตรา ๓๑/๑ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ของผู
อนุญาต ตองปรากฏวาผูขออนุญาตดําเนินการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภท
เภสัชกรรมไทย หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย แลวแตกรณี
(๒) เปนผูที่สามารถควบคุมดูแลกิจการของสถานประกอบการไดโดยใกลชิด
(๓) ไมเปนผูดําเนินการอยูแลว
มาตรา ๓๑/๒ หามมิใหผูใดดําเนินการในสถานประกอบกิจการของผูรับอนุญาต เวนแตไดรับ
ใบอนุญาตจากผูอนุญาต
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูดําเนินการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว
ผูรับอนุญาตตองมอบหมายใหบุคคลซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดําเนินการปฏิบัติหนาที่แทน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูดําเนินการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคคล ผูรับ
มอบหมายปฏิบัติหนาที่แทนไดเปนระยะเวลาไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีเชนวา
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นี้ใหผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสามวันนับแตวันที่มีผูไดรับมอบหมายเขา
ปฏิบัติหนาที่แทน
ผูรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคหนึ่ง ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
ผูดําเนินการ
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการ
ชั่วคราว ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองจัดใหผูมีคุณสมบัติเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการเขาปฏิบัติหนาที่
แทนตลอดเวลาเปดดําเนินกิจการโดยแจงตอผูอนุญาตตามระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาประกาศกําหนด
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนตัวผูดําเนินการใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตและ
จะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตแลว
ในกรณีที่ผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการไมประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไปใหผูดําเนินการ
หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้นแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันที่
ตนประสงคจะพนหนาที่
กรณีตามวรรคสอง ผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการตองแจงใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไมปฏิบัติหนาที่นั้น และใหถือวาพนจากหนาที่และความรับผิดในหนาที่ตั้งแตวันที่ไมปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว
มาตรา ๓๕ ใหผูรับอนุญาตมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติ และจํานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตลอดเวลาทําการ
(๒) จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ ตามหลักเกณฑ วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจากภายนอก
อาคาร คือ
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา ขายยา นําเขายา บริการเภสัชกรรม หรือบริการยาแผน
ไทย แลวแตกรณี
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงใน
ปายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๔) จัดแสดงใบอนุญาตของผูรับอนุญาต ใบอนุญาตใหดําเนินการของผูดําเนินการ สําเนาใบ
ประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ แสดงชื่อ รูปถาย เวลาปฏิบัติหนาที่
ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
มสพ.และคณะ
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(๕) จัดใหมีการทําบัญชีเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร บัญชียาที่ผลิต ขายสง นําเขา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือก และ
เก็บตัวอยางยาดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๖) จัดหายา ฉลาก เอกสารกํากับยา ภาชนะ ใหเปนไปตามหลักวิชาการและตามพระราชบัญญัตินี้
โดยคําแนะนําของผูดําเนินการ
มาตรา ๓๖ ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ตอไปนี้
(๑)
ให คํ า แนะนํ า แก ผู รั บ อนุ ญ าตเพื่ อ ดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการและตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ดําเนินการใหสถานประกอบกิจการมีและใชอุปกรณเครื่องมือและสถานที่ คัดเลือกวัตถุดิบ
หรื อ ยาสํ า เร็ จ รู ป ฉลาก เอกสารกํ า กั บ ยา ภาชนะ เก็ บ รั ก ษายา ให ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการและตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) กํากับดูแล สนับสนุนใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี
มาตรฐานบริการที่ดีซึ่งกําหนดในกฎกระทรวง
(๓/๑) จัดทํารายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา การเฝาระวังและติดตามประเมินผล
การใชยาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๕
(๔)
(๓/๒) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๓๗ ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจ จุบัน ผูรับอนุญ าตนํ าเข ายาแผนปจจุบันซึ่งไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๕๖ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการวิเคราะหคุณภาพของเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
เภสัชสมุนไพร และยาสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียด
ของการวิเคราะห กรณีเปนยาสําเร็จรูปที่นําเขาตองจัดใหมีหนังสือรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการ
วิเคราะหทุกครั้ง ทั้งนี้ หลักฐานการวิเคราะหและหนังสือรับรองการวิเคราะหดังกลาวตองเก็บรักษาไวไม
นอยกวาหาป
(๒) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ การแสดงฉลากและเอกสาร
กํากับยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๓) จัดสงรายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิตยา นําเขายาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) สงมอบสารมาตรฐานของผลิตภัณฑภายหลังการเขาสูรางกายตามปริมาณคุณภาพที่ใชในการ
วิเคราะห
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(๕) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยา นําเขายาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตและผูดําเนินการผลิตยาแผนไทย ผูรับอนุญาตและ
ผูดําเนินการนําเขายาแผนไทย ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการผลิตยาแผนทางเลือก เจาของผลิตภัณฑที่
ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือไดรับใบอนุญาตการจดแจง เวนแตกรณีตาม (๑) ใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๘ ใหผูรับอนุญาตสถานบริการเภสัชกรรม ผูรับอนุญาตสถานบริการยาแผนไทย ผูรับ
อนุ ญ าตสถานบริ ก ารยาแผนทางเลื อ ก ผู รั บ อนุ ญ าตขายยาสํ า หรั บ สั ต ว ผู รั บ อนุ ญ าตขายส ง ยา และ
ผูดําเนินการมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการแยกเก็บยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาสามัญประจําบาน
(๒) ดูแลใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาตามมาตรา ๓๗ (๒) ให
ครบถวน
(๓) ดําเนินการใหบริการเภสัชกรรม หรือขายยา เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) จัดทําบัญชียาตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตขายยาสถานบริการยาแผนไทย ดวยโดยอนุโลม
ใหนํา ความในวรรคหนึ่ ง (๓) มาใชบังคับ แกการขายยาของผูป ระกอบการวิ ชาชี พ เวชกรรม
ผูประกอบการวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะที่จายสําหรับผูปวยคนไขเฉพาะราย
ของตน หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจายสําหรับสัตวที่ตนบําบัดหรือปองกันโรค ตามมาตรา ๒๓
(๒)
ในกรณีที่เปนการขายสง ใหขายโดยตรงตอผูรับอนุญาต หนวยงานของรัฐ สภากาชาดไทย ผู
ไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่ง
ออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
มาตรา ๓๙ ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองทําการผลิตยา ขายยา บริการเภสัชกรรม บริการยา
แผนไทยหรือบริการยาแผนทางเลือก และดําเนินการตามหนาที่ ณ สถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวน
แตเปนการขายสง
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มาตรา ๔o ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองทําการผลิตยา ขายยา บริการเภสัชกรรม บริการยา
แผนไทย หรือบริการยาแผนทางเลือก และดําเนินการตามหนาที่ ใหตรงตามประเภทที่กําหนดไวใ น
ใบอนุญาต
มาตรา ๔๑ หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตยาและผูดําเนินการ ทําการผลิตยาในระหวางที่ผูมีหนาที่
ปฏิบัติการไมอยูปฏิบัติหนาที่
หามมิใหผูรับอนุญาตขายยา ผูร ับอนุญาตสถานบริการเภสัชกรรม ผูร ับอนุญาตสถานบริการยา
แผนไทย ผูร ับอนุญาตสถานบริการยาแผนทางเลือก และผูด ําเนินการ ใหบริการหรือทําการขายยา
ควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ในระหวางทีผ่ ูมหี นาที่ปฏิบัติการไมอยูปฏิบตั ิหนาที่
มาตรา ๔๒ หามมิใหผูใดทําการขายยาหลายขนานรวมกันโดยจัดเปนชุดไวลวงหนา และมีเจตนา
ใหผูซื้อไดใชเพื่อบําบัด รักษา บรรเทา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ
มาตรา ๔๓ หามมิใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ผลิต นําเขา ขายสงยา บริการ
เภสัชกรรม บริการยาแผนไทย หรือ บริการยาแผนทางเลือก หลายแหงในเวลาเดียวกัน
มาตรา ๔๔ ผูรับอนุญาตนําเขายา และผูดําเนินการตองนํายาที่ตนนําเขามาใหพนักงานเจาหนาที่
ณ ดานนําเขาเพื่อทําการ ตรวจสอบตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๕ หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําเขายา สถาน
บริการเภสัชกรรม สถานบริการยาแผนไทย สถานบริการยาแผนทางเลือก หรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ผูรับอนุญาตผูใดจะเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหแจงการเลิก
กิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบลวงหนา และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแตวันที่เลิกกิจการตามที่
แจงไวนั้น
ผูรั บ อนุ ญ าตที่เ ลิก กิ จ การโดยมิ ไ ดป ฏิบัติต ามความในวรรคหนึ่ง ต องแจ ง การเลิก กิจ การเป น
หนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแตวันที่
เลิกกิจการ
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มาตรา ๔๗ ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตราย
อื่น หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผัน
ขยายระยะเวลาดังกลาวให
มาตรา ๔๘ ถาผูรับอนุญาตตายและมีทายาทหรือผูที่ไดรับความยินยอมจากทายาทแสดงความ
จํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตายเพื่อขอประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนั้น
ตอไป เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวา บุคคลนั้นมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔
ก็อนุญาตใหผูแสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณีเชนนี้ใหถือ
วาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย
การแสดงความจํานง การตรวจสอบ และการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๔๙ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ผลิตยา ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยาตลอดเวลา
ที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการผลิตยา ใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ไดขึ้นทะเบียนหรือจดแจงไว ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) ควบคุมการวิเคราะหและประกันคุณภาพยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับยา การทําบัญชียา และการเก็บตัวอยางยา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๔) ควบคุมการแบงบรรจุยาและการปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ควบคุมการขายสงยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม (๑) (๒) และ (๕) ตองมิใชบุคคลเดียวกัน
มาตรา ๕o ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานบริการเภสัชกรรม สถานที่ขายสงมีหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมแยกเก็บยาใหเปนหมวดหมูตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกําหนด
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาอยูครบถวน
มสพ.และคณะ
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(๓) ควบคุมใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๔) บริการเภสัชกรรมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) สงมอบยาที่เปนยาควบคุมพิเศษ และยาอันตรายดวยตนเอง ในกรณีสถานบริการเภสัชกรรม
(๖) ควบคุมการขายสงยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ในกรณีที่มีการขายสงยา
(๗) ควบคุมการจําหนายเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุใหกับผูรับ
อนุญาตผลิตยาเทานั้น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๕๑ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานบริการยาแผนไทย สถานบริการยาแผนทางเลือก
มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาใหเปนหมวดหมู ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาอยูครบถวน
(๓) ควบคุมใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ปรุงยาตามใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
หรือ ผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบโรคศิลปะ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๔) บริการยาแผนไทย หรือ ยาแผนทางเลือก แลวแตกรณี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) สงมอบยาแผนไทย หรือ ยาแผนทางเลือก ที่เปนยาควบคุมพิเศษ และยาอันตรายดวยตนเอง
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๕๒ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ขายยาเฉพาะยาสําหรับสัตวมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาใหเปนหมวดหมูตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาอยูครบถวน
(๓) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาสําหรับสัตวตางไปจากสภาพเดิมที่ผูผลิตไดผลิตไว
(๔) สงมอบยาสําหรับสัตวที่เปนยาควบคุมพิเศษและยาอันตรายแกผูรับบริการดวยตนเอง
(๕) ควบคุมการจําหนายเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปใหกับผูรับอนุญาตผลิตยา
มสพ.และคณะ
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(๖) ควบคุมการทําบัญชียาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกําหนด
(๗) ขายยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๕๓ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่นําเขายา มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมยาที่นําเขาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา ๕๖
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะหยาและ
เอกสารกํากับยา
(๔) ควบคุมการขายสงยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บตัวอยางยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๖) ควบคุมการนําเขายาใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๗) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นําเขา ณ สถานที่เก็บยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๘) ในกรณีนําเขาเพื่อการวิจัย ตองควบคุมการวิจัยยาใหเปนตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละชุด ตามมาตรา ๑๒ ประกาศกําหนด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๕๔ หามมิใหผูใดซึ่งมิใชผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใหบริการ หรือขายยาอันตราย ยา
ควบคุมพิเศษที่เปนยาแผนปจจุบัน ยาแผนไทย ยาแผนทางเลือก หามมิใหผูใดซึ่งมิใชผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย ใหบริการ หรือขายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษที่
เปนยาแผนไทย ยาแผนทางเลือก และ หามมิใหผูใดซึ่งมิใชผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ใหบริการ หรือขายยาอันตราย ยา
ควบคุมพิเศษที่เปน ยาแผนทางเลือก
ความตามวรรคแรกไมใชบังคับกับ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยประยุกต หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในกรณีทเี่ ปนการปฏิบัติตามมาตรา ๒๓(๒)
มสพ.และคณะ
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มาตรา ๕๕ ภายใตบังคับมาตรา ๕๔ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จะใหบริการหรือขายยา
ควบคุมพิเศษใหไดเฉพาะแกผูที่มีใบสั่งยาของ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยประยุกต ผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีซึ่งออกตามกฎหมายวาดวย
การประกอบโรคศิลปะและผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย เทานั้น
ใบสั่งยาตามวรรคหนึ่งใหใชไดครั้งเดียว เวนแตผูสั่งจะไดกําหนดไววาใหจายซ้ําไดแตรวมกัน
ตองไมเกินหกครั้งและจํานวนยาที่สั่งแตละครั้งตองไมเกินจํานวนที่จําเปนตองใช ภายในเวลาไมเกิน
สามสิบวัน
ในกรณีมีเหตุจําเปนเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจะสงมอบยา
ควบคุมพิเศษ โดยไมตองมีใบสั่งยาก็ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๕๕/๑ ผูแทนยาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) ผานการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมตามหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม และ
(๓) ไมเคยถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในระยะเวลาหาปกอนเปนผูแทนยา
มาตรา ๕๕/๒ ผูแทนยามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) นําเสนอขอมูลยาของผูรับอนุญาตที่ทันสมัย ถูกตอง ครบถวน มีหลักฐานอางอิงทางวิชาการ
ที่นาเชื่อถือ โดยไมละเลยขอมูลผลกระทบหรือผลขางเคียงจากการใชยา เพื่อเสนอแกผูสั่งใชยาและผูสั่ง
จายยา
(๒) ไมเสนอใหสิ่งจูงใจ เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกผูสั่งใชยาและผูสั่งจายยา
มาตรา ๕๕/๓ ผูรับอนุญาตมีหนาที่ตอผูแทนยา ดังตอไปนี้
(๑) ใหการฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับขอมูลยาที่ทันสมัย ถูกตอง ครบถวน แกผูแทนยา เพื่อให
ผูแทนยาไดความรูที่เพียงพอในการปฏิบัติหนาที่
(๒) ควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผูแทนยาใหเหมาะสม
(๓) ตองไมกําหนดผลตอบแทนที่เปนรายไดหลักของผูแทนยาแตละรายโดยขึ้นอยูกับยอดขายยา
ของผูแทนยารายนั้น
มาตรา ๕๕/๔ ผูรับอนุญาตตองรวมรับผิดกับผูแทนยาในความเสียหายที่ผูแทนยาไดกอขึ้นจาก
การปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนยาของผูรับอนุญาต
มสพ.และคณะ
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สวนที่ ๓
การขึ้นทะเบียนตํารับยาและการจดแจง
มาตรา ๕๖ ผูรับอนุญาตผลิต ผูรับอนุญาตนําเขาหรือเจาของผลิตภัณฑยาที่มีตัวแทนในประเทศ
ไทยและมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๔ ผูใดประสงคจะขึ้นทะเบียนตํารับยา ตองนําตํารับยามาขอขึ้นทะเบียน
และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาจากผูอนุญาตแลว จึงจะผลิต หรือนําเขายานั้นได
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแก
(๑) ยาที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ เภสัชสมุนไพร
(๒) ยาตัวอยางที่จะผลิตหรือนําเขาเพื่อขอขึ้นทะเบียนตํารับยา
(๓) ยาที่ผูรับอนุญาตไดผลิต นํา หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห
(๔) ยาจําเปนเฉพาะกรณี
(๕) ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๖) อาหารสัตวผสมยาเพื่อใชกับสัตวเลี้ยงของตน
มาตรา ๕๗ ยาตาม ๕๖ วรรคสอง (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองจดแจงตอผูอนุญาตและเมื่อไดรับ
อนุญาตแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาได
มาตรา ๕๘ การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๕๖ ตองแจงและสงมอบรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อยา และชื่อสามัญทางยา
(๒) ตํารับยา
(๓) รูปแบบ รูปลักษณของยา ที่มีสี สัญญลักษณของผูผลิตบนผลิตภัณฑยา
(๔) ขนาดบรรจุ
(๕) วิธีวิเคราะห ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานยา ทั้งนี้ยาที่ระบุตามรายการในตํารายาที่รัฐมนตรี
ประกาศตองเปนประกาศฉบับลาสุดเทานั้น สวนกรณีที่ใชวิธีวิเคราะหนอกตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตอง
แสดงวิธีพิสูจนความถูกตองมาดวย เวนแตเปนยาที่ไดรับการยกเวนตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖(๑๔)
(๖) ฉลาก ตองระบุชื่อสามัญทางยา แสดงวันผลิตและวันสิ้นอายุของยาเปนภาษาไทย และราคา
ขายปลีกของยา
(๗) เอกสารกํากับยาแกผูประกอบวิชาชีพ และเอกสารกํากับยาแกประชาชนทั่วไป
(๘) ขอมูลสิทธิบัตร
(๙) ขอมูลโครงสรางราคายา
(๑๐) แหลงที่มาของวัตถุดิบ
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(๑๑) สารมาตรฐานในการวิเคราะหมาตรฐานยา
(๑๒) หลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนชีวสมมูล
(๑๓) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ความใน (๓) (๕) (๖) และ (๙) ใหเปนไปตามประกาศกําหนดของรัฐมนตรีตามความเห็นชอบ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง กยม กยส กยท
มาตรา ๕๙ การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาใหมตามมาตรา ๕๖ ตองดําเนินการตามมาตรา ๕๘ แลว
ตองแจงและสงมอบรายการ ดังตอไปนี้
(๑) หลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนสรรพคุณและความปลอดภัยตามที่ขอขึ้นทะเบียน
(๒) วิธีควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพมาตรฐานยา ตามหลักวิธีการตรวจวิเคราะหที่ดี
(๓) ระบบการติดตามยาหลังออกสูตลาด
(๔) แผนการสงเสริมการขาย
ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกําหนดของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มาตรา ๕๙ การขึ้นทะเบียนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ
ตองแจงรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ
(๒) ชื่อที่อยูผูผลิตและแหลงกําเนิด
(๓) ขนาดบรรจุ
(๔) ใบรับรองคุณภาพจากผูผลิตและจากผูผลิตที่ทําการแบงบรรจุในกรณีที่แบงบรรจุ
(๕) ใบรับรองมาตรฐานการผลิตของผูผลิต
(๖) ฉลาก
(๗) รายการอื่นตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๐ การจดแจงยาตัวอยางที่จะผลิตหรือนําเขาเพื่อขอขึ้นทะเบียนตํารับยาและยาที่จะผลิต
นําเขาเพื่อการวิจัยและวิเคราะห ยาจําเปนเฉพาะกรณี ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตองแจง
รายการตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๑ การทดลองยาในมนุ ษ ย ที่ ก ระทํ า ในประเทศไทยต อ งผ า นการอนุ ญ าตรั บ รองวิ ธี
การศึกษาตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ กยม
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มาตรา ๖๒ การแกไขรายการทะเบียนตํารับยาหรือการแกไขรายการจดแจงจะกระทําไดเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
ผูรับอนุญาตตามวรรคแรก มีหนาที่แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแกไขตอผูรับอนุญาตประกอบ
กิจ การสํ า หรั บ การบริ ก ารและการขายยาตามพระราชบัญ ญั ตินี้ และผู ดํ า เนิ น การสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลโดยทันที
มาตรา ๖๓ การขอขึ้นทะเบียน แกไขรายการทะเบียนตํารับยา และการออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การขอจดแจ ง การแก ไ ขรายการจดแจ ง และการออกใบอนุ ญ าตการจดแจ ง ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในการพิจารณาออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา การแกไขรายการทะเบียนตํารับยา การจด
แจง หรือ การแกไขรายการจดแจง หากมีคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือการประเมินเอกสารทาง
วิชาการโดยผูเชี่ยวชาญใหผูรับอนุญาตผลิต ผูรับอนุญาตนําเขาหรือเจาของผลิตภัณฑเปนผูชําระคาใชจาย
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกาศกําหนด
แลวแตกรณี
การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญและอัตราคาตอบแทนในการประเมินเอกสารของผูเชี่ยวชาญที่จะไดรับให
เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
มาตรา ๖๔ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาและใบอนุญาตการจดแจงใหมีอายุหาปนับแตวันที่
ออกใบสําคัญหรือใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตหรือเจาของผลิตภัณฑประสงคจะขอตออายุ ใหยื่นคําขอตอผู
อนุญาตกอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาและใบอนุญาตการจดแจงอยางนอยเกาเดือนกอนจะสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาและใบอนุญาตการจดแจง ยังมีอายุ
ใชไดตอไปจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา การอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและการทบทวนทะเบียนตํารับยาใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาดําเนินการตามแผนการประเมินทบทวนทะเบียนตํารับยาที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกําหนด
การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอตออายุจะกระทํามิได
ใหผูรับอนุญาตดําเนินการขึ้นทะเบียนยาเหลานั้นตามระบบปกติ
การขอตออายุใบอนุญาตจดแจงและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๕ หามมิใหผูอนุญาตรับขึ้นทะเบียนตํารับยาเมื่อเห็นวา
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(๑) การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไมดําเนินการตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙และมาตรา ๖๓ วรรค
หนึ่ง
(๒) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาแลว เวนแตปรากฏวาเหตุ
ที่เพิกถอนทะเบียนตํารับยานั้นหมดสิ้นไปแลว
(๓) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่พิสูจนไมไดวามีประสิทธิผลดีกวาและคุมคากวายาที่ไดขึ้น
ทะเบียนตํารับอยูแลว
(๔) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาที่ใชชื่อ ฉลาก หรือบรรจุภัณฑที่เหมือนหรือคลายคลึงกับ
ยาที่เพิกถอนทะเบียนตํารับยาแลว
(๕) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยาใชชื่อไปในทางโออวด ไมสุภาพ ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย ไมคํานึงถึงคุณคาของภาษาไทย หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความเปนจริงหรือยาสามัญ
ประจําบานที่ใชชื่อซ้ํากับยาอันตรายและหรือยาควบคุมพิเศษ
(๖) ยาที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นมี สิ ท ธิ บั ต รตามกฎหมายว า ด ว ยสิ ท ธิ บั ต รที่ มี โ ครงสร า งราคายาไม
สมเหตุสมผลหรือไมคุมคา
(๗) ยาที่ขอขึน้ ทะเบียนตํารับยานั้น เปนยาที่ไมไดผลิตตามหลักเกณฑวิธกี ารที่ดีในการผลิตยา
และควบคุมคุณภาพตามที่รฐั มนตรีประกาศ
(๘) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยานั้น เปนยาที่ไมไดนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรตาม
หลักเกณฑวิธกี ารทีด่ ี ตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศ
(๙) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยานั้นไดถูกถอนทะเบียนตํารับยาจากประเทศผูผลิต ดวยสาเหตุของ
ความไมปลอดภัยหรือไมมปี ระสิทธิผล
(๑๐) ยาที่ขอขึน้ ทะเบียน เปนยาที่กําหนดโครงสรางราคายาที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑวิธกี าร
เงื่อนไข ตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศ
มาตรา ๖๖ หามมิใหผูอนุญาตรับจดแจง เมื่อเห็นวา
(๑) การจดแจงไมดําเนินการมาตรา ๖o มาตรา ๖๑
(๒) การจดแจงไมเปนไปตาม มาตรา ๖๓ วรรค ๒
(๓) ผูผลิตเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ไมไดมาตรฐานการผลิต
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
(๓)ไมเหมาะสมตามหลักวิชาการหรืออาจไมปลอดภัยกับผูใ ช
มาตรา ๖๗ ในการพิจารณาอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา และการแกไข
รายการทะเบียนตํารับยาใหนําความในมาตรา ๖๕ (๒) (๓) (๔) และ (๙) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณาอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตการจดแจงและการแกไขรายการจดแจงใหนําความ
ในมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) มาใช
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มาตรา ๖๘ คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนตํารับยาและไมรับจดแจง หรือไมตออายุใบสําคัญการขึ้น
ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาและไม ต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจดแจ ง ของผู อ นุ ญ าต เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแลวใหเปนที่สุด
มาตรา ๖๙ เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา สัตวหรือสิ่งแวดลอม หรือเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพยา ใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแลวแตกรณีมีอํานาจ
สั่งแกไขทะเบียนตํารับยาหรือการจดแจง หรือสั่งใหทบทวนทะเบียนตํารับยา หรือกําหนดเงื่อนไขในการ
ติดตามความปลอดภัยของยาไดตามที่เห็นสมควร หรือตามความจําเปน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยาที่ถูกสั่งแกไขทะเบียนตํารับยาตามวรรคหนึ่ง ดวยเหตุผลความไมปลอดภัย ตองแกไขฉลากมิ
ใหมีชื่อและภาพลักษณเหมือนหรือคลายคลึงกับยาเดิมที่ถูกสั่งแกไขทะเบียนตํารับยาในเวลาที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด
มาตรา ๗o ยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาหรือยาที่ไดรับจดแจงไวแลว หากภายหลังปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ ใหผูอนุญาตเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยาหรือเพิกถอนการจดแจงนั้นได โดยแจงใหผูรับอนุญาตผลิต ผูรับอนุญาตนําเขา หรือ
เจาของผลิตภัณฑทราบและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ยานั้นไดเปลี่ยนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุอันตราย
(๒) ยานั้นไมมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไวหรือตามที่จดแจงไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช
หรือเปนยาปลอมตามมาตรา ๘๓
(๓) ยานั้นไมไดแกไขตํารับยา รายการทะเบียนตํารับยา หรือ รายการการแจงรายละเอียดตาม
คําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๖๙
(๔) ยาที่เปนยาที่ใชสําหรับสัตวที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
(๕) กรณี ที่ ป ระเทศผู ผ ลิ ต สั่ ง ยกเลิ ก ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาเนื่ อ งจากความปลอดภั ย หรื อ ไม มี
ประสิทธิผล
มาตรา ๗๐/๑ เมื่อมีกรณีเปนที่สงสัยวายาใดไมมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรืออาจไมปลอดภัย ให
เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหผรู ับอนุญาตผลิตหรือนําเขายา ผูร ับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือผูรบั ใบ
รับจดแจง สงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อพิสูจนคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย
ในระหวางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการมีอํานาจสัง่ ระงับการผลิต ขาย หรือนําเขายา
เปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการพิสูจนแลววายานัน้ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย
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มาตรา ๗๐/๒ เมื่อปรากฏวายาใดมีคณ
ุ ภาพหรือประสิทธิภาพไมตรงตามที่ขึ้นทะเบียนหรือจด
แจงไว หรือไมปลอดภัย ใหเลขาธิการมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรบั อนุญาตผลิต ขายหรือนําเขายา งดผลิต ขาย บริการหรือนําเขายา
หรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกําหนด
(๒) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของยาที่นําไปตรวจสอบหรือวิเคราะห
ตามมาตรา ๘๖ (๒) ใหประชาชนทราบโดยเร็ว
(๓) เรียกเก็บยาจากผูร ับอนุญาตผลิต ขาย บริการหรือนําเขายา หรือผูม ีไวในครอบครองหรือสั่ง
ให ผูร ับอนุญาตผลิต ขาย บริการหรือนําเขายาจัดเก็บยาที่ตนผลิต ขาย บริการหรือนําเขาคืนจากทองตลาด
หรือผูมีไวในครอบครองภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีอํานาจสั่งใหทําลาย หรือจัดการตามควรแกกรณี
หากพบวายานัน้ เปนยาตามมาตรา ๘๒ ทั้งนี้ ใหผูรบั อนุญาตผลิต ขายหรือนําเขายาเปนผูร ับผิดชอบ
คาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๗๐/๓ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชีย่ วชาญ หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่นทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมทั้งกําหนดอัตราและวิธีการชําระคาใชจายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การ
ตรวจสถานทีผ่ ลิต ขายหรือนําเขา การตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะหยาเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) การพิจารณาออกใบอนุญาต ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา ใบรับจดแจงหรือหนังสือ
รับรอง
(๒) การพิจารณาแกไขรายการในใบอนุญาต ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาใบรับจดแจง หรือ
รายการอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูยื่นคําขอเปนผูร ับผิดชอบคาใชจาย
มาตรา ๗๐/๔ ผูผลิตหรือนําเขายามีหนาที่สงขอมูลสถานการณทะเบียนตํารับยา หรือการแกไข
ขอมูล รายงานอาการไมพึงประสงค จากตางประเทศแกผูอนุญาต ตลอดจนเสนอมาตรการบริหารความ
เสี่ยงตามความจําเปน
มาตรา ๗๐/๕ ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาหรือใบอนุญาตการจดแจงสูญหายหรือถูก
ทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับยา หรือใบแทนใบอนุญาตการจดแจงแลวแตกรณีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกลาว
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การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาหรือใบแทนใบอนุญาตการจดแจง การออกใบ
แทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา ใบแทนใบอนุญาตการจดแจง การออกใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๓
เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภณ
ั ฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และ เภสัชสมุนไพร
สวนที่ ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต
มาตรา ๗๑ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการผลิต ขายหรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่ง
สําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ใหยื่นคําขออนุญาตและเมื่อผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหแลวจึง
จะผลิต ขาย หรือนําเขาได
การขออนุ ญ าตและการออกใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ ง ใหเ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๗๑/๒ (๑) และ (๘) หามผูใดขายปลีกเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสาร
ออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่มีสวนผสมของสารออกฤทธิ์หรือเภสัชชีววัตถุ
มาตรา ๗๑/ ๒ บทบัญญัติมาตรา ๗๑ ไมใชบังคับกับ
(๑) การผลิต ขายหรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร โดยกระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ในหนาที่
ปองกันหรือบําบัดโรค และสภากาชาดไทย
(๒) การผลิตเภสัชสมุนไพรโดย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือ ผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ เพื่อปรุงยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก
แลวแตกรณี สําหรับผูปวยเฉพาะรายของตน
(๓) ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแบงบรรจุเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่ได
จดแจงไวแลว เพื่อขายสงสําหรับผูซื้อในสถานที่ขายสงเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
(๔) การแบงบรรจุเภสัชเคมีภัณฑที่ไมเปนสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่ไมมี
สวนผสมของสารออกฤทธิ์ เพื่อขายปลีกสําหรับผูซื้อ
(๕) การแบงบรรจุเภสัชสมุนไพรเพื่อขาย
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(๖) การขายปลีกเภสัชเคมีภัณฑที่ไมเปนสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่ไมมี
สวนผสมของสารออกฤทธิ์
(๗) การขายเภสัชสมุนไพร
(๘) การผลิต ขายหรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปเภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ผู ไ ด รั บ ยกเว น ตามวรรคหนึ่ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๓ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต ขายหรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑเภสัชเคมีภัณฑกึ่ง
สําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต
(๑) เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาต
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑๓)
(๘) มีสถานที่ผลิต ขายหรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือ
เภสัชสมุ นไพร หรือสถานที่เ ก็บเภสั ชเคมีภัณ ฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จ รูป เภสัชชีว วัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร และมีอุปกรณที่จําเปนตองใชตามที่กําหนดในกฏกระทรวง
(๙) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบสองป
(๑๐) มีผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปนผูดําเนินการตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖
(๖) และไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑๓)
(๑๑) มี ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมผู มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละจํ า นวนตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) และไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖
(๑๓)
(๑๒) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใดผลิต ขาย หรือนําเขายาตามพระราชบัญญัตินี้เวนแตถูกเพิก
ถอนมาแลวเกินสองปกอนวันขออนุญาต
ผูขอรับใบอนุญาต ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการอาจเปนบุคคลเดียวกันก็ได
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต ผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
นั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๑๒) ดวย
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มาตรา ๗๑/๔ ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑/๓ (๑๐)และ (๑๑) ตองเปนผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เวนแต
(๑) การผลิ ต เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ ที่มุ ง หมายใช ใ นกิ จ การอื่ น ที่ มิ ใ ช ย า ผู ดํ า เนิ น การและผู มี ห น า ที่
ปฏิบัติการจะเปนผูไดรับปริญญาทางวิทยาศาสตรตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได
(๒) การผลิตเภสัชชีววัตถุ ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยชั้นหนึ่ง หรือผูไดรับปริญญาทางวิทยาศาสตรตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได
(๓) การผลิตเภสัชสมุนไพร ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะเปนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
โรคศิลปะ หรือผูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได
(๔) การขายเภสัชชีววัตถุที่ใชผลิตเปนยาสําหรับสัตว ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะ
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือผูไดรับปริญญาทางวิทยาศาสตร
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได
มาตรา ๗๑/๕ ใบอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และ
เภสัชสมุนไพร ใหแบงเปนประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ
(๒) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
(๓) ใบอนุญาตผลิตเภสัชชีววัตถุ
(๔) ใบอนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพร
(๕) ใบอนุญาตขายสงเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ
(๖) ใบอนุญาตนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปหรือเภสัชชีววัตถุ
(๗) ใบอนุญาตนําเขาเภสัชสมุนไพร
ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ใหถือวา
เปนผูรับอนุญาตขายสงเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ตนผลิตหรือนําเขา
ดวย
มาตรา ๗๑/๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๗๑/๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ(๗) ใหมีอายุสามปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐/๓๓ (๕) ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
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มาตรา ๗๑/๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๘/๑ มาตรา ๒๘/๒ และมาตรา
๓๐ และบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับใบอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภณ
ั ฑ
เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพรโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๘ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอผู
อนุญาต เวนแตเปนการยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บเภสัชเคมีภัณฑ
เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรเปนการชั่วคราวเพราะมีเหตุจําเปนเรงดวน
อันไมอาจดําเนินการขออนุญาตได
การยื่นคําขอ การอนุญาต และการยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่
เก็บเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรเปนการชั่วคราวเพราะมี
เหตุจําเปนเรงดวนอันไมอาจดําเนินการขออนุญาตได ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ ๒
หนาที่ของผูรบั อนุญาต ผูด ําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร
มาตรา ๗๑/๙ ใหนําบทบัญ ญัติมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ และบท
กําหนดโทษที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับผูรับอนุญาตผูดําเนินการ และผูมีหนาที่
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปเภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพรโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๑๐ ผูรับอนุญาตตองควบคุมดูแลใหผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการทําหนาที่
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑/๑๑ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการในระหวางที่ผูดําเนินการไม
สามารถปฏิ บัติหน าที่ไ ด เ ปน การชั่ ว คราว ผูรับอนุ ญ าตตองจัด ใหมีบุคคลซึ่ งมี คุณสมบั ติเ ช น เดี ย วกั บ
ผูดําเนินการปฏิบัติหนาที่แทนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูดําเนินการดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เปนการชั่วคราว
ให บุ ค คลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนตามวรรคหนึ่ ง มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเช น เดี ย วกั บ
ผูดําเนินการที่ตนแทน และปฏิบัติหนาที่แทนไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่เขาปฏิบัติหนาที่แทน ทั้งนี้
ผูรับอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสามวันนับแตวันที่บุคคลดังกลาวเขาปฏิบัติ
หนาที่แทน
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มาตรา ๗๑/๑๒ ในกรณี ที่ ผู รั บ อนุ ญ าตประสงค จ ะประกอบกิ จ การในระหว า งที่ ผู มี ห น า ที่
ปฏิบัติการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ผูดําเนินการตองแจงใหผูรับอนุญาตทราบถึงการไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและผูรับอนุญาตตองจัดใหมีบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการปฏิบัติหนาที่แทน
ใหบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคหนึ่งมีนหาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูมีหนาที่
ปฏิบัติการที่ตนแทน และปฏิบัติหนาที่แทนไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่เขาปฏิบัติหนาที่แทน
การแจงตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑/๑๓ ใหผูรับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพรมีหนาที่จัดการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีผูดําเนินการซึ่งมีคุณสมบัติและจํานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖)
(๒) ใหมีผูหนาที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจํานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา
๖ (๖) ตลอดเวลาทําการ
(๓) ใหมีการผลิต ขายหรือนําเขาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๖ (๔)
(๔) ใหมีการผลิต ขายหรือนําเขา ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
(๕) ใหมีปายตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) ใหมีใบอนุญาตของผูรับอนุญาต สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
โรคศิลปะ หรือสําเนาปริญญาบัตรทางวิทยาศาสตรของผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๗๑/๔ (๑) แลวแต
กรณี แสดงไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
(๗) ใหมีบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือนําเขาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกําหนด
(๘) ใหมีการเก็บตัวอยางที่ผลิตหรือนําเขาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑/๑๔ ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัช
ชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร มีหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) กรณีผลิตตองจัดใหมีการวิเคราะหคุณภาพและหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห
กอนนําออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ
กําหนด และใหเก็บหลักฐานดังกลาวไวไมนอยกวาหาป
(๒) กรณีนําเขาทุกครั้งตองจัดใหมีหนังสือรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห
คุณภาพ และใหเก็บหนังสือรับรองดังกลาวไวไมนอยกวาหาป
(๓) จัดใหมีฉลากตามที่จดแจงไว ทั้งนี้ การแสดงฉลากใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๔) จั ดทําและสงรายงานประจํ าปเ กี่ยวกับการผลิต หรือนําเขาตามหลักเกณฑและวิธีก ารที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑/๑๕ ใหผูรับอนุญาตขายสงเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีว
วัตถุ มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลใหมีฉลาก ตามที่ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาจัดไวตามมาตรา ๗๑/๑๔ (๓)
(๒) ขายสงตอผูรับอนุญาตผลิตยาตามหมวด ๒ ผูรับอนุญาตขายสงตามหมวดนี้ หนวยงานของ
รัฐ หรือสภากาชาดไทย
(๓) จัดใหมีการขนสงตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑/๑๖ ใหผูดําเนินการเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพรมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ผลิต ขาย นําเขาหรือเก็บตามที่ผูรับอนุญาตจัด
ไวตามมาตรา ๗๑/๑๓ (๒) แลวแตกรณี ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาที่เปดทําการ
(๒) ควบคุมการผลิต ขาย หรือนําเขาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๔) แลวแตกรณี
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑/๑๗ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติก ารประจําสถานที่ผลิตเภสัชเคมีภั ณ ฑเภสั ชเคมีภั ณฑกึ่ง
สําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตตามที่ผูรับอนุญาตจัดไวตามมาตรา ๗๑/๑๓ (๒)
มสพ.และคณะ
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(๒) ผลิตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖
(๔)
(๓) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลาก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑/๑๘ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ขายสงเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่ง
สําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประจําอยู ณ สถานที่ขายสง หรือสถานที่เก็บ ตามที่ผูรับอนุญาตจัดไวตามมาตรา ๗๑/๑๓
(๒)
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๓) ขายสงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖
(๔)
(๔) ควบคุมการสงมอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกําหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑/๑๙ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่นําเขาเภสัชเคมีภัณฑเภสัชเคมีภัณฑกึ่ง
สําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประจําอยู ณ สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บตามที่ผูรับอนุญาตจัดไวตามมาตรา ๗๑/๑๓ (๒)
(๒) ดูแลการนําเขาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๖ (๔)
(๓) เก็บรักษาและควบคุมเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๕) ดูแลและตรวจสอบใหหนังสือรับรองของผูผลิตที่แสดงรายละเอียดการวิเคราะหที่ผูรับ
อนุญาตนําเขาจัดใหมีตามมาตรา ๗๑/๑๔ (๒) เปนไปตามหลักวิชาการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มสพ.และคณะ
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สวนที่ ๓
การจดแจงเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภณ
ั ฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุและเภสัชสมุนไพร
มาตรา ๗๑/๒๐ ผูใดประสงคจะจดแจงเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร ใหยื่นคําขอจดแจง และเมื่อผูอนุญาตออกใบรับจดแจงใหแลว จึงจะผลิตหรือนําเขา
ได ทั้งนี้ ในการผลิตหรือนําเขาตองดําเนินการตามมาตรา ๗๑
ผูยื่นคําขอจดแจงตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๓ วรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบรับจดแจง ผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติ
บุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสองดวย
การขอจดแจงและการออกใบรับจดแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๒๑ บทบัญญัติมาตรา ๗๑/๒๐ ไมใชบังคับกับ
(๑) เภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ไมเปนสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่ไม
มีสวนผสมของสารออกฤทธิ์
(๒) เภสัชสมุนไพร ยกเวนเภสัชสมุนไพรที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกําหนด
(๓) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีวัตถุ ที่จะผลิตหรือนําเขาเพื่อการวิจัย
การวิเคราะห จัดนิทรรศการหรือกิจการสาธารณกุศล
(๔) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ไดรับการยกเวนไมตองมี
ใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๗๑/๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๘)
(๕) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
ผูไดรับยกเวนตาม(๑)(๒)(๓) และ (๕) เฉพาะรายการที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกําหนด ตองแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตและจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
แลว
การแจงและการอนุญาตตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑/๒๒ การจดแจงเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร ตามมาตรา ๗๑/๒๐ ตองมีรายการดังตอไปนี้
มสพ.และคณะ
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(๑) ชื่ อ เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป เภสั ช ชี ว วั ต ถุ หรื อ เภสั ช สมุ น ไพรตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๒) ชื่อสามัญของเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
(๓) ชื่อและที่อยูของผูจดแจงเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร
(๔) ชื่อและที่อยูของผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขายา
(๕) ชื่อและที่อยูของผูผลิตเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารออกฤทธิ์ซึ่งเปนสวนประกอบของเภสัช
เคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
(๖) สวนประกอบของเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
(๗) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ
(๘) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกําหนด
(๙) ฉลาก
(๑๐) รายการอื่นตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑/๒๓ หามผูอนุญาตรับจดแจงเภสัชเคมีภัณฑเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร เมื่อเห็นวา
(๑) การขอจดแจงไมเปนไปตามมาตรา ๗๑/๒๐ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือมาตรา
๗๑/๒๒
(๒) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ขอจดแจงถูก
สั่งเพิกถอนการจดแจงแลวตามมาตรา ๗๑/๓๐
(๓) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ขอจดแจงอาจ
ไมปลอดภัยที่จะนํามาผลิตเปนยา
มาตรา ๗๑/๒๔ ในกรณีผูที่รับใบรับจดแจงประสงคจะแกไขรายการจดแจงใหยื่นคําขอตอผู
อนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะแกไขรายการจดแจงนั้นได
การยื่ น คํ า ขอและการอนุ ญ าตให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๒๕ ใบรับจดแจงใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบรับจดแจง
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มาตรา ๗๑/๒๖ ในกรณีที่ผูรับใบรับจดแจงประสงคจะขอตออายุใบรับจดแจง ใหยื่นคําขอตอผู
อนุญาตกอนวันที่ใบรับจดแจงสิ้นอายุ
ผูรับใบรับจดแจงซึ่งใบรับจดแจงของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอตออายุและขอผอน
ผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดแตการขอผอนผันไมเปนเหตุ
ใหพนผิดตามมาตรา …..
เมื่อไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองและชําระคาธรรมเนียมการตออายุพรอมกับการยื่น
คําขอแลวใหใบรับจดแจงดังกลาวคงใชตอไปไดจนกวาจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบรับจดแจงนั้น
การขอตออายุใบรับจดแจง และการอนุญ าตใหตออายุ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธี การและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การขอตออายุใบรับจดแจง เมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบรับจดแจงสิ้นอายุจะ
กระทํามิได
ในกรณีที่มีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบรับจดแจง ใหผูอนุญาตแจงใหผูรับใบรับจดแจง ผูรับ
อนุญาตผลิตหรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
ดังกลาวทราบและใหคืนคาธรรมเนียมการตออายุใหแกผูขอตออายุตามสวนโดยคํานวณเปนรายเดือนนับ
แตวันที่มีคําสั่งไมอนุญาตจนถึงวันที่ครบกําหนดหาป หากใบรับจดแจงนั้นไดรับอนุญาตใหตออายุ เศษ
ของหนึ่งเดือนถาถึงสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน
มาตรา ๗๑/๒๗ ในกรณีที่ไดรับจดแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใหผูรับใบรับจดแจงยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบรับจดแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบรับจดแจงและการออกใบแทนใบรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๒๘ ในการพิจารณาอนุญาตใหแกไขรายการจดแจง หรือตออายุใบรับจดแจง ใหนํา
ความในมาตรา ๗๑/๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๒๙ เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพหรือความปลอดภัยของเภสัชเคมีภัณฑ เภสัช
เคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง แลวแตกรณี มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบรับจดแจงแกไขรายการจดแจง ทั้งนี้
ตามที่กําหนดไวในคําสั่งดังกลาว
มาตรา ๗๑/๓๐ เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุหรือเภสัชสมุนไพร ที่
ได รั บ จดแจ ง ไว แ ล ว หากภายหลั ง ปรากฏกรณี ดั ง ต อ ไปนี้ ให ผู อ นุ ญ าตโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจงนั้นไดโดยแจงใหผูรับใบรับจดแจง ผูรับ
มสพ.และคณะ
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อนุญาตผลิต ขายหรือนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรอาจไมปลอดภัย
ที่จะนํามาผลิตเปนยา
(๒) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรนั้นไมได
แกไขรายการจดแจงตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๗๐/๒๙
มาตรา ๗๑/๓๑ เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุหรือเภสัชสมุนไพร ที่
ไดรับจดแจงไวแลว หากภายหลังปรากฏวาผูรับใบรับจดแจงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๗๑/๒๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แลวแตกรณี ใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจงนั้นไดโดยแจงใหผูรับใบรับจดแจง ผูรับอนุญาตผลิต ขาย
หรือนําเขาทราบ และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑/๓๒ คําสั่งไมรับจดแจง ไมอนุญาตใหแกไขรายการจดแจงไมตออายุใบรับจดแจง ให
แกไขรายการจดแจง หรือเพิกถอนใบรับจดแจง ของผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องใหเปนที่สุด
หมวด ๔
การควบคุมราคายา
มาตรา ๗๑/๓๓ เพื่อปองกันการกําหนดราคาซื้อหรือราคาขายยาที่ไมเปนธรรม กําหนดใหมีการ
ควบคุมราคายา
มาตรา ๗๑/๓๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขในการควบคุม
ราคา
การใชอํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหกระทําเปนประกาศตามความจําเปนแก
พฤติการณแหงกรณี โดยคํานึงถึงภาระของผูปฏิบัติ
และระบุถึงเหตุผลความจําเปนในการประกาศ
ดังกลาว การประกาศตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลใชบังคับนับแตวนั ถัดจากวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑/๓๕ ใหผูผลิต ผูจ ําหนาย ผูซื้อเพื่อจําหนายหรือผูน ําเขาเพื่อจําหนาย แสดงราคายา
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มาตรา ๗๑/๓๖ หามมิใหบุคคลใดกระทําการใด ๆ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรในการกักตุน
หรือไมนํายาทีม่ ีไวเพื่อจําหนายออกจําหนาย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจําหนายหรือประวิง
การจําหนายหรือการสงมอบยา
หมวด ๕
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๗๒ เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต หรือใบจดแจงแลวแตกรณี ไดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหผูอนุญาตมีอํานาจ
สั่งพักใชใบอนุญาตหรือใบจดแจงแลวแตกรณี ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่เห็นสมควรหรือจนกวาศาล
จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือใบจดแจงแลวแตกรณี ตองหยุดผลิตยา ขายยา นําเขายา
แลวแตกรณีประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนั้น และระหวางที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนั้น จะ
ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได
มาตรา ๗๓ เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๑/๓ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมี
อํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบจดแจงแลวแตกรณี ได
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบจดแจงแลวแตกรณี ตองหยุดผลิตยา ขายยา นําเขายา
ประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือใบจดแจงนั้นแลวแตกรณี
ในกรณีผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบจดแจงแลวแตกรณี ตามวรรคหนึ่งไดแกไข
ขอบกพรองในเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามแลวจะขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้อีกก็ได
เวนแตในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตหรือใบจดแจง ใหหรือไมก็
ได
มาตรา ๗๔ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือใบจดแจง และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบจดแจง
ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในการแจงคําสั่งนั้นหากไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับ
อนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบการผลิตยา
มสพ.และคณะ
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สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําเขายา และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลว ตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือใบจดแจงและคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือใบจดแจงตามวรรคหนึ่ง จะแจงโดยวิธีประกาศในหนังสือพิมพรายวัน หรือโดยวิธีอื่นอีก
ดวยก็ได
มาตรา ๗๕ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งพัก
ใชใบอนุญาตได เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติ
นี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา ๗๖ การอุทธรณในกรณีผูรับอนุญาตถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให
เปนไปตามบทบัญญัติในหมวด ๘/๑ มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับทราบคําสั่งของผูอนุญาตที่แจงการพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตแลวแตกรณี
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตแลวแตกรณี
มาตรา ๗๗ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผู
อนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งของผูอนุญาตที่แจงการเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีแลวแตกรณี เวนแตผูอนุญาตหรือ
รัฐมนตรีจะมีหนังสือแจงการผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
หมวด ๖
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
มาตรา ๗๘ หามมิใหผูใดสงเสริมการขายหรือโฆษณายาตามมาตรา ๖ (๒) หรือยาตามมาตรา๘๒
มาตรา ๗๙ ภายใตบทบัญญัติวาดวยการโฆษณา หามมิใหผูใดกระทําการสงเสริมการขาย เวนแต
จะเปนการกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพ ทั้งนีใ้ หเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
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มาตรา ๘๐ การสงเสริมการขายโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพ จะตองไมกระทําการในลักษณะการ
ใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกผูประกอบวิชาชีพ เวนแตจะพิสูจนไดวาการใหดังกลาวเปนการ
ใหตามประเพณีหรือเปนการใหสิ่งที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้นโดยตรง และมีมูลคาเหมาะสมไมเกิน
อัตราที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
มาตรา ๘๑การสงเสริมการขายโดยตรงตอผูป ระกอบวิชาชีพ ผูร ับอนุญาตตองเสนอสิ่งที่เปนจริง
ถูกตอง เปนขอมูลความรูทสี่ มดุลรอบดาน ทันสมัย สามารถพิสูจนได ไมทําใหเขาใจผิด หรือตองไมจงใจ
ละเลยหรือชักนําใหเกิดการใชยาเกินจําเปนโดยเพิ่มความเสี่ยงในการใชยามากขึ้น หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกําหนด
หามมิใหผูใดสงเสริมการขายยา ดังตอไปนี้
(๑) โออวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอนั เปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา
หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใชถอยคําอืน่ ใดที่มีความหมายใน
ทํานองเดียวกัน
(๒) การแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริงและตองไมมีลักษณะที่ปดบัง อําพราง
ลักษณะ สรรพคุณยาที่แทจริง
(๓) ขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญกี่ยวกับยาหรือบริการยาไมวากระทําโดยใช
หรืออางอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันไมเปนความจริงหรือเกินความจริง
(๔) กระทําการดวยวิธีอันเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกายหรือจิตใจ หรืออาจกอใหเกิดความ
รําคาญ
(๕) กระทําโดยวิธีแถมพก ตั้งคําถามใหตอบเพื่อชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรือวิธีการอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน
(๖) กระทําโดยฝาฝนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสงเสริมการขายที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๘๑/๑ หามมิใหผูใดกระทําการโฆษณา ยกเวนการโฆษณายาสามัญประจําบาน การ
โฆษณายาสามัญประจําบานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
การโฆษณายาสามัญประจําบานตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงชื่อสามัญทางยาเปนลําดับตนและมี
ความชัดเจนกวาการแสดงชื่อทางการคา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด

มสพ.และคณะ

49/61

ราง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... (ฉบับประชาชน) ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๘๑/๒ การโฆษณายาสามัญประจําบานทางเครื่องขยายเสียง วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน ภาพนิ่ง ภาพยนตร สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการโฆษณาดวยวิธีการอื่นใด จะตองไดรับ
อนุมัติขอความ เสียง ภาพ หรือวิธีการที่ใชในการโฆษณาจากพนักงานเจาหนาที่
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาที่จะกําหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาไวดวยก็ได
มาตรา ๘๑/๓ การโฆษณายาสามัญประจําบาน จะตองไมใชขอความ รูป รอยประดิษฐ
สัญลักษณ การสื่อความหมาย หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ทาํ ใหผูบริโภคเขาใจผิด หรือไมเปนธรรมกับ
ผูบริโภค หรือใชขอความที่อาจสงผลเสียตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความ
ที่เกี่ยวกับสรรพคุณ แหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ลักษณะของยาหรือวัตถุสวนประกอบของยา หรือบริการ
ยา ตลอดจน การผลิต การจัดหา การสงมอบ และการใชยา
มาตรา ๘๑/๔ หามมิใหผูใดกระทําการโฆษณายาตอประชาชน ในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) โออวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา
หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใชถอยคําอื่นใดที่มีความหมายใน
ทํานองเดียวกัน
(๒) การแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริงและตองไมมีลักษณะที่ปดบัง อําพราง
ลักษณะ สรรพคุณยาที่แทจริง
(๓) ทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยา หรือเปนสวนประกอบของยาซึ่งความจริงไมมีวัตถุหรือ
สวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตมีไมเทาที่ทําใหเขาใจตามที่โฆษณา
(๔) ขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญกี่ยวกับยาหรือบริการยาไมวากระทําโดยใช
หรืออางอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันไมเปนความจริงหรือเกินความจริง
(๕) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําการผิดกฎหมายหรือผิด
ศีลธรรมหรือนําไปสูการเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๖) ขอความที่ทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมความสามัคคีในหมูประชาชน
(๗) รับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันใด ๆ
(๘) การแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรืออาการของโรค
หรือแสดงสรรพคุณของยาที่รัฐมนตรีประกาศ
(๙) กระทําการดวยวิธีอันเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกายหรือจิตใจ หรืออาจกอใหเกิดความ
รําคาญตอผูบริโภค
(๑๐) กระทําโดยวิธีแถมพก ตั้งคําถามใหตอบเพื่อชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรือวิธีการอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน
(๑๑) กระทํา โดยไมสุภาพ โดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมานของผูปวย
มสพ.และคณะ
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(๑๒) กระทําโดยฝาฝนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๘๑/๕ การโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพใหกระทําไดภายใตหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) การโฆษณาจะตองไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จ หรือเกินความจริง
(๒) การโฆษณาจะตองไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนยา หรือสวนประกอบของยา ซึ่งความจริง
ไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ
(๓) หามโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ โดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมานของ
ผูปวย หรือโดยการแถมพก หรือออกสลากรางวัล
(๔) การแสดงสรรพคุณ ขอบงใช ประวัติความเปนมา และรายละเอียดอื่นๆ ตองเปนไปตาม
ขอความในเอกสารกํากับยาและฉลาก ยกเวน กรณีเปนการแสดงขอความที่มีหลักฐานทางทะเบียน หรือ
เอกสารที่เชื่อถือไดมาพิสูจน และไมทําใหสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับยานั้น
(๕) การอางอิงถึงผลการศึกษาวิจัย
(๕.๑)
การกลาวอางอิงในเอกสารโฆษณาตองเปนไปตามหลักสากล และจะตองเปน
เอกสารอางอิงซึ่งเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได เชน ตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ ตํารายา และวารสารตาง ๆ ที่
ตีพิมพเผยแพรทั่วไปแลว
(๕.๒) การอางถึงผลหรือขนาดยาที่โฆษณา ตองมาจากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดและขอ ความตอง
สอดคลองกับเอกสารกํากับยา เชน ขนาด สรรพคุณและขอบงใช
(๕.๓) การนําเสนอขอมูลจากงานวิจัย
(๕.๓.๑) ขอมูลที่นํามาใชตองอยูในงานวิจัยนั้น โดยจะตองไมตีความเกินเลยไปจากเอกสารอางอิง
ตนฉบับ และใหระบุชื่อของเอกสารอางอิงนั้นดวย
(๕.๓.๒) ใหแสดงคาทางสถิติหรือขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการศึกษาวิจัยใหชัดเจน เชน กลุมตัวอยาง
จํานวนตัวอยาง คา p ที่บอกความมีนัยสําคัญทางสถิติ เพื่อไมใหเกิดการสําคัญผิดในสาระสําคัญของการ
ศึกษาวิจัยนั้น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนตามแตกรณี
(๕.๓.๓) กรณีเปนกราฟหรือตาราง ใหใสที่มาไวใตตาราง ไมกลาวอางขอมูลจากการศึกษาโดยรวม
ขอมูลจากผลการศึกษาวิจัยหลาย ๆ แหลงนําเสนอในรูปภาพหรือตาราง เนื่องจากการศึกษาแตละครั้ง มี
รูปแบบการศึกษาและขอมูลพื้นฐานที่แตกตางกัน
(๕.๓.๔) กรณีบริษัทยาเปนแหลงทุนวิจัย จะตองแจงไวในโฆษณานั้นดวย
(๖) มีขอความ คําแนะนําใหไปอานเอกสารกํากับยาหรือเอกสารที่ใชอางอิงฉบับเต็ม
มาตรา ๘๑/๖ ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการสงเสริมการขายหรือการโฆษณาใดฝาฝนบทบัญญัติ
ในหมวดนี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
มสพ.และคณะ
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(๑) แกไขขอความหรือวิธีการในสงเสริมการขายหรือการโฆษณา
(๒) หามใชขอ ความหรือวิธกี ารบางอยางที่ปรากฏในการสงเสริมการขายหรือการโฆษณา
(๓) ระงับการสงเสริมการขายหรือการโฆษณา
(๔) สั่งยึด อายัด หรือสงมอบเอกสาร ขอมูล หรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดในเรือ่ งการสงเสริมการขายและการโฆษณา
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะสั่งใหจํากัดการประกอบการของผูร ับอนุญาต หรือสั่งใหโฆษณา
เผยแพรขอความหรือขอมูลที่ถูกตองตอสาธารณชนดวยก็ได
หากพบวาการสงเสริมการขายยาหรือการโฆษณายาอาจเกี่ยวของกับการทุจริตตอหนาที่หรือ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐหรือผูเกีย่ วของ ใหผูอนุญาตประสานงานและใหความรวมมือกับ
พนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
หมวด ๗
ยาที่หามผลิต ขาย นําเขา
มาตรา ๘๒ ยาดังตอไปนี้หามมิใหผูใดผลิต บริการ ขาย นําเขา
(๑) ยาปลอม
(๒) ยาผิดมาตรฐาน
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพ
(๔) ยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา ตามมาตรา ๕๖
(๕) ยาที่พนักงานเจาหนาที่สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๗o
(๖) ยาที่ไมไดจดแจง ตามมาตรา ๕๗
(๗) ยาที่รัฐมนตรีประกาศหามตามมาตรา ๖ (๒)
(๘) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ไมไดจดแจง
ตามมาตรา ๗๑/๒๐
(๙) เภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบ
รับจดแจง
ความใน (๔) หรือ (๖) ไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
(๑) ยาที่ผลิต ขาย นําเขา หรือบริการเภสัชกรรมโดยกระทรวง กรม หรือโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อ
ใชในหนาที่ปองกันบําบัดโรค
(๒) ยาซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
มสพ.และคณะ
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หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบโรคศิลปะ แบงบรรจุจากยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลวเพื่อใชแกคนไขของตน ยาซึ่งผู
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยแบงบรรจุจากยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลวเพื่อใชกับสัตวที่ตนบําบัด
หรือปองกันโรค หรือยาซึ่งผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย แบงบรรจุจากยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลวเพื่อบริการในสถานบริการเภสัช
กรรม สถานบริการยาแผนไทยและสถานบริการยาแผนทางเลือก
(๓) ยาแผนไทย ยาแผนทางเลือก ซึ่งผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัช
กรรมไทย ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือ ผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะที่สั่งสําหรับคนไขเฉพาะรายของ
ตน
(๔) ยาที่นําติดตัวเขามาในราชอาณาจักรซึ่งมีปริมาณตามความจําเปนที่ตองใชเฉพาะตัวไดไมเกิน
สามสิบวัน
มาตรา ๘๓ ยาดังตอไปนี้เปนยาปลอม หมายความวา ยาที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ยาหรือวัตถุที่ทําเทียมทั้งหมด หรือแตบางสวนเพื่อแสดงวาเปนยาแท
(๒) ยาที่แสดงชื่อยา ชื่อสามัญทางยา หรือแสดงวัน เดือน ป ที่ผลิต หรือสิ้นอายุ ซึ่งไมใชความ
จริง
(๓) ยาที่แสดงชื่อ เครื่องหมายของผูผลิต หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา ซึ่งไมใชความจริง หรือแสดง
ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับยาไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งอื่นใดหรือไมก็ตาม
(๓/๑) ยาที่ผลิตหรือนําเขาโดยผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งไมตรงตามทีร่ ะบุไวในการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาหรือจดแจง
(๓/๒) ยาทีแ่ สดงฉลากหรือเอกสารกํากับยาซึ่งไมใชความจริง และอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด
เกี่ยวกับสาระสําคัญของยา
(๔) ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว หรือจดแจงไวซึ่งไมใชความจริง
(๕) ยาทีผ่ ลิตขึน้ ไมถกู ตองตามมาตรฐานที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียน หรือในตํารายา
หรือเกณฑมาตรฐานที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดในกรณีที่เปนยาที่ไมตอ งขึ้นทะเบียนตํารับยาโดยตองถึง
ขนาดที่มีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละยี่สิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด
ทั้งนี้ในกรณีจาํ เปนเพื่อประโยชนแกการคุม ครองผูบริโภครัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมีอาํ นาจประกาศกําหนดใหปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ในยาบางชนิดขาดหรือเกิน
นอยกวารอยละยี่สิบได
มสพ.และคณะ
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(๖) อาหารสัตวผสมยาที่มีอาหารสัตวปลอมปนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว
มาตรา ๘๔ ยาดังตอไปนี้เปนยาผิดมาตรฐาน หมายความวา ยาที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ยาที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑต่ําสุดหรือ
สูงสุดที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียน หรือตามที่ระบุไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ ในกรณีที่เปน
ยาที่ไมตองขึ้นทะเบียนตํารับยา แตไมถึงขนาดที่ระบุไวในมาตรา ๘๓ (๕)
(๒) ยาทีผ่ ลิตขึ้นซึ่งมีคาความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสําคัญตอคุณภาพของยาผิด
ไปจากเกณฑที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขนึ้ ทะเบียนไว หรือในตํารายา หรือเกณฑทรี่ ัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในกรณีที่เปนยาที่ไมตองขึ้นทะเบียนตํารับยา
(๓) ยาที่ผลิตขึ้นโดยมีสูตรมีสวนประกอบหรือแหลงของเภสัชเคมีภัณฑไมตรงตามที่ขึ้นทะเบียน
หรือจดแจงไว
(๓/๑) เปนอาหารสัตวผสมยาที่มีอาหารสัตวผิดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว
(๓/๒) เป นอาหารสัตวผ สมยาที่มีอ าหารสั ตว ที่ มิไ ด ขึ้ น ทะเบีย นไวต ามกฎหมายวาด ว ยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
มาตรา ๘๕ ยาดังตอไปนี้เปนยาเสื่อมคุณภาพ หมายความวา ยาที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ยาที่หมดสิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลาก
(๒) ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกันกับยาปลอมตามมาตรา ๘๓(๕) หรือยาผิดมาตรฐาน
ตามมาตรา ๘๔ หรือสภาพทางกายภาพของยาผิดจากมาตรฐานทางเภสัชกรรมจนสามารถสัมผัสได
(๒/๑) อาหารสัตวผสมยาทีม่ ีอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว
หมวด ๘
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําเขายา สถานบริการเภสัชกรรม สถาน
บริการยาไทย สถานบริการยาทางเลือก หรือสถานที่เก็บยา ในระหวางเวลาทําการของผูรับอนุญาต หรือ
สถานที่วิจัยยาเพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจบันทึกภาพ
หรือกระทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใชเปนขอมูลหรือพยานหลักฐานไดดวย
มสพ.และคณะ
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เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) แลว ถายังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไป ใน
เวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได
(๒) นํายาในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบหรือวิเคราะห
(๓) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อาจเขาไปในสถานที่
หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบยา และยึดหรืออายัดยา รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่เกี่ยวกับยาดังกลาวได ในการนี้ใหมี
อํานาจบันทึกภาพหรือกระทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใชเปนขอมูลหรือพยานหลักฐานไดดวย
(๓) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดตามสมควรวามี
ทรัพ ยสิน ซึ่งมีไ วเ ป นความผิ ด หรือไดม าโดยการกระทําความผิด หรือไดใ ชหรือจะใช ใ นการกระทํ า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวา
เนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยายซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม
(๓/๑) ยึดหรืออายัดยา เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบหอฉลากและเอกสารกํากับ
ยา และเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของยาที่นําไปตรวจสอบหรือวิเคราะหตาม
(๒) ใหประชาชนทราบโดยวิธีการที่เห็นสมควร โดยไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนแกการคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา
(๕) สั่งใหผูรับอนุญาตงดผลิต ขาย บริการหรือนําเขายา ในกรณีที่ปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่
อันเชื่อไดวายาใดเปนยาที่ไมปลอดภัยหรืออาจเปนอันตรายตอผูใชยา และเรียกเก็บยาดังกลาวหรือสั่งให
ผูรับอนุญาตผลิต ขายหรือนําเขายา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือก จัดเก็บ
ยาดังกลาวซึ่งอยูในความครอบครองของผูอื่นกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
และอาจสั่งทําลายยาดังกลาวเสียได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา
๖(๑๔/๒)
การเรียกเก็บยาตาม (๕) ผูรับอนุญาตในสถานที่ผลิต ขายหรือนําเขายา บริการเภสัชกรรม บริการ
ยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือก มีหนาที่รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริง
ในการเรียกเก็บยาดังกลาวแทน
(๖)มีหนังสือเรียกใหบุคคลมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่จําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจาหนาที่
เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) หรือทําการคนตาม (๓) แลว ถายังดําเนินการ
ไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืน หรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตและผูมีหนาที่เกี่ยวของ
กับการผลิต ขาย หรือนําเขายา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือก ในสถานที่
มสพ.และคณะ
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ดังกลาว หรือผูดูแลเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ตาม (๓) อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตาม
สมควรแกกรณี
มาตรา ๘๗ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๘๘ ยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่ไดยึดไวตามมาตรา ๘๖ (๓) ถาไม
ปรากฏเจาของ หรือเมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมริบ และผูเปนเจาของ
หรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง
คดี หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหสิ่งที่ยึดไวนั้นตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ถาสิ่งที่ยึดไวนนั้ มีสภาพเปนของเสียงาย หรือถาเนิ่นชาไปจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรือจะ
เสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของยา พนักงานเจาหนาทีจ่ ะดําเนินการขายทอดตลาดสิ่งที่ยึด
ไวนนั้ เสียกอนถึงกําหนดก็ได เมื่อไดหักคาใชจายในการนี้แลวเหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยดึ เงินนั้นไว
แทน
ในกรณีที่มีการอายัดตามมาตรา ๘๖(๓) ถาสิ่งที่อายัดไวนั้นมีสภาพเปนของเสียงาย หรือถาเนิ่นชา
ไปจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินสมควรผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองอาจรองขอตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหดําเนินการขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่
สมควร เมื่อไดหักคาใชจายในการนี้แลวเหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหอายัดเงินนั้นไวแทน
ในกรณีที่คําสั่งยึดหรืออายัดสิ้นผลลงใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูอยูในใตบังคับของ
คําสั่งดังกลาวทราบโดยเร็ว
มาตรา ๘๘ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๘๖ (๓/๑) ใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
ปรากฏวา
(๑) ไมปรากฏเจาของ หรือไมมีผูมาแสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดยึดหรือาอายัด
(๒) ในกรณีที่ไมมีการดําเนินคดีและผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอคืนภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งวาไมมีการดําเนินคดี
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินคดี และพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมไดพิพากษา
ใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาด
ไมฟองคดี หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี
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มาตรา ๘๘/๑ ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๘๖ (๓/๑)เปนของเสียงาย เปนของที่ใกล
จะสิ้นอายุตามที่กําหนดไว หรือในกรณีที่เก็บไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายใน
การเก็บรักษาเกินคาของสิ่งนั้นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมปศุสัตวเฉพาะกรณีที่เปน
ยาสําหรับสัตว จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้น กอนคดีถึงที่สุดหรือกอนที่สิ่งนั้นจะตกเปนของกระทรวง
สาธารณสุข หรือคาของสิ่งนั้นเมื่อหักคาใชจายและคาภาระติดพันทั้งปวงแลว เหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใด
ใหยึดไวแทนสิ่งนั้นโดยฝากไวกับธนาคารของรัฐ
มาตรา ๘๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘/๑
อุทธรณ
มาตรา ๘๙/๑ การอุทธรณตามมาตรา ๒๙ ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ
เป น หนั ง สื อ ต อ รั ฐ มนตรี ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ ของผู อ นุ ญ าตแจ ง การไม อ อก
ใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในระหวางการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมตอ อายุใบอนุญาตของรัฐมนตรี เมื่อมีคําขอของ ผู
อุทธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําเขายา
บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือกแลวแตกรณีไปพลางกอนก็ได
มาตรา ๘๙/๒ การอุทธรณตามมาตรา ๗๖ ผูรับอนุญาตถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งของผู
อนุญาตที่แจงการพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตแลวแตกรณี
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตแลวแตกรณี
มาตรา ๘๙/๓ ผูรบั อนุญาตหรือผูทฝี่ าฝนบทบัญญัติในหมวดการสงเสริมการขายและการโฆษณา
ซึ่งถูกสั่งใหระงับกิจกรรมสงเสริมการขาย หรือสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับทราบคําสั่งของผู
อนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี
มสพ.และคณะ
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องใหเปนที่สุด
การพิจารณาและวินจิ ฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูอนุญาตหรือพนักงาน
เจาหนาที่

หมวด ๙
ความรับผิดทางแพง
มาตรา ๙๐ บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลาง หรือจํากัดหนาที่และความรับผิดทางแพงที่
บุคคลมีอยูตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่น
มาตรา ๙๑ ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายสงยา
สถานบริการเภสัชกรรม สถานบริการยาแผนไทย สถานบริการยาแผนทางเลือก สถานที่นําเขายาเขามาใน
ราชอาณาจักร และเจาของผลิตภัณฑ ตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายอันเกิดจากยาที่ไดมี
การใหบริการ หรือขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุ
สุดวิสัย หรือตนไมมีสวนรวมในการกอใหเกิดความเสียหายนั้น หรือเกิดเพราะความผิดของผูเสียหายเอง
หรือความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช หรือการเก็บรักษายาที่ไมถูกวิธี ตามขอมูลในฉลากหรือเอกสารกํากับ
ยาที่ผูเสียหายทราบอยูแลว
ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา ๙๒/๑ ตองพิสูจนวาผูเสียหายไดรับความเสียหาย
อันเกิดจากยาจากบุคคลตามวรรคหนึ่งแตไมตองพิสูจนวา ความเสียหายเกิดจากการกระทําของบุคคล
ดังกลาว
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกผผู ลิต ขาย หรือนําเขายา บริการเภสัชกรรม
บริการยาแผนไทย หรือบริการยาแผนทางเลือก ตามมาตรา ๒๓ โดยอนุโลม
มาตรา๙๒สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากยาตามพระราชบัญญัตินี้ เปนอันขาดอายุความ เมื่อ
พนกําหนดสามปนับแตวันทีผ่ ูเสียหายหรือสามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของผูเสียหายที่ถึงแก
ความตายรูถ ึงการเสียหายและรูตวั ผูจ ะพึงตองใชคาเสียหายหรือเมื่อพนสิบปนับแตวันเกิดการเสียหายแต
ทั้งนี้ไมเกินสามสิบปนับแตวนั ที่ใชยา
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ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายกับผูทเี่ ขาใจวาตอง
รับผิดใชคาเสียหายใหอายุความสะดุดหยุดลง จนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา
มาตรา ๙๒/๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้มีอํานาจฟองคดีแทนผูเสียหายได
(๑) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
(๒) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค สําหรับกรณีที่เปนการฟองคดี
เรียกคาเสียหายแทนผูเสียหายที่มีลักษณะเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของสมาคมหรือมูลนิธินั้น
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือองคกรคุมครองผูบริโภค
สําหรับกรณีที่เปนการฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนผูเสียหายที่เปนบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนสาธารณะ
การถอนฟองหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะตองไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูบริโภคที่เกี่ยวของมาแสดงตอศาล และในกรณีขอถอนฟอง ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตได
ตอเมื่อเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม
ถาภายหลังที่ไดมีการยื่นฟองตอศาลแลว สมาคมผูยื่นฟองถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองผูบริโภค ใหผูบริโ ภคที่เ กี่ย วขอ งเขาดํา เนินคดีตอไป ถา ศาลเห็นวาผูบริโภคนั้นอาจ
ไมทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองดังกลาว ศาลจะมีคําสั่งใหแจงใหบุคคลดังกลาวทราบโดยกําหนด
ระยะเวลาที่ตองเขามาในคดีไปพรอมดวยก็ได และหากบุคคลดังกลาวไมเขามาภายในเวลาที่กําหนด ใหศาล
มีอํานาจสั่งจําหนายคดีสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น บรรดากระบวนพิจารณาที่ไดทําไปกอนเขามาในคดีใหมผี ล
ผูกพันผูบริโภคนั้นดวย
การฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคมาใชบังคับโดยอนุโลม
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
การฟ อ งและการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาใดๆ ในคดี ที่ ผู บ ริ โ ภคที่ เ ป น ผู เ สี ย หายตาม
พระราชบัญญัตินี้ และการฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามมาตรานี้ ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวง แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด
มาตรา ๙๒/๒ ในกรณีที่มีกลุมบุคคลไดรับความเสียหายอันเกิดจากยาตามพระราชบัญญัตินี้ โดย
มีขอเท็จจริงและหลักกฎหมายอยางเดียวกัน ใหผูเสียหายหรือผูฟองคดีแทนผูเสียหายตามมาตรา ๙๒/๑ มี
อํานาจรองสอดเขามาในคดีหรือฟองคดีแบบกลุมตามกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมเพื่อเรียก
คาเสียหายแทนผูเสียหายคนอื่นได
มาตรา ๙๒/๓ ถาภายหลังที่ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีแลวปรากฏวามีผูเสียหายรายอื่น
ฟองผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ และเจาของผลิตภัณฑรายเดียวกันเปนคดีอีก โดย
มสพ.และคณะ
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ขอเท็จจริงที่พิพาทเปนอยางเดียวกับคดีกอนและศาลในคดีกอนไดวินิจฉัยไวแลว ศาลในคดีหลังอาจมี
คําสั่งใหถือวาขอเท็จจริงในประเด็นนั้นเปนอันยุติเชนเดียวกับคดีกอนและใชผลแหงคดีกอนได

หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
สวนที่ ๑ โทษทางปกครอง
มาตรา ๙๒/๔ โทษทางปกครอง มีดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน
(๓) ปรับทางปกครอง
(๔) จํากัดการประกอบการ
(๕) พักการประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) เพิกถอนใบอนุญาต หรือใบรับจดแจง
มาตรา ๙๒/๕ บุคคลตอไปนี้มีอํานาจลงโทษทางปกครอง
(๑) เลขาธิการหรือผูอนุญาตสําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๙๒/๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
หรือ (๖)
(๒) คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งตามมาตรา ๑๒ สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๙๒/๔ (๑)
(๒) หรือ (๓)
(๓) พนักงานเจาหนาที่สําหรับโทษทางปกครอง ตามมาตรา ๙๒/๔ (๑) หรือ (๔)
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๙๒/๔ ผูมีอํานาจลงโทษจะลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางก็ได และมีอาํ นาจสั่งใหผถู กู ลงโทษกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพื่อแกไขหรือ
ปองกันมิใหเกิดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ คําสั่ง หรือเงื่อนไขที่กําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ซ้ําอีกได
การลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๙๒/๔ (๕) หรือ (๖) ใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวด ๕
มาตรา ๙๒/๖ ผูใดกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตองรับโทษทางปกครอง
ตามมาตรา ๙๒/๔ เวนแตบรรดาความผิดที่มีบทลงโทษทางอาญา
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มาตรา ๙๒/๗ ผูใดไมชําระคาธรรมเนียม หรือคาธรรมเนียมไมครบถวน หรือเสนอเอกสาร ให
ขอมูลเปนเท็จหรือสาระสําคัญไมถูกตอง ตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ ตองรับโทษทางปกครอง
ตามมาตรา ๙๒/๔
มาตรา ๙๒/๘ ในการลงโทษปรับทางปกครอง จํานวนคาปรับทางปกครองตองไมเกินสองลาน
บาทในแตละกรรม ผูกระทําความผิดซ้ําตามบทบัญญัติในหมวดสงเสริมการขายและการโฆษณา ตอง
ระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแตวนั ละสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
อัตราคาปรับทางปกครองในความผิดใดๆ ใหคณะกรรมการประกาศกําหนด
การพิจารณาเรือ่ งความรายแรงและการปรับปรุงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผถู ูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมยอมชําระคาปรับทางปกครองใหนํา
บทบัญญัติเกีย่ วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใชบงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๙๒/๙ ผูรบั ใบอนุญาต หรือใบรับจดแจง หรือไดรบั อนุญาตใหโฆษณาตามมาตรา ๘๑/
๒ ผูใ ดถูกลงโทษปรับทางปกครองและจงใจหรือเจตนากระทําความผิดที่ถูกลงโทษปรับทางปกครองซ้ํา
อีก ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตหรือใบรับจดแจงดังกลาว
แลวแตกรณี
มาตรา ๙๒/๑๐ ในกรณีที่ปรากฏแกผูอนุญาตวาผูร บั ใบอนุญาต ผูด ําเนินการ ผูใ ดขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอนุญาตมีอาํ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับอนุญาต
หรือการอนุญาตเปนผูด ําเนินการ ดังกลาว
สวนที่ ๒ โทษทางอาญา

อยูระหวางทบทวน ปรับปรุง
ใหสอดคลองกับกฎหมายใหมที่ประกาศใชใน
ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
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