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คำนำ

การจัดทำร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .… (ฉบับประชาชน)   
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเจตนารมณ์ของกฎหมายยา
ที่ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพการใช้ยาของประชาชน เสริม
สร้างการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมยาทั้งยาแผน
ปัจจุบันและยาจากสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขบวนการยกรา่ ง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .... (ฉบับป ระชาชน)  
เริม่ จ ากมลู นิธสิ าธารณสุขก บั ก ารพฒ
ั นา และคณะ ทำการ
ศึกษาวิเคราะห์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓  และทำการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
มากยงิ่ ข นึ้ เป็นร ะยะๆ  จากการวเิ คราะห์พ ระราชบญ
ั ญัติ
ยา  พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งในด้านสาระ
ของกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย   กรณี
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การร้องเรียนหรือการฝ่าฝืนกฎหมายยาและกฎหมาย
การประกอบวิชาชีพ การศึกษาทบทวนกฎหมายยาของ
ประเทศต่างๆ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง
กับกฎหมายยา จากนั้นได้นำเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.
.… (ฉบับประชาชน)  ฉบับแรก ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๓
กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. …. ขึ้นใหม่ทั้งฉบับเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มี
บทบัญญัติที่ทันสมัย   สอดคล้องกับระบบสากล และ
เอือ้ อ ำนวยตอ่ ก ารคมุ้ ครองผบู้ ริโภค โดยนำเสนอตอ่ ค ณะ
รัฐมนตรีเมือ่ ว นั ท ี่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๔๒ และคณะรฐั มนตรี
อนุมัติหลักการร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .…  เมื่อวัน
ที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ (ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นนายก
รัฐมนตรี) แต่ไม่ส ำเร็จ จึงป รับปรุงใหม่ และคณะรฐั มนตรี
รับหลักการ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙   (ฯพณฯ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)   ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

aw ������� ��- 20120206.indd 5

2/6/12 7:05:44 PM

ค

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติยาฉบับประชาชน:
มีเจตนารมณ์หลัก เพื่อ

๑. คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการ
ใช้ยาของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถ
รองรับกับปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้
๒. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายใน
ประเทศให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในยามปกติ
และในภาวะคับขัน ทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านยา
และสุขภาพ
ร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับประชาชน มุ่งเน้น
พัฒนาระบบยาแห่งชาติเพื่อสร้างสุขภาวะของชาวไทย
ให้มียาที่ปลอดภัย ผลิตเองได้ มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้
ป้องกันโรคและรักษาผู้ป่วยได้ผล มีราคาเหมาะสม มี
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทำหน้าที่ปฏิบัติการตาม
กฎหมายยาที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และจริยธรรมในการผลิตยา-บริการยาเพื่อให้เกิดการใช้
ยาอย่างเหมาะสม มีก ารกระจายสถานบริการเภสัชกรรม
ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งประเทศ มี
ระบบคมุ้ ครองสวัสดิภาพการใช้ย าของประชาชนเพือ่ ช ว่ ย
เหลือเยียวยาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากยา และเผยแพร่
ความรู้เรื่องยาสู่ผู้บริโภค   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
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อุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองด้านยา
ของประเทศไทย
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และคณะ ได้นำ
เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .… (ฉบับประชาชน) ต่อ “คณะ
อนุกรรมการพิจารณาศึกษากลุ่มกฎหมายว่าด้วย การ
เสริมสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ในสังคม  
ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้
ปัญหาสำคัญข องชาติ โดยมาตรการทางนติ บิ ญ
ั ญัต   
ิ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ”  เมื่อวันที่   ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
และต่อมา ได้ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับดังกล่าว โดย
ทำการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างๆ ของกฎหมาย และ
เขียนเรียงมาตราตาม ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .… (ฉบับคณะ
รัฐมนตรีรับหลักการ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙) พร้อมทั้งนำ
เสนอแนวคิดบางประการ เช่น ทฤษฎีลูกมะพร้าว: พันธ
กิจข องผปู้ ระกอบวชิ าชีพส ขุ ภาพ  การแบ่งป ระเภทยาและ
เกณฑ์การแบ่งประเภทยา และกองทุนคุ้มครองผู้บริโภค
และพัฒนาระบบยา   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
เปรียบเทียบให้เห็นค วามแตกตา่ งของรา่ ง พ.ร.บ.ยา ฉบับ
ประชาชนและฉบับรัฐบาล๑
๑  ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) มูลนิธิสาธารณสุขกับ
การพัฒนา และคณะ. สิงหาคม ๒๕๕๐

aw ������� ��- 20120206.indd 7

2/6/12 7:05:44 PM

จ

ขณะนี้ มี ก ารเ ปลี่ ย นแปลงร ะบบก ารสื่ อ สาร
สารสนเทศที่ มุ่ ง ต รงถึ ง ตั ว ผู้ บ ริ โ ภค และผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณา
และส่งเสริมการขายยาหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งประเทศไทยได้ประกาศ
เข้าร่วมจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อเปิดการค้าเสรีและบริการสำคัญ ๑๒ สาขา รวม
ถึงสาขาสุขภาพ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารแ ก้ ไ ขก ฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งห ลายฉ บั บ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายยาให้สอดรับกับ “อาเซียน
บรรสานดา้ นยา (ASEAN Pharmaceutical Harmonization)”   ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในด้านการ
ใช้ยาของประชาชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของ
ประเทศไทย จึงต้องปรับปรุงสาระสำคัญของพระราช
บัญญัติยาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
มูลนิธสิ าธารณสุขก บั ก ารพฒ
ั นา และคณะผจู้ ดั ท ำ
หวังว า่ ผ ทู้ มี่ หี น้าท เี่ กีย่ วข้องทกุ ฝ า่ ยในการพจิ ารณาอนุมตั ิ
พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .… จะนำสาระสำคัญข อง ร่างพระราชบญ
ั ญัติ
ยาฉบับประชาชน   (๑๙ มกราคม ๒๕๕๕) ไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ต่อไป และเราขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมกัน

aw ������� ��- 20120206.indd 8

2/6/12 7:05:45 PM

ฉ

จัดทำและเข้าชื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับ
ประชาชน ต่อรัฐสภา
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แผนงานพฒ
ั นากลไกเฝ้าระวังระบบยา จุฬาฯ (กพย.)
แผนงานคมุ้ ครองผบู้ ริโภคดา้ นสขุ ภาพ จุฬาฯ (คคส.)
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เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.)
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.)
หน่วยปฏิบตั กิ ารวจิ ยั เภสัชศาสตร์สงั คม จุฬาฯ (วจภส.)
ชมรมเภสัชชนบท
มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย (มพท.)
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
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สารบัญ

คำนำ		 ก
สรุป ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
๑๔
บันทึกผลประกอบร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
(ปรับปรุง ๑๙.๐๑.๕๕)
หมวด ๑ คณะกรรมการ
๓๙
หมวด ๒ ยาแผนปัจจุบัน
ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก
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          เกี่ยวกับยา
๕๔
ส่วนที่ ๒ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ
           และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
๖๕
ส่วนที่ ๓ การขึ้นทะเบียนตำรับยาและการจดแจ้ง ๘๕
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หมวด ๓ เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป 	
เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร
๙๘
ส่วนที่ ๑ การขออนุญาตและการอนุญาต
ส่วนที่ ๒ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
๑๐๕
ส่วนที่ ๓ การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ 	
และเภสัชสมุนไพร 	
๑๑๓
หมวด ๔ การควบคุมราคายา
หมวด ๕ การพักใช้ใบอนุญาต
และการเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
หมวด ๗ ยาที่ห้ามผลิต ขาย นำเข้า
หมวด ๘ พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๙ อุทธรณ์
หมวด ๑๐ ความรับผิดทางแพ่ง
หมวด ๑๑ บทกำหนดโทษ
ส่วนที่ ๑ โทษทางปกครอง
ส่วนที่ ๒ โทษทางอาญา

หมวด ๑๒ บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม
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๑๒๑
๑๒๓
๑๒๖
๑๓๔
๑๓๙
๑๔๔
๑๔๖
๑๕๑
๑๕๔

๑๖๑
๑๖๖
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

สรุป ร่างพระราชบัญญัตย
ิ า พ.ศ. ....
(ฉบับประชาชน)

เจตนารมณ์หลัก
๑. คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา
ของประชาชนให้ม ปี ระสิทธิภาพยงิ่ ข นึ้ เพือ่ ให้ส ามารถ
รองรับก บั ป ญ
ั หาและสถานการณ์ก ารเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต
๒. ส่งเสริมก ารพฒ
ั นาอตุ สาหกรรมยาภายในประเทศให้
เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในยามปกติและใน
ภาวะคับขัน ทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านยาและ
สุขภาพ
สาระสำคัญของกฎหมาย
๑. ยกฐานะของร้านขายยาให้เป็นสถานบริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ

กำหนดให้ม สี ถานบริการเภสัชกรรม สถานบริการ
ยาแผนไทย และสถานบริการยาแผนทางเลือก  แทนรา้ น
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ขายยา โดยมผี ปู้ ระกอบวชิ าชีพเภสัชกรรม ผูป้ ระกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพ
สาขาอื่นๆ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลสถานบริการ เพื่อให้
สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศและบทบาท
หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
๒. กำหนดประเภทยาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบ
ั ก
 าร
ประกอบวิชาชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน

กำหนดนิยามศัพท์ที่สามารถแยกประเภทยา เพื่อ
การควบคุมด แู ลยาได้อ ย่างเหมาะสมและมปี ระสิทธิภาพ
ขึ้น ทั้งในด้านการอนุญาต หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตำรับยาและการจดแจ้ง โดยแบ่งเป็นยา
แผนปัจจุบัน ยาแผนไทย ยาแผนทางเลือก เภสัชเคมี
ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และ
เภสัชส มุนไพร นอกจากนยี้ งั ม กี ารกำหนดยาสำหรับส ตั ว์
อาหารสตั ว์ผ สมยา ยาจำเป็นเฉพาะกรณี  และยากำพร้า
เพื่อการควบคุม ส่งเสริม และการพัฒนายาดังกล่าว
๓. เพิ่มคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ควบคุ ม ดู แ ลย าในภ าพร วมข องป ระเทศแ ละต าม
ประเภทยา
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

ภาพรวมของประเทศและตามประเภทยา จึงกำหนดให้
มีคณะกรรมการนโยบายยาแห่งชาติ และคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการยา
แผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ (๒) คณะกรรมการยาแผน
ไทย และ (๓) คณะกรรมการยาสำหรับสัตว์ (๔) คณะ
กรรมการยาแผนทางเลือก คณะกรรมการแต่ละชดุ ม หี น้า
ที่รับผิดชอบเฉพาะ คือ คณะกรรมการนโยบายยาแห่ง
ชาติมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดนโยบายแห่งชาติด้านยา
และแผนยทุ ธศาสตร์ก ารพฒ
ั นาระบบยาแห่งช าติ  ตลอด
จนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาแผนนั้นๆ
๔. เพิม
่ ผ
ม
ู้ หี น้าท
ด
ี่ ำเนินก
 ารเพือ่ ค
 วบคุมก
 จิ การดา้ นยา
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กำหนดให้ม ผี มู้ หี น้าท ดี่ ำเนินก าร ช่วยผรู้ บั อ นุญาต
ดูแลการประกอบการผลิต ขาย หรือนำเข้า ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ข นึ้ และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการได้มากกว่าหนึ่งแห่งตามเวลาที่แจ้งไว้กับผู้
อนุญาต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการประกันคุณภาพด้าน
การให้บริการยาและได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพใน
การใช้ยา
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๕. พัฒนาระบบการคด
ั เลือกยา (การขน
ึ้ ท
 ะเบียน/การ
จดแจ้ง) ของประเทศให้มีความเข้มแข็งและคุ้มครอง
ผู้บริโภคมากขึ้น

กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต/นำเข้าหรือเจ้าของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าที่ มี ตั ว แทนใ นป ระเทศไทยส ามารถขึ้ น
ทะเบียนตำรับยาได้   มีการกำหนดอายุใบสำคัญการ
ขึ้นทะเบียนตำรับ การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่เป็นการ
เฉพาะ กำหนดการแสดงหลักฐานในการขึ้นทะเบียน
ที่ ส ำคั ญ เช่ น ข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต ร เอกสารก ำกั บ ย าแ ก่ 
ผูป้ ระกอบวชิ าชีพแ ละเอกสารกำกับย าแก่ป ระชาชนทวั่ ไป
ข้อมูลโครงสร้างราคายา แหล่งท มี่ าของวตั ถุดบิ หลักฐ าน
ทางวิชาการที่สนับสนุนชีวสมมูล สารมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ม าตรฐานยาฯ มีข อ้ ก ำหนดการไม่ร บั ข นึ้ ท ะเบียน
และจดแจ้ง และมรี ะบบการจดแจ้งส ำหรับย าทไี่ ม่เข้าข า่ ย
ต้องขนึ้ ท ะเบียนตำรับย า เพือ่ ให้ร ะบบการคดั เลือกยาของ
ประเทศมีความเข้มแข็งและคุ้มครองผู้บริโภคได้มากขึ้น
๖. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารด้านยาและระบบ
ควบคุมก
 ารโฆษณาและการสง่ เสริมก
 ารขายยา เพือ่ 
ป้องกันความเสี่ยงในการใช้ยา

กำหนดให้มีผู้แทนยาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
จริยธรรม ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลยาที่ทันสมัย ถูกต้อง
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

ครบถ้วน และมีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
กำหนดข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามในการส่งเสริมการขาย
ยาของผรู้ บั อ นุญาตโดยตรงตอ่ ผ ปู้ ระกอบวชิ าชีพ  กำหนด
ให้โฆษณาได้เฉพาะยาสามัญป ระจำบา้ น และควบคุมก าร
โฆษณายาที่ไม่เหมาะสมในสื่อทุกรูปแบบ และกำหนด
ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามในการโฆษณายาโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชน เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ในการใช้ยา
๗. ควบคุมราคายาเพื่อป้องกันการกำหนดราคายาที่
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและป้องกันการเข้าไม่ถึงยา
จำเป็นข องผู้ป่วย

กำหนดใ ห้ มี ก ารค วบคุ มร าคาย า โดยใ ห้ ค ณะ
กรรมการยาแห่งชาติมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงื่อนไขในการควบคุมราคายา   ให้ผู้ผลิตและ
ผู้จำหน่ายยาแสดงราคายา และห้ามกักตุนยาโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เพื่อป้องกันการกำหนดราคายาที่ไม่
เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและป้องกันการเข้าไม่ถึงยาจำเป็น
ของผู้ป่วย

๘. เพิ่มความรับผิดทางแพ่ง เพื่อเยียวยาความเสียหาย
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จากการใช้ยา

เมื่ อ ผู้ โ ภคไ ด้ รั บ ค วามเ สี ย ห ายจ ากก ารบ ริ โ ภค
ยา กำหนดให้ผู้เสียหายหรือผู้แทนสามารถเรียกร้องค่า
เสียหายที่เกิดจากยาได้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยานั้น
ทัง้ หมดตอ้ งรว่ มกนั ร บั ผ ดิ ต อ่ ผ เู้ สียห าย   ยกเว้นจ ะพสิ จู น์
ได้ว่าบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้อง และภาระการพิสูจน์เป็นของ
บุคคลผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และกำหนดให้หน่วย
งานหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจฟ้องคดีแทน
ผู้เสียหายได้ นอกจากนี้กรณีที่มีกลุ่มบุคคลได้รับความ
เสียห ายอนั เกิดจ ากยาโดยมขี อ้ เท็จจ ริงแ ละหลักก ฎหมาย
อย่างเดียวกัน ผู้เสียหายหรือผู้ฟ้องคดีแทนสามารถ
ร้องสอดเข้ามาในคดีหรือฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อเรียก
ค่าเสียหายแทนผู้เสียหายรายอื่นได้
๙. เพิ่มมาตรการลงโทษทางปกครอง เพื่อการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากโทษทางอาญาแล้ว ได้ม กี ารเพิม่ ม าตรการ
ลงโทษทางปกครอง โดยกำหนดให้มีการลงโทษทาง
ปกครองแก่ผู้ที่กระทำผิด เช่น ภาคทัณฑ์ ตำหนิโดยเปิด
เผยตอ่ ส าธารณชน ปรับท างปกครอง จำกัดก ารประกอบ
การ หรือพักการประกอบการ ฯ เพื่อให้สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
(ฉบับประชาชน ปรับปรุง ๑๙.๐๑.๕๕)

หลักการ
ร่าง พระราชบญ
ั ญัตยิ า พ.ศ. .... (ฉบับป ระชาชน) ตรา
ขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการใช้
ยาของประชาชนให้ม ปี ระสิทธิภาพยงิ่ ข นึ้ เพือ่ ให้ส ามารถ
รองรับกับปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมทงั้ ส ง่ เสริมก ารพฒ
ั นาอตุ สาหกรรมยาภายใน
ประเทศให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในยามปกติ
และในภาวะคับขัน ทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านยา
และสุขภาพ
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
ยารั ก ษาผู้ ป่ ว ย ยาส ำหรั บ สั ต ว์ ไ ด้ เ พิ่ ม ม ากขึ้ น อ ย่ า ง
รวดเร็ว จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มี
ความทันสมัย สอดรับกับระบบสากลเอื้ออำนวยต่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและสม
ประโยชน์ต ามสทิ ธิผ บู้ ริโภคทพี่ งึ ได้ร บั และสอดคล้องกบั 
หน้าทีข่ องเภสัชกรตามพระราชบญ
ั ญัตวิ ชิ าชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดใ ห้ มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ค วาม
รับผิดในผลิตภัณฑ์โดยผู้ประกอบการต้องร่วมกันรับผิด
ต่อผู้เสียหายในความเสียหายอันเกิดจากยา ขจัดปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมยา ส่งเสริมการ
ผลิตยาจากสมุนไพรและยาแผนไทย ให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทยตามพระราชบญ
ั ญัตกิ ารประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นทรัพยากร
ในประเทศและภูมิปัญญาไทย จัดแบ่งประเภทของการ
ควบคุมย าอย่างเหมาะสมกบั ส ภาพปจั จุบนั และปรับปรุง
มาตรการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยา
กำหนดให้มีการใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา
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การบริการยา การรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาและการติดตามความปลอดภัยของยา กำหนด
มาตรการการสง่ เสริมก ารขายยา การโฆษณา เพือ่ ให้เผย
แพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้ยา สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยยาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราช
บัญญัตินี้
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

ร่าง
พระราชบัญญัตย
ิ า พ.ศ. …
(ฉบับประชาชน ปรับปรุง ๑๙.๐๑.๕๕)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยา
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราช
บัญญัติยา พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
กำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(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” หมายความว่า
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(๑) วัตถุที่ระบุไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้โดยตรงต่อร่างกาย
มนุษย์ห รือส ตั ว์ ในการวนิ จิ ฉัย บำบัด รักษา บรรเทาหรือ
ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วย
(๓) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ
โครงสร้าง หรือก ารกระทำหน้าทีใ่ ด ๆ ของร่างกายมนุษย์
หรือสัตว์
(๔) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
สำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
(๕) วัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ไม่หมายความรวมถึง
(ก) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตร การ
อุตสาหกรรม หรือการอื่นตามที่เลขาธิการกำหนด
(ข) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับ
มนุษย์ เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการส่งเสริม
สุขภ าพ เครือ่ งสำอาง เครือ่ งมอื แ พทย์ วัตถุท อี่ อกฤทธิต์ อ่ 
จิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุอ ันตราย
(ค) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์
สำหรับก ารวจิ ยั การวเิ คราะห์ หรือก ารชนั สูตรโรคซงึ่ ม ไิ ด้
กระทำโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
“เภสัชเคมีภัณฑ์” หมายความว่า สารอินทรีย์เคมี
หรืออนินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้ปรุง แต่ง เตรียม
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

หรือผสมเป็นยา
“เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป” หมายความว่า สาร
อินทรียเ์ คมีห รืออ น นิ ทรยี เ์ คมีท งั้ ท เี่ ป็นส ารเดีย่ ว หรือส าร
ผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนำมาใช้ประกอบในการ
ผลิตเป็นยาสำเร็จรูป
“เภสัชชีววัตถุ” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้
สำหรับใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา
1) วัตถุที่ได้จากสิ่งมีชีวิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย์หรือเซลล์ การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อน
หรือในสัตว์ หรือโดยวิธีการอื่น
2) วัตถุอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด
“เภสัชสมุนไพร” หมายความว่า วัตถุที่ได้จาก พืช
สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ที่มุ่งหมายสำหรับผสม ปรุง หรือ
แปรสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตเป็นยา หรือวัตถุอื่นตามที่
เลขาธิการประกาศกำหนด
“ยาควบคุมพิเศษ” หมายความว่า
(๑) ยาทตี่ อ้ งจา่ ยโดยผปู้ ระกอบวชิ าชีพเภสัชกรรม
ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(๒) ยาแผนไทยทตี่ อ้ งจา่ ยโดยผปู้ ระกอบโรคศลิ ปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม
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ไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(๓) ยาทมี่ ไิ ด้ป ระกาศเป็นย าอนั ตรายหรือย าสามัญ
ประจำบ้าน
(๔) ยาใหม่
“ยาอันตราย” หมายความว่า
(๑) ยาทผ่ ี ป้ ู ระกอบวชิ าชีพเภสัชกรรมมอี ำนาจสง่ ั จา่ ย
(๒) ยาแผนไทยที่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย และผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมมีอำนาจสั่งจ่าย
(๓) ยาแผนทางเลือกที่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
อืน่ ต ามพระราชกฤษฎีกาทอี่ อกตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยการ
ประกอบโรคศิลปะ และผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
มีอำนาจสั่งจ่าย
“ยาสามัญป ระจำบา้ น” หมายความวา่ ยาสำเร็จรูปท ี่
ประชาชนใช้ส ำหรับก ารดแู ลรกั ษาสขุ ภาพตนเองเบือ้ งตน้ 
และสามารถซื้อหาได้เองทั่วไป ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ
ประกาศกำหนด
“ยาสำเร็จรูป” หมายความว่า ยาใดๆที่ได้ผลิตขึ้น
เสร็จในรูปแบบต่างๆทางเภสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภาชนะ
หรือหีบห่อที่ปิดหรือผนึกไว้
“ยาแผนปัจจุบัน” หมายความว่า ยาที่ผลิตจาก
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือเภสัช
สมุนไพรตามกรรมวิธใี นวชิ าชีพเภสัชกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดให้เป็นยาแผนปัจจุบัน
“ยาแผนไทย” หมายความวา่ ยาทผี่ ลิตจ ากสมุนไพร
หรื อ เ ภสั ช ส มุ น ไพรต ามก รรมวิ ธี ก ารแ พทย์ แ ผนไ ทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือยาที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นยาแผนไทย
“ยาแ ผนท างเ ลื อ ก” หมายความว่ า ยาที่ มุ่ ง
หมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตาม
พระราชกฤษฎีกาทอี่ อกตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยการประกอบ
โรคศิลปะ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
“ยาสำหรับสัตว์” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมาย
สำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ยาที่ได้
รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาสำหรับสัตว์
หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นยาสำหรับสัตว์
และให้หมายความรวมถึงอาหารสัตว์ผสมยา
“อาหารสัตว์ผสมยา” หมายความว่า วัตถุที่ได้
จากการผสมระหว่างยาสำหรับสัตว์ที่มีข้อบ่งใช้สำหรับ
ผสมอาหารสัตว์กับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“ยาจำเป็นเฉพาะกรณี ” หมายความวา่ ยากำพร้า
หรือยาจำเป็นสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
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ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
“ยากำพร้า” หมายความว่า ยาสำหรับใช้ในการ
รักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่พบได้น้อยและมีปัญหา
ขาดแคลนในประเทศ
“ยาใหม่” หมายความว่า ยาที่ไม่เคยใช้ในประเทศ
และต้องผ่านกระบวนการเฝ้าระวังและติดตามประเมิน
ผลการใช้ยา
“สารออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุอันเป็นส่วน
ประกอบสำคัญของยาที่มีฤทธิ์ สามารถบำบัดรักษา
บรรเทา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์
หรือสัตว์
“ความแรงของสารออกฤทธิ์” หมายความว่า
(๑) ปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเป็นน้ำหนักต่อ
น้ำหนัก น้ำหนักต่อปริมาตร หรือปริมาณของสารออก
ฤทธิ์ต่อหนึ่งหน่วยการใช้ ที่แสดงความเข้มข้นของยา
หรือ
(๒) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตาม
ที่ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการที่ได้
มาตรฐานหรือได้ผ่านการควบคุมการใช้รักษาโรคอย่าง
ได้ผลเพียงพอแล้ว
“ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง หรือแปร
สภาพ และให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนรูปยา แบ่งยา
จากภาชนะหรือหีบห่อเดิมไปบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อ
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ใหม่เพื่อขาย
“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราช
อาณาจักร
“ขาย” หมายความว่ า ขายส่ ง จำหน่ า ย จ่ า ย
แจก แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในทางการค้าและให้
หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขาย
“ขายส่ง” หมายความว่า การขายจำนวนมากโดย
มีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการขายโดยตรงต่อประชาชน
ผู้ใช้ยา
“การสง่ เสริมก ารขาย” หมายความวา่ การให้ข อ้ มูล
การชกั ชวน จูงใจ หรือก ารกระทำดว้ ยวธิ อี นื่ ใด ทีม่ งุ่ ห มาย
ให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ หรือการใช้ยา และกระทำเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า
“การโฆษณา” หมายความวา่ การกระทำไม่ว า่ ด ว้ ย
วิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับยา
และกระทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จ
จริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลขภาพ
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่
สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่าน
วิธีการ หรือสื่อใด ๆ
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์
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ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท
เวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอ ย่างอื่น
“ด่านนำเข้า” หมายความว่า สถานที่แห่งใดใน
ราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นด่าน
ตรวจสอบยาที่นำเข้า
“เอกสารก ำกั บ ย า” หมายความว่ า กระดาษ
หรือวัตถุอื่นใดที่ทำให้ปรากฏความหมายด้วยรูป รอย
ประดิษฐ์ เครือ่ งหมายหรือข อ้ ความใดๆ เกีย่ วกบั ย าทสี่ อด
แทรก รวมไว้หรือแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา
“ฉลาก” หมายความว่ า รู ป รอยป ระดิ ษ ฐ์
เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือ
หีบห่อบรรจุยา
“ตำรับยา” หมายความว่า สูตรที่ใช้ในการผลิต
ยาซึ่งระบุส่วนประกอบและปริมาณสิ่งปรุงที่มีวัตถุที่
ปรุงยารวมอยู่ด้วย ไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด
และให้หมายความรวมถึงลักษณะของวัตถุสำเร็จรูปทาง
เภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้แก่มนุษย์หรือสัตว์ได้
“บริการเภสัชกรรม” หมายความว่า การประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม โดยคัดเลือกยาที่เหมาะสมที่ต้อง
สั่งจ่ายหรือจ่ายยาตามใบสั่งยา และตามความจำเป็น
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ในการใช้ยาของผู้ป่วยและผู้บริโภคเพื่อประสิทธิผลและ
ความปลอดภัย ทำการสง่ ม อบยาพร้อมฉลาก คำแนะนำ
และคำเตือนในการใช้ยา รวมถึงการให้บริการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และการอื่นตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเภสัชกรรม
“บริการยาแผนไทย” หมายความว่า การประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรม
ไทย โดยคัดเลือกยาแผนไทยที่เหมาะสมที่ต้องสั่งจ่าย
หรือจ่ายยาตามใบสั่งยา และตามความจำเป็นในการ
ใช้ยาของผู้ป่วยและผู้บริโภคเพื่อประสิทธิผลและความ
ปลอดภัย ทำการส่งมอบยาพร้อมฉลาก คำแนะนำและ
คำเตือนในการใช้ย า และการอนื่ ต ามกฎหมายวา่ ด ว้ ยการ
ประกอบโรคศิลปะ
“บริการยาแผนทางเลือก” หมายความว่า การ
ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออก
ตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยการประกอบโรคศลิ ปะ โดยคดั เลือก
ยาแผนทางเลือกที่เหมาะสมที่ต้องสั่งจ่ายหรือจ่ายยา
ตามใบสัง่ ย า และตามความจำเป็นในการใช้ย าของผปู้ ว่ ย
และผบู้ ริโภคเพือ่ ป ระสิทธิผลและความปลอดภัย ทำการ
ส่งม อบยาพร้อมฉลาก คำแนะนำและคำเตือนในการใช้ย า
และการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
“สถานบริการเภสัชกรรม” หมายความว่า สถานที่
ซึง่ จ ดั ไว้เพือ่ ก ารประกอบวชิ าชีพเภสัชกรรมในการบริการ
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เภสัชกรรม และเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล แต่ให้ใช้บทบัญญัติบังคับตามพระราช
บัญญัตินี้
“สถานบริการยาแผนไทย” หมายความวา่ สถานที่
ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน
ไทยประเภทเภสัชกรรมไทยในการบริการยาแผนไทย และ
เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
แต่ให้ใช้บทบัญญัติบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานบ ริ ก ารย าแ ผนท างเ ลื อ ก” หมายความ
ว่า สถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด และเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล แต่ให้ใช้บทบัญญัติบังคับตามพระราช
บัญญัตินี้
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การต ามพร ะร าชบั ญ ญั ติ นี้ และใ นก รณี 
นิติบุคคลเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึง
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย
“ผูด้ ำเนินก าร” หมายความวา่ ผูไ้ ด้ร บั ใบอนุญาตให้
ดำเนินการในสถานประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต
“ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่
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ปฏิบตั กิ ารในสถานประกอบกจิ การของผรู้ บั อ นุญาต และ
ให้หมายความรวมถึงผู้แทนยา
“ผู้แทนยา” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ของผรู้ บั อ นุญาต มีใบอนุญาตประกอบวชิ าชีพเภสัชกรรม
และได้รับการฝึกอบรมจากผู้รับอนุญาตอย่างเพียงพอ
เพื่อที่จะให้ข้อมูลยาของผู้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบ
ถ้วน
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
(๒) นายแพทย์ส าธารณสุขจ งั หวัด หรือผ ซู้ ง่ึ น ายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย สำหรับการอนุญาตให้
ประกอบกจิ การสถานบริการเภสัชกรรม สถานบริการยา
แผนไทย การขายส่ง และการขายยาสัตว์ ในจังหวัดที่อยู่
ในเขตอำนาจนอกจากกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
นโยบายยาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
“การบริจาค” หมายความวา่ การให้ย าแก่บ คุ ลากร
หน่วยงานของรฐั หรืออ งค์กรตา่ งๆ เพือ่ เป็นส าธารณกศุ ล
โดยมิได้ผลตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
“องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค” หมายความว่า องค์กร
พัฒนาเอกชนด้านยาหรือสุขภาพที่ไม่แสวงกำไรซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผลงานเป็น
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ที่ประจักษ์กับสังคม
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการ
หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวน เพื่อให้ซื้อสินค้า
หรือรับบริการจากผู้จัดให้มีซึ่งสินค้าหรือบริการหรือ
ข้อมูลข่าวสารอันนำไปสู่การบริโภค และหมายความ
รวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการโดยชอบ แม้มิได้เป็น
ผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิ ก าร” หมายความว่ า เลขาธิ ก ารค ณะ
กรรมการอาหารและยา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าของผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ผู้ทรงสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ยา
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รั ก ษาก ารต ามพร ะร าชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละใ ห้ มี อ ำนาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง กำหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่น ตลอดจน
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศใน
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ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๑๓ แล้วแต่กรณี มี
อำนาจประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตำรายา วัตถุที่เป็นยา ยาควบคุมพิเศษ
ยาอันตราย
(๒) ระบุยาที่ห้ามผลิต ขาย นำเข้า
(๓) กำหนดด่านนำเข้ายา
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกบั 
การผลิต ขาย นำเข้า การผลิตหรือนำเข้าเพื่อการวิจัย
บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย และบริการยา
แผนทางเลือก
(๕) ยาที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาล และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับยา
(๖) ยาที่ห้ามใช้กับสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับยา
(๗) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
สำหรับสัตว์ ยาสำหรับสัตว์ที่ต้องขายเฉพาะแก่ผู้รับ
อนุญาตผลิตยาสำหรับสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขายยา
(๘) หลั ก เ กณฑ์ วิ ธี ก ารแ ละเ งื่ อ นไขเ กี่ ย วกั บ
ยาส ำหรั บ สั ต ว์ ที่ ข อขึ้ น ท ะเบี ย น ซึ่ ง มี ผ ลกร ะท บต่ อ
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สิ่งแวดล้อม หรือมีข้อบ่งใช้สำหรับผสมอาหารสัตว์
(๙) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับสาร
ออกฤทธิ์ที่ให้ใช้ในยาสำหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียน เพื่อ
ใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงสำหรับการบริโภค
(๑๐) กำหนดคุณสมบัติและจำนวนของผู้ดำเนิน
การและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำสถานประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
(๑๒) กำหนดห ลั ก เ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารใ นก าร
สนับสนุนการกระจายสถานบริการยาไปในท้องที่ที่
ขาดแคลน ทัง้ นี้ เพือ่ ป ระโยชน์แ ห่งก ารคมุ้ ครองสวัสดิภาพ
ของประชาชน
(๑๓) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการ
บริจาคยาและการรับบริจาคยา
(๑๔) กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการกำหนดโครงสร้างราคายา
(๑๕) กำหนดแผนการประเมินทบทวนทะเบียน
ตำรับยาประจำปี
(๑๖) กำหนดรายการยาตาม มาตรา ๒๕(๒)
(๑๗) กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับ
อนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๑๘) กำหนดยาจำเป็นเฉพาะกรณี และยาอนื่ ต าม
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๖๗
(๑๙) กำหนดรายการที่ต้องมีในใบสั่งยา
(๒๐) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการยึด อายัด
และทำลายยา
(๒๑) กำหนดการอื่ น ใ ดเ พื่ อ ป ระโยชน์ ใ นก าร
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา
มาตรา ๗ เงินค่าธรรมเนียมที่ได้จากการดำเนิน
การออกใบอนุญาต ค่าปรับทางปกครอง หรือค่าปรับ
อื่นใด ให้นำเข้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพือ่ เป็นท นุ ใช้จ า่ ยในการดำเนินง านทเี่ กีย่ วกบั ร ะบบฐาน
ข้อมูล การคุ้มครองผู้บริโภคด้านคุณภาพและราคายา
การพัฒนาระบบยา การส่งเสริมการใช้ยาที่สมเหตุผล
การเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชน
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
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หมวด ๑
คณะกรรมการ
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการนโยบายยาแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรฐั มนตรีห รือร องนายกรฐั มนตรีท นี่ ายก
รัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว า่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นร อง
ประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๔) ปลั ด ก ระทรวงเ กษตรแ ละส หกรณ์ เป็ น
กรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นก รรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
(๗) ปลั ด ก ระทรวงก ารต่ า งป ระเทศ เป็ น
กรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ
(๙) เลขาธิ ก ารค ณะก รรมการก ฤษฎี ก า เป็ น
กรรมการ
(๑๐) เลขาธิ ก ารส ำนั ก งานป ระกั น สั ง คม เป็ น
กรรมการ
(๑๑) เลขาธิการสำนักงานหลักป ระกันส ขุ ภาพแห่ง
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ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

ชาติ เป็นกรรมการ
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นกรรมการ
(๑๓) นายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการ
(๑๔) นายกแพทยสภา เป็นกรรมการ
(๑๕) นายกสัตวแพทยสภา เป็นกรรมการ
(๑๖) คณบดี ค ณะเ ภสั ช ศาสตร์ ข องส ถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แ ห่ ง ซึ่ ง เ ลื อ กกั น เองจ ำนวนห นึ่ ง ค น
เป็นกรรมการ
(๑๗) คณบดี ค ณะแ พทยศาสตร์ ข องส ถาบั น
อุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ
(๑๘) คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แ ห่ ง ซึ่ ง เ ลื อ กกั น เองจ ำนวนห นึ่ ง ค น
เป็นกรรมการ
(๑๙) ผูท้ รงคณ
ุ วุฒจิ ำนวนสบิ ค น ซึง่ น ายกรฐั มนตรี
แต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรภาคประชาชนที่เป็นนิติบุคคล
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ไม่แสวงหากำไรจำนวนสองคน และผู้ที่มีความรู้ความ
ชำนาญห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเ ภสั ช กรรม เวชกรรม
ทันตกรรม สัตวแพทย์ การแพทย์แ ผนไทยหรือก ารแพทย์
ทางเลือก สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย ด้านละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
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ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักยา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การเลือกกรรมการใน (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด
มาตรา ๙ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้วาระ
การด ำรงต ำแหน่ ง ข องก รรมการต ามม าตรา ๗
(๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) สิ้นสุดลงพร้อมกับวาระการ
ดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ใน
ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับ
เลือกหรือแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกหรือแต่งตั้งอีก แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีท กี่ รรมการตามวรรคหนึง่ พ น้ จ ากตำแหน่ง
ก่อนครบวาระ และมรี ะยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต าม
วาระเหลืออีกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้ดำเนิน
การเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง
และให้ผู้ที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ
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วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบวาระ และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
ตามวาระเหลืออ ยูไ่ ม่ถ งึ ห นึง่ ร อ้ ยแปดสบิ ว นั จะไม่ด ำเนิน
การเลือกหรือแ ต่งต งั้ ก รรมการแทนตำแหน่งท วี่ า่ งนนั้ ก ไ็ ด้
และในกรณีนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ที่เหลืออยู่
ม า ต ร า ๑ ๐ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ม า ต ร า ๘
(๑๖) (๑๗) (๑๘) และ (๑๙) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกส งั่ พ กั ห รือเพิกถ อนใบอนุญาตประกอบโรค
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ศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้น
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการม าป ระชุ ม ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า กึ่ ง ห นึ่ ง ข องจ ำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมค ณะกรรมการถา้ ป ระธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานกรรมการ ถ้ารอง
ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ก รรมการทมี่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ 
เป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่าก นั ให้ป ระธานในทปี่ ระชุมอ อกเสียงเพิม่ 
ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการ
ผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งให้คณะ
กรรมการทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคดิ เห็นเกีย่ วกบั เรือ่ งนนั้ แต่ไม่มสี ทิ ธิเข้าร ว่ มประชุม
และลงคะแนนเสียง
วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
และการมสี ว่ นได้เสียซ งึ่ ก รรมการมหี น้าท ตี่ อ้ งแจ้ง ให้เป็น
ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
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มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดัง
ต่อไปนี้
(๑) กำหนดน โยบายแ ห่ ง ช าติ ด้ า นย าแ ละแ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เสนอต่อคณะ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวม
ทั้งจัดทำแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผล
(๒) กำหนดนโยบายและมาตรการในการคมุ้ ครอง
ผู้บริโภคด้านยา การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การใช้ยา
(๓) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประสานงาน ช่วย
เหลือ ส่งเสริม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแห่ง
ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่ง
ชาติ อำนวยการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ต่างๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละ
หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๔) จัดท ำรายงานประจำปี และผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ เสนอตอ่ ค ณะรฐั มนตรีแ ละให้ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลระบบ
ยา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ และ
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กำหนดม าตรการพั ฒนาร ะบบย าใ ห้ เป็ น ไ ปอ ย่ า งต่ อ
เนื่อง
(๖) ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับยา
(๗) พัฒนาบญ
ั ชีย าหลักแ ห่งช าติ ส่งเสริมก ารใช้ย า
อย่างสมเหตุสมผล และควบคุมราคายา
(๘) ประสานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน
การบริหารและจดั การเกีย่ วกบั ย าในระบบประกันส ขุ ภาพ
แห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลขา้ ราชการ ให้ม คี วามคมุ้ ค า่ สอดคล้องกบั ส ภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(๙) วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเรื่องอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๑๐) แต่งต งั้ ค ณะอนุกรรมการเพือ่ ป ฏิบตั งิ านตาม
ที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดทอี่ ยูใ่ นอำนาจหน้าที่ ตามที่
กำหนดในพระราชบัญญัตินี้และตามพระราชบัญญัติอื่น

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดัง
ต่อไปนี้
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(๑) คณะกรรมการยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
(๒) คณะกรรมการยาแผนไทย
(๓) คณะกรรมการยาสำหรับสัตว์
(๔) คณะกรรมการยาแผนทางเลือก
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอำนาจแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมอบหมาย และให้นำมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับ
แก่การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะ
อนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการยาแผนปัจจุบันสำหรับ
มนุษย์ ซึ่งเรียกชื่อย่อ ว่า “กยม” ประกอบด้วย
(๑) ปลั ด ก ระทรวงส าธารณสุ ข เป็ น ป ระธาน
กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็น
รองประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแ พทย์ เลขาธิ ก ารค ณะ
กรรมการก ฤษฎี ก า สำนั ก ส ถานพ ยาบาลแ ละก าร
ประกอบโรคศิลปะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม และผู้แทน
แพทยสภา เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการจ ากอ งค์ ก รคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสองคน
(๔) กรรมการผทู้ รงคณ
ุ วุฒสิ าขาเภสัชกรรมจำนวน
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สามคน สาขาเวชกรรมจำนวนสองคน สาขาทันตกรรม
สาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์ทางเลือก
และสาขาสัตวแพทย์  สาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบัน ยาแผนไทย และยาสัตว์ ด้านละหนึ่งคน
(๖) คณบดี ค ณะเ ภสั ช ศาสตร์ จ ากส ถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐจำนวนสองคน
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักยาเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๘ วรรคสาม มาใช้กับการเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ กยม โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา
๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับ กยม
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให้ กยม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับยา
แผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดอายุก ารใช้ข องยาทกุ ช นิด และกำหนด
ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและเอกสาร
กำกับยาเป็นภาษาไทย
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(๒) กำหนดตำรับยาที่ให้ขึ้นทะเบียนตำรับย าหรือ
จดแจ้ง
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดง
ป้ายสถานประกอบกิจการและเวลาเปิดดำเนินการ ป้าย
แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้ดำเนินการและ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ การแสดงฉลาก เอกสารกำกับยา
การทำบัญชีเกี่ยวกับยา และการเก็บตัวอย่างยา
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใน
การรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาการ
เฝ้าร ะวังแ ละตดิ ตามประเมินผ ลการใช้ย า การศกึ ษาวจิ ยั 
ทางคลินิก การศึกษาความเท่าเทียมกันในประสิทธิผล
การรักษาของยา การศึกษาความคงตัวของยา และการ
กำหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์และประเมิน
เอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนตำรับ
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารในการยดึ อายัด
และทำลายยาที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บหรือสั่งให้
ผู้รับอนุญาตจัดเก็บตามมาตรา ๑๔๕
(๖) ให้คำแนะนำในการที่ผู้อนุญาตสั่งพักใช้ เพิก
ถอนหรือย กเลิกค ำสงั่ พ กั ใช้ใบอนุญาต เพิกถ อนหรือแ ก้ไข
ทะเบียนตำรับยา และเพิกถอนหรือแก้ไขการจดแจ้ง
(๗) ให้คำแนะนำหรือความเห็นในการอนุญาต
ผลิต นำเข้า ขาย ขึ้นทะเบียนตำรับและจดแจ้งยาที่เป็น
ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
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(๘) จัดทำนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาเพื่อเสนอคณะกรรมการ
(๙) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศ
ตามมาตรา ๖
(๑๐) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือการประเมินเอกสาร
ทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(๑๑) ปฏิบตั กิ ารอน่ื ตามทค่ี ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการยาแผนไทย ซึ่งเรียก
ชื่อย่อว่า “กยท” ประกอบด้วย
(๑) ปลั ด ก ระทรวงส าธารณสุ ข เป็ น ป ระธาน
กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็น
รองประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ
อธิบดีก รมวทิ ยาศาสตร์ก ารแพทย์ อธิบดีก รมควบคุมโรค
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการจ ากอ งค์ ก รคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่ 
รัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผทู้ รงคณ
ุ วุฒสิ าขาเภสัชกรรมจำนวน
หนึ่งคน สาขาเวชกรรมจำนวนหนึ่งคน และผู้ประกอบ
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โรคศลิ ปะสาขาการแพทย์แ ผนไทยประเภทเวชกรรมไทย
จำนวนสามคน ประเภทเภสัชกรรมไทยจำนวนสามคน
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ ผู้ อ ำนวยก ารส ำนั ก ย า เป็ น ก รรมการแ ละ
เลขานุการ และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ วรรคสาม มาใช้
กับการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กยท โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บ งั คับก บั ค ณะกรรมการ
กยท. โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการยาแผนไทยมีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับยาแผนไทยสำหรับมนุษย์และสัตว์ ดัง
ต่อไปนี้
(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดง
ใบอนุญาต ป้าย การแสดงฉลาก เอกสารกำกับยา
การทำบัญชีเกี่ยวกับยา และการเก็บตัวอย่างยา
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการ
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รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการ
กำหนดค่าใช้จ่ายในประเมินเอกสารเพื่อการขึ้นทะเบียน
ตำรับ
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารในการทำลายยา
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตจัด
เก็บตามมาตรา ๑๔๕
(๔) ให้คำแนะนำหรือความเห็นในการอนุญาต
ผลิต นำเข้า ขาย ขึ้นทะเบียนตำรับและจดแจ้งยาที่เป็น
ยาแผนไทย
(๕) ให้คำแนะนำในการที่ผู้อนุญาตสั่งพักใช้ เพิก
ถอนหรือย กเลิกค ำสงั่ พ กั ใช้ใบอนุญาต เพิกถ อนหรือแ ก้ไข
ทะเบียนตำรับยา และเพิกถอนหรือแก้ไขการจดแจ้ง
(๖) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศ
ตามมาตรา ๖
(๗) จัดทำนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาแผนไทยเพื่อเสนอคณะกรรมการ
(๘) ปฏิบตั กิ ารอน่ื ตามทค่ี ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการยาสำหรับสัตว์ ซึ่งเรียก
ชื่อย่อว่า “กยส” ประกอบด้วย
(๑) ปลั ด ก ระทรวงส าธารณสุ ข เป็ น ป ระธาน
กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็น
รองประธานกรรมการ
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(๒) อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมประมง อธิบดี
กรมค วบคุ ม โ รค อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ 
อธิบดีก รมพฒ
ั นาแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกสภา
เภสัชกรรม นายกสัตวแพทยสภา ผู้อำนวยการสำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการจ ากอ งค์ ก รคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสองคนเป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขาเ ภสั ช กรรม
จำนวนสามคน และสาขาการสัตวแพทย์จำนวนสามคน
เป็นกรรมการ
ให้ ผู้ อ ำนวยก ารส ำนั ก ย า เป็ น ก รรมการแ ละ
เลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ วรรคสาม มาใช้
กับการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กยส โดย
อนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บ งั คับก บั ค ณะกรรมการ
ยาสำหรับสัตว์โดยอนุโลม
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มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการยาสำหรับสัตว์มี
อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ตาม
มาตรา ๑๖ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการยาแผนทางเลือก มีอ งค์
ประกอบ อำนาจหน้าที่ และวธิ ดี ำเนินง าน ให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการกำหนด
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หมวด ๒
ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก
ส่วนที่ ๑
การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยา

มาตรา ๒๔ ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการผลิต
ขาย นำเข้า บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย หรือ
บริการยาแผนทางเลือก ให้ยื่นคำขออนุญาต และเมื่อ
ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิต ขาย นำเข้า
บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย หรือบ ริการยาแผน
ทางเลือกได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๒๕ บทบัญญัติมาตรา ๒๔ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การผลิต ขาย นำเข้า บริการเภสัชกรรม
บริการยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือก ของกระทรวง
กรม หรือโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อใช้ในหน้าที่บำบัดและ
ป้องกันโรค
(๒) การจ่ายยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือยา
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จำเป็นเฉพาะกรณี โดยผปู้ ระกอบวชิ าชีพเวชกรรม  ทันต
กรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทยหรือผ ปู้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น
ตามทกี่ ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซงึ่ อ อกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การขายสำหรับผู้ป่วย
เฉพาะรายของตน หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ขายสำหรับสัตว์ที่ตนบำบัดหรือป้องกันโรคตามรายการ
ยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๓) การป รุ ง ย าแ ผนปั จ จุ บั น ใ นส ถานบ ริ ก าร
เภสัชกรรม ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปรุงตาม
ใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม ที่สั่ง
สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หรือตามใบสั่งยาของ
ผูป้ ระกอบการบำบัดโรคสตั ว์ส ำหรับส ตั ว์ท ตี่ นบำบัดห รือ
ป้องกันโรค
(๔) การปรุงยาแผนไทยซึ่งผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย ปรุง
ตามใบสัง่ ย าของผปู้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขาการแพทย์แ ผน
ไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผ ปู้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขา
การแพทย์แ ผนไทยประยุกต์ การปรุงย าแผนทางเลือกซงึ่ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กำหนดโดยพระราช
กฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
ศิลปะที่สั่งสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน
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(๕) การนำย าซึ่ ง ใ ช้ เ ฉพาะตั ว เ ข้ า ม าใ นร าช
อาณาจักรโดยมีปริมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้ได้
ไม่เกินสามสิบวัน
(๖) การนำเข้ายาสำหรับส ตั ว์เพือ่ ใช้เฉพาะตวั ส ตั ว์
ที่ถูกนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีปริมาณตามความ
จำเป็นที่ต้องใช้ได้ไม่เกินสามสิบวัน
(๗) การขายยาสามัญประจำบ้าน
(๘) การผลิต ขาย นำเข้า ยาจำเป็นเฉพาะกรณีใน
รายการทรี่ ฐั มนตรีป ระกาศกำหนด ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๙) การผลิตอาหารสัตว์ผสมยาในสถานที่เลี้ยง
สัตว์เพื่อใช้กับสัตว์เลี้ยงของตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบกจิ การผลิต
ขาย นำเข้า บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย และ
บริการยาแผนทางเลือก ต้องมคี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น เ จ้ า ของกิ จ การที่ ป ระสงค์ จ ะข อรั บ ใ บ
อนุญาต
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๔) ไม่เคยได้ร บั โทษจำคกุ โดยคำพพิ ากษาถงึ ทีส่ ดุ 
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ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่รัฐมนตรีประกาศ
(๘) มีสถานที่ผลิตยา ขาย หรือนำเข้า สถานที่
บริการหรือสถานที่เก็บยา และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๙) ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ำหรือ
คล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของผู้รับ
อนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตยังไม่ครบสองปี
(๑๐) มี ผู้ ด ำเนิ น ก ารต ามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศ
กำหนด และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่รัฐมนตรีประกาศ
(๑๑) มี ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารต ามที่ รั ฐ มนตรี 
ประกาศกำหนด และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่รัฐมนตรี
ประกาศ
(๑๒) ไม่เคยถกู เพิกถ อนใบอนุญาตใดตามพระราช
บัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ถูกเพิก
ถอนมาแล้วเกินสองปีก่อนวันขออนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ และผู้มีหน้าที่
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ปฏิบัติการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้
ในกรณีนิติบุคคลเป็น ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้แทน
นิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๒๗ ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการผลิต ขาย นำเข้า บริการเภสัชกรรม บริการยา
แผนไทย และบริการยาแผนทางเลือก ผู้อนุญาตจะต้อง
พิจารณาว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตมี
(๑) ผู้ดำเนินการคนหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแล
และรบั ผ ดิ ช อบในการดำเนินก ารผลิต ขาย นำเข้า  บริการ
เภสัชกรรม บริการยาแผนไทย และบริการยาแผนทาง
เลือก แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ผลิตยา
ขาย นำเข้า บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย และ
บริการยาแผนทางเลือก แล้วแต่กรณี ตามจำนวนที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๓) มีสถานที่ผลิตยา ขาย นำเข้า สถานบริการ
เภสัชกรรม สถานบริการยาแผนไทย สถานบริการยาแผน
ทางเลือก และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
(๔) ชื่ อ ใ นก ารป ระกอบพ าณิ ช ย กิ จ ไ ม่ ซ้ ำ ห รื อ
คล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของผู้รับ
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อนุญาตรายใดซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือ
ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบสองปี
ผูด้ ำเนินก ารและผมู้ หี น้าท ปี่ ฏิบตั กิ ารตาม (๑) และ
(๒) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่
(ก) กรณีบริการยาแผนไทย ผู้ดำเนินการ และผู้
มีหน้าท ปี่ ฏิบตั กิ าร อาจเป็นผ ปู้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขาการ
แพทย์แ ผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยหรือผ ปู้ ระกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบโรคศิลปะก็ได้
(ข) กรณีบริการยาแผนทางเลือก ผู้ดำเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ อาจเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยหรือ
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะก็ได้
(ค) การขายยาสำหรับสัตว์ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
อาจเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ก็ได้
(ง) การข ายอ าหารสั ต ว์ ผสมย า ผู้ ด ำเนิ น ก าร
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรหรือวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ กยส.
ประกาศกำหนดก็ได้
(จ) การผลิตยาแผนไทย ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
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อาจเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย
(ฉ) การผลิตยาแผนทางเลือก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
การอาจเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กำหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ
(ช) การผลิตอาหารสัตว์ผสมยา ผู้ดำเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ ก็ได้
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ และผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้
มาตรา ๒๘ ประเภทข องใ บอ นุ ญ าตป ระกอบ
กิจการสำหรับยา มีดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย
(๓) ใบอนุญาตผลิตยาแผนทางเลือก
(๔) ใบอนุญาตสถานบริการเภสัชกรรม
(๕) ใบอนุญาตสถานบริการยาแผนไทย
(๖) ใบอนุญาตสถานบริการยาแผนทางเลือก
(๗) ใบอนุญาตขายยาสำหรับสัตว์
(๘) ใบอนุญาตขายส่ง
(๙) ใบอนุญาตนำเข้ายาแผนปัจจุบัน
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(๑๐) ใบอนุญาตนำเข้ายาแผนไทย
(๑๑) ใบอนุญาตนำเข้ายาแผนทางเลือก
ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันตาม (๑) ผู้รับ
อนุญาตผลิตยาแผนไทยตาม (๒) ผู้รับอนุญาตผลิตยา
แผนทางเลือกตาม (๓) ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายส่ง
ตาม (๘) เฉพาะยาที่ตนผลิตด้วย
ผู้รับอนุญาตสถานบริการเภสัชกรรมตาม (๔) ให้
ถือว่าเป็น ผู้รับอนุญาตสถานบริการยาแผนไทยตาม
(๕) ผู้รับอนุญาตสถานบริการยาแผนทางเลือกตาม
(๖) และผู้รับอนุญาตขายยาสำหรับสัตว์ตาม (๗) ด้วย
ผู้รับอนุญาตสถานบริการยาแผนไทยตาม (๕) ให้
ถือว่าเป็นผ รู้ บั อ นุญาตขายยาสำหรับส ตั ว์ต าม (๗) เฉพาะ
ที่เป็นยาแผนไทย
ผู้รับอนุญาตสถานบริการยาแผนทางเลือกตาม
(๖) ให้ถือว่าเป็น ผู้รับอนุญาตขายยาสำหรับสัตว์ ตาม
(๗) เฉพาะที่เป็นยาแผนทางเลือก
ผู้รับอนุญาตนำเข้ายาตาม (๙) ให้ถือว่าเป็นผู้รับ
อนุญาตนำเข้ายาตาม (๑๐) และผู้รับอนุญาตนำเข้ายา
ตาม (๑๑) ด้วย
ผู้รับอนุญาตนำเข้ายาตาม (๙) (๑๐) (๑๑) ให้
ถือว่าเป็นผ รู้ บั อ นุญาตขายส่งต าม (๘) เฉพาะการขายส่ง
สำหรับยาที่ตนนำเข้าด้วย
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มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๘ ให้
มีผ ลถงึ ล กู จ้างหรือต วั แทนของผรู้ บั อ นุญาตดว้ ย ให้ถ อื ว่า
การกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง เป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่
ผู้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการ
สุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้
มาตรา ๓๐ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ให้ใช้ได้
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับ
อนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอเสีย
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พร้อม
ข้อมูลการส่งเสริมการขายที่บัญญัติในมาตรา ๓๑ เมื่อ
ได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่า
ผู้อนุญาตจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การข อต่ อ อ ายุ ใ บอ นุ ญ าตแ ละก ารต่ อ อ ายุ ใ บ
อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ในการขอต่ออายุใบอนุญาต ผู้รับ
อนุญาตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
ต้องจดั ส ง่ ข อ้ มูลก ารสง่ เสริมก ารขายในรอบสบิ ส องเดือน
ในวันยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ให้มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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(๑) ลักษณะและประเภทกิจกรรมการส่งเสริม
การขายยา รวมทั้งรายชื่อผู้แทนยาที่ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย
(๒) ชื่อสถานประกอบการของผู้รับอนุญาต และ
บัญชีชื่อตัว ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาตของผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
(๓) จำนวนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
(๔) วันที่จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ผู้รับ
(๕) จำแนกจำนวนเงิน ลักษณะ ประเภทการจ่าย
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเลีย้ งอาหาร เครือ่ งดมื่ ค่าธ รรมเนียมการให้ค ำปรึกษา
ค่าต อบแทนการวจิ ยั เงินบ ริจาค ทุนก ารศกึ ษา ค่าใช้จ า่ ย
สนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ การฝึกอบรม การ
ลดราคา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบันเทิง สันทนาการ การ
รับบริการ การบริจาค หรือการกระทำอื่นใดในทำนอง
เดียวกัน
(๖) ข้อมูลป ระเภทอนื่ ต ามทคี่ ณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๓๒ ภายในเวลาสามเดือนนับแ ต่วันยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๓๐ ผู้รับอนุญาตจะต้อง
เผยแพร่ข อ้ มูลก ารสง่ เสริมก ารขายฉบับย อ่ ต อ่ ส าธารณชน
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ทางเว็บไซต์แ ละสอื่ ส งิ่ พ มิ พ์อ นื่ ๆ ตามรปู แ บบและวธิ กี าร
ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกำหนด
ผู้ใดเห็นว่า ข้อมูลแผนการส่งเสริมการขายนั้นมี
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสำคัญ แต่การเปิดเผยนั้น
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ
ผู้อนุญาตหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องภายในกำหนด
เวลาหกสิบวันนับแต่วันที่เผยแพร่ข้อมูลแล้ว เพื่อให้
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุใน
วรรคหนึ่งได้
มาตรา ๓๓ การอุทธรณ์ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออก
ใบอนุญาตหรือไม่อ นุญาตให้ต อ่ อ ายุใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติในหมวด ๙
มาตรา ๓๔ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูก
ทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต
และยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับ
แต่ว นั ท ไี่ ด้ร บั ท ราบถงึ ก ารสญ
ู หายหรือถ กู ท ำลายดงั ก ล่าว  
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบ
อนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวง
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ส่วนที่ ๒
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

มาตรา ๓๕ ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้มี
ผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ตามที่
กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
ผู้ดำเนินการจะทำหน้าที่ในสถานที่ผลิตยา ขาย
ยา นำเข้ายา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทยและ
บริการยาแผนทางเลือก เกินกว่าหนึ่งแห่งไม่ได้ เว้นแต่
ผ ดู้ ำเนินก ารทที่ ำหน้าทีใ่ นสถานทขี่ ายส่งย าหนึง่ แ ห่งแ ละ
สถานที่นำเข้ายาอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งอยู่ในที่ตั้งแห่งเดียวกัน
หรือในบริเวณเดียวกัน และมไิ ด้เป็นผ มู้ หี น้าท ปี่ ฏิบตั กิ าร
ในสถานที่ดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งแห่ง
มาตรา ๓๖ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
ดำเนินการกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้อนุญาต
ต้องปรากฏว่า ผู้ขออนุญาตดำเนินการต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรม
ไทย แล้วแต่กรณี
(๒) เป็นผ ทู้ สี่ ามารถควบคุมด แู ลกจิ การของสถาน
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ประกอบการได้โดยใกล้ชิด
(๓) ไม่เป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการในสถาน
ประกอบกจิ การของผรู้ บั อ นุญาต เว้นแ ต่ได้ร บั ใบอนุญาต
จากผู้อนุญาต
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้ดำเนินการพ้นจากหน้าที่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราวผู้รับ
อนุญาตต้องมอบหมายให้บุคคลซึ่งเป็น ผู้มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกบั ผ ดู้ ำเนินก ารปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนภายในเจ็ดว นั 
นับแต่วันที่ผู้ดำเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลผู้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
แทนได้เป็นระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับมอบหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่มี
ผู้ได้รับมอบหมายเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
ผูร้ บั ม อบหมายให้ป ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนตามวรรคหนึง่
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำเนินการ

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการพ้นจาก
หน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว
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ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการต้องจัดให้ผู้มีคุณสมบัติ
เป็นผ มู้ หี น้าท ปี่ ฏิบตั กิ ารเข้าป ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนตลอดเวลา
เปิดดำเนินกิจการโดยแจ้งต่อผู้อนุญาตตามระเบียบที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะ
เปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตและจะ
เปลี่ยนตัวได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
ในกรณีที่ผู้ดำเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ผู้ดำเนินการหรือ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนั้นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาต
ทราบลว่ งหน้าไม่น อ้ ยกว่าส บิ ห า้ ว นั ก อ่ นวนั ท ตี่ นประสงค์
จะพ้นหน้าที่
กรณีตามวรรคสอง ผู้ดำเนินการหรือผู้มีหน้าที่
ปฏิบตั กิ ารตอ้ งแจ้งให้ผ อู้ นุญาตทราบภายในเจ็ดว นั น บั แ ต่
วันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น และให้ถือว่าพ้นจากหน้าที่และ
ความรับผิดในหน้าที่ตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
มาตรา ๔๑ ให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติ
และจำนวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตลอดเวลา
ทำการ
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(๒) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ ตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๓) จัดให้มีป้าย ณ ที่เปิดเผยหน้าสถานที่ตามที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร
คือ
(ก) ป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยา ขาย นำเข้า
บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย หรือบ ริการยาแผน
ไทย แล้วแต่กรณี
(ข) ป้ายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใช้ทำป้าย ลักษณะ สี ขนาดของป้าย
ขนาดของตวั อ กั ษร และขอ้ ความทแี่ สดงในปา้ ยให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๔) จั ด แ สดงใ บอ นุ ญ าตข องผู้ รั บ อ นุ ญ าต ใบ
อนุญาตให้ด ำเนินก ารของผดู้ ำเนินก าร สำเนาใบประกอบ
วิชาชีพห รือใบประกอบโรคศลิ ปะของผมู้ หี น้าท ปี่ ฏิบตั กิ าร
แสดงชื่อ รูปถ่าย เวลาปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
การตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาประกาศกำหนด
(๕) จัดให้มีการทำบัญชีเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมี
ภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร บัญชี
ยาที่ผลิต ขายส่ง นำเข้า บริการเภสัชกรรม บริการยา
แผนไทย บริการยาแผนทางเลือกและเก็บตัวอย่างยา
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ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๖) จัดหายา ฉลาก เอกสารกำกับยา ภาชนะ ให้
เป็นไปตามหลักวิชาการและตามพระราชบัญญัตินี้ โดย
คำแนะนำของผู้ดำเนินการ
มาตรา ๔๒ ให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการดำเนินการ ต่อไปนี้
(๑) ให้คำแนะนำแก่ผู้รับอนุญาตเพื่อดำเนินการ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ดำเนินการให้สถานประกอบกิจการมีและใช้
อุปกรณ์เครื่องมือและสถานที่ คัดเลือกวัตถุดิบหรือยา
สำเร็จรูป ฉลาก เอกสารกำกับยา ภาชนะ เก็บรักษายา
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กำกั บ ดู แ ล สนั บ สนุ น ใ ห้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ 
การสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี
มาตรฐานบริการที่ดีซึ่งกำหนดในกฎกระทรวง
(๔) จัดทำรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา การเฝ้าระวังและติดตามประเมิน ผลการใช้
ยาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๕) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
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เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๔๓ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
ผู้รับอนุญาตนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ซึ่งได้รับใบสำคัญการ
ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรา ๖๗ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพของเภสัชเคมี
ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ เภสัช
สมุนไพร และยาสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นก่อนนำออกจาก
สถานที่ผลิตยา โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ กรณีเป็นยาสำเร็จรูปที่นำเข้าต้องจัดให้มี
หนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์
ทุกครั้ง ทั้งนี้ หลักฐานการวิเคราะห์และหนังสือรับรอง
การวิเคราะห์ดังกล่าวต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) จัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับยาตามที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ ทั้งนี้ การแสดงฉลากและเอกสารกำกับยา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๓) จัดส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการผลิต นำ
เข้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด
(๔) ส่งมอบสารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายหลัง
ก ารเ ข้ า สู่ ร่ า งกายต ามป ริ ม าณคุ ณ ภาพที่ ใ ช้ ใ นก าร
วิเคราะห์
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(๕) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การผลิต นำเข้ายา ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๖) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตและ
ผู้ดำเนินการผลิตยาแผนไทย ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนิน
การนำเข้ายาแผนไทย ผูร้ บั อ นุญาตและผดู้ ำเนินก ารผลิต
ยาแผนทางเลือก เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการ
ขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือได้รับใบสำคัญการจดแจ้ง เว้น
แต่กรณีตาม (๑) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด
มาตรา ๔๔ ให้ผ รู้ บั อ นุญาตสถานบริการเภสัชกรรม
ผูร้ บั อ นุญาตสถานบริการยาแผนไทย ผูร้ บั อ นุญาตสถาน
บริการยาแผนทางเลือก ผู้รับอนุญาตขายยาสำหรับ
สัตว์ ผู้รับอนุญาตขายส่งยา และผู้ดำเนินการ มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ใ ห้ มี ก ารแ ยกเ ก็ บ ย าค วบคุ ม พิ เ ศษ ยา
อันตราย ยาสามัญประจำบ้าน
(๒) จัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับยาที่ภาชนะ
และหีบห่อบรรจุอย่างครบถ้วน
(๓)  ดำเนินการให้การบริการ หรือขายยา เป็นไป
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ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด
(๔) จัดท ำบญ
ั ชีย าตามทคี่ ณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
ประกาศกำหนด
ให้ น ำค วามใ น (๓) มาใ ช้ บั ง คั บ แ ก่ ผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวชิ าชีพท นั ตกรรม ผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม
ไทย ผู้ ป ระกอบโ รคศิ ล ปะส าขาก ารแ พทย์ แ ผนไ ทย
ประยุกต์ ผูป้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขาอนื่ ต ามทกี่ ำหนดโดย
พ ระร าชก ฤษฎี ก าซึ่ ง อ อกต ามก ฎหมายว่ า ด้ ว ยก าร
ประกอบโรคศลิ ปะทจี่ า่ ยสำหรับผ ปู้ ว่ ยเฉพาะรายของตน
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จ่ายสำหรับสัตว์ที่
ตนบำบัดหรือป้องกันโรค ตามมาตรา ๒๕(๒)
ในกรณีที่เป็นการขายส่ง ให้ขายโดยตรงต่อผู้รับ
อนุญาต หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย ผู้ได้รับ
อนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผูป้ ระกอบวชิ าชีพท นั ตกรรม ผูป้ ระกอบวชิ าชีพ
การสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซงึ่ อ อกตามกฎหมายวา่ ด ว้ ย
การประกอบโรคศิลปะ
มาตรา ๔๕ ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการต้อง
ทำการผลิต ขาย บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย
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หรือบริการยาแผนทางเลือก และดำเนินการตามหน้าที่
ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการ
ขายส่ง
มาตรา ๔๖   ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการต้อง
ทำการผลิต ขาย บริการเภสัชกรรม บริการยาแผนไทย
หรือบริการยาแผนทางเลือก และดำเนินการตามหน้าที่
ให้ตรงตามประเภทที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาและ
ผู้ดำเนินการ ทำการผลิตยาในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตขายยา ผู้รับอนุญาตสถาน
บริการเภสัชกรรม ผู้รับอนุญาตสถานบริการยาแผน
ไทย ผู้รับอนุญาตสถานบริการยาแผนทางเลือก และผู้
ดำเนินการ ให้บริการหรือทำการขายยาควบคุมพิเศษ
หรือยาอันตราย ในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๔๘   ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขายยาหลาย
ขนานรวมกันโดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า และมีเจตนาให้
ผู้ซื้อได้ใช้เพื่อบำบัด รักษา บรรเทา ป้องกันโรค หรือ
อาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ
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มาตรา ๔๙  ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นสถานทผี่ ลิตย า นำเข้า ขายส่ง บริการเภสัชกรรม
บริการยาแผนไทย หรือบริการยาแผนทางเลือก หลาย
แห่งในเวลาเดียวกัน
มาตรา ๕๐  ผูร้ บั อ นุญาตนำเข้ายา และผดู้ ำเนินก าร
ตอ้ งนำยาทต่ี นนำเข้ามาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า
เพือ่ ท ำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตย้ายสถานที่
ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นำเข้ายา สถานบริการ
เภสัชกรรม สถานบริการยาแผนไทย สถานบริการยาแผน
ทางเลือก หรือสถานที่เก็บยา เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดจะเลิกกิจการที่ได้
รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้แจ้งการเลิกกิจการ
เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้า และให้ถือว่า
ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการตามที่แจ้งไว้นั้น
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ผูร้ บั อ นุญาตทเี่ ลิกก จิ การโดยมไิ ด้ป ฏิบตั ติ ามความ
ในวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ 
ผ อู้ นุญาตทราบภายในเจ็ดว นั น บั แ ต่ว นั ท เี่ ลิกก จิ การ และ
ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ
มาตรา ๕๓ ผู้รับอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ
จะขายยาของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับอนุญาตรายอื่น หรือ
แก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควรได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันเลิกกิจการ เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะ
เวลาดังกล่าวให้
มาตรา ๕๔   ถ้าผู้รับอนุญาตตายและมีทายาท
หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทแสดงความจำนง
ต่อผู้อนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาต
ตายเพือ่ ข อประกอบกจิ การทไี่ ด้ร บั อ นุญาตนนั้ ต อ่ ไป เมือ่ 
ผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่า บุคคลนั้นมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ ก็อนุญาตให้
ผู้แสดงความจำนงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้แสดงความ
จำนงเป็น ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่
ผู้รับอนุญาตตาย
การแสดงความจำนง การตรวจสอบ และการ
อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

aw ������� ��- 20120206.indd 75

2/6/12 7:06:12 PM

76

ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๕๕  ให้ผ มู้ หี น้าท ปี่ ฏิบตั กิ ารประจำสถานที่
ผลิตยา ประจำอยู่ ณ สถานที่ผลิตยาตลอดเวลาที่เปิด
ทำการ และให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการผลิตยา ให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
ตำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งไว้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๒) ควบคุมการวิเคราะห์และประกันคุณภาพยา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสาร
กำกับยา การทำบัญชียา และการเก็บตัวอย่างยาให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๔) ควบคุมการแบ่งบรรจุยาและการปิดฉลาก
ที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) ควบคุมการขายส่งยาให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัตินี้
(๖) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด  
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ทั้ ง นี้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารต าม (๑) (๒) และ
(๕) ต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน
มาตรา ๕๖ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถาน
บริการเภสัชกรรม มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมแยกเก็บยาให้เป็นหมวดหมู่ ตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกำหนด
(๒) ควบคุ ม ใ ห้ มี ฉ ลากแ ละเอกสารก ำกั บ ย าที่ 
ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาอย่างครบถ้วน
(๓) ควบคุมให้มีฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุ
ยาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๔) บริ ก ารเ ภสั ช กรรมใ ห้ เ ป็ น ไ ปต ามพร ะร าช
บัญญัตินี้
(๕) ส่ ง ม อบย าที่ เ ป็ น ย าค วบคุ ม พิ เ ศษแ ละย า
อันตรายด้วยตนเอง
(๖) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
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มาตรา ๕๗ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่
ขายส่งยา มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมแยกเก็บยาให้เป็นหมวดหมู่ ตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกำหนด
(๒) ควบคุ ม ใ ห้ มี ฉ ลากแ ละเอกสารก ำกับ ย าที่ 
ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาอย่างครบถ้วน
(๓) ควบคุมการขายส่งยา ให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัตนิ ี้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๔) ควบคุ ม ก ารจ ำหน่ า ยเ ภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ ห รื อ
เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ กึ่ ง ส ำเร็ จรู ป เภสั ช ชี ว วั ต ถุ ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ
อนุญาตผลิตยาเท่านั้น
(๕) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๕๘ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถาน
บริการยาแผนไทย สถานบริการยาแผนทางเลือก มีหน้าท ี่
ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาให้เป็นหมวดหมู่ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกำหนด
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(๒) ควบคุ ม ใ ห้ มี ฉ ลากแ ละเอกสารก ำกั บ ย าที่ 
ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาอย่างครบถ้วน
(๓) ควบคุมให้มีฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุ
ยาที่ปรุงยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกำหนด
(๔) บริการยาแผนไทย หรือย าแผนทางเลือก แล้ว
แต่กรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ส่งมอบยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก ที่
เป็นยาควบคุมพิเศษและยาอันตรายด้วยตนเอง
(๖) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๕๙ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่
ขายยาเฉพาะยาสำหรับสัตว์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาให้เป็นหมวดหมู่ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกำหนด
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(๒) ควบคุ ม ใ ห้ มี ฉ ลากแ ละเอกสารก ำกั บ ย าที่ 
ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาอย่างครบถ้วน
(๓) ควบคุมมิให้มีการแบ่งขายยาสำหรับสัตว์ต่าง
ไปจากสภาพเดิมที่ผู้ผลิตได้ผลิตไว้
(๔) ส่งมอบยาสำหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ
และยาอันตรายแก่ผู้รับบริการด้วยตนเอง
(๕) ควบคุมการทำบัญชียาให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกำหนด
(๖) ขายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๗) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๖๐ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่
นำเข้ายา มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมยาที่นำเข้าให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
ตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๖๗
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสาร
กำกับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองของ
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ผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ยาและเอกสาร
กำกับยา
(๔) ควบคุมก ารขายส่งย าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๕) ควบคุมการทำบัญชียาและการเก็บตัวอย่าง
ยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๖) ควบคุมก ารนำเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๗) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นำเข้า ณ สถานที่เก็บ
ยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๘) ในกรณีนำเข้าเพื่อการวิจัย ต้องควบคุมการ
วิจัยยาให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๙) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ให้บริการหรือขายยาอันตราย ยาควบคุม
พิเศษที่เป็นยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย ยาแผนทาง
เลือก
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ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย ให้บริการ หรือ
ขายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษที่เป็นยาแผนไทย ยา
แผนทางเลือก
ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น
ตามทกี่ ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซงึ่ อ อกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ให้บริการหรือขายยา
อันตราย ยาควบคุมพิเศษที่เป็นยาแผนทางเลือก
ความตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ไม่
ใช้บ งั คับแ ก่ผ ปู้ ระกอบวชิ าชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวชิ าชีพ
ทันตกรรม ผูป้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขาการแพทย์แ ผนไทย
ประเภทเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๒๕(๒)
มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๑ ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ เ ภสั ช กรรม จะใ ห้ บ ริ ก ารห รื อ ข ายย าค วบคุ ม
พิเศษให้ได้เฉพาะแก่ผู้ที่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบโรค
ศิ ล ปะส าขาก ารแ พทย์ แ ผนไ ทยป ระเภทเวชกรรม ผู้ 
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กำหนดโดยพระราช
กฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
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ศิลปะและผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เท่านั้น
ใบสัง่ ย าตามวรรคหนึง่ ให้ใช้ได้ค รัง้ เดียว เว้นแ ต่ผ สู้ งั่ 
จะได้กำหนดไว้ว่าให้จ่ายซ้ำได้แต่รวมกันต้องไม่เกิน
หกครั้งและจำนวนยาที่สั่งแต่ละครั้งต้องไม่เกินจำนวนที่
จำเป็นต้องใช้ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน
ในก รณี มี เ หตุ จ ำเป็ น เ พื่ อ ค วามป ลอดภั ย ข อง
ผู้บริโภค ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจะส่งมอบยา
ควบคุ ม พิ เ ศษ โดยไ ม่ ต้ อ งมี ใ บสั่ ง ย าก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๖๓   ผู้แทนยาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อ
ไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) ผ่านการอบรมเกีย่ วกบั จ ริยธรรมตามหลักสูตร
ของสภาเภสัชกรรม
(๓) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมในระยะเวลาห้าปีก่อนเป็นผู้แทนยา
มาตรา ๖๔  ผู้แทนยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) นำเสนอข้อมูลยาของผู้รับอนุญาตที่ทันสมัย
ถูกต อ้ ง ครบถว้ น มีห ลักฐ านอา้ งอิงท างวชิ าการทนี่ า่ เชือ่ ถ อื 
โดยไม่ละเลยขอ้ มูลผลกระทบหรือผลขา้ งเคียงจากการใช้ยา
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เพื่อเสนอแก่ผู้สั่งใช้ยาและผู้สั่งจ่ายยา
(๒) ไม่ เ สนอใ ห้ สิ่ ง จู ง ใจ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้สั่งใช้ยาและผู้สั่งจ่ายยา
มาตรา ๖๕ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต่อผู้แทนยา ดัง
ต่อไปนี้
(๑) ให้การฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาที่
ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน แก่ผู้แทนยา เพื่อให้ผแู้ ทนยา
ได้ความรู้ที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
(๒) ควบคุ ม จริ ย ธรรมห รื อ ค วามป ระพฤติ ข อง
ผู้แทนยาให้เหมาะสม
(๓) ต้องไม่กำหนดผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลัก
ของผู้แทนยาแต่ละรายโดยขึ้นอยู่กับยอดขายยาของ
ผู้แทนยารายนั้น
มาตรา ๖๖ ผู้รับอนุญาตต้องร่วมรับผิดกับผู้แทน
ยาในความเสียหายที่ผู้แทนยาได้ก่อขึ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้แทนยาของผู้รับอนุญาต
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ส่วนที่ ๓
การขึ้นทะเบียนตำรับยาและการจดแจ้ง

มาตรา ๖๗ ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนำเข้า
หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ย าทมี่ ตี วั แทนในประเทศไทย  ผูใ้ ด
ประสงค์จ ะขนึ้ ท ะเบียนตำรับย า ต้องนำตำรับย ามาขอขนึ้ 
ทะเบียน และเมือ่ ได้ร บั ใบสำคัญก ารขนึ้ ท ะเบียนตำรับย า
จากผู้อนุญาตแล้ว จึงจะผลิตหรือนำเข้ายานั้นได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
สำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ เภสัชสมุนไพร
(๒) ยาตัวอย่างที่จะผลิตหรือนำเข้าเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนตำรับยา
(๓) ยาที่ผู้รับอนุญาตได้ผลิต นำ หรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์
(๔) ยาจำเป็นเฉพาะกรณี
(๕) ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๖) อาหารสตั ว์ผสมยาเพือ่ ใช้กบั สตั ว์เลีย้ งของตน
มาตรา ๖๘ ยาตาม ๖๗ วรรคสอง (๒) (๓) (๔) และ
(๕) ต้องจดแจ้งต่อผู้อนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะผลิตหรือนำเข้าได้
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มาตรา ๖๙ การขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ต้องแจ้ง
และส่งมอบรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อยา และชื่อสามัญทางยา
(๒) ตำรับยา
(๓) รูปแบบ รูปลักษณ์ของยา สี สัญลักษณ์ของ
ผู้ผลิตบนผลิตภัณฑ์ยา
(๔) ขนาดบรรจุ
(๕) วิธีวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานยา ที่
ระบุต ามรายการในตำรายาทรี่ ฐั มนตรีป ระกาศฉบับล า่ สุด
กรณีที่ใช้วิธีวิเคราะห์ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศฉบับ
อื่น ต้องแสดงวิธีพิสูจน์ความถูกต้องมาด้วย
(๖) ฉลาก ต้องระบุชื่อสามัญทางยา แสดงวัน
ผลิตและวันสิ้นอายุของยาเป็นภาษาไทย และราคาขาย
ปลีกของยา
(๗) เอกสารกำกับยาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ และ
เอกสารกำกับยาแก่ประชาชนทั่วไป
(๘) ข้อมูลสิทธิบัตร
(๙) ข้อมูลโครงสร้างราคายา
(๑๐) แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
(๑๑) สารมาตรฐานในการวิเคราะห์มาตรฐานยา
(๑๒) หลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนชีวสมมูล
(๑๓) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ความใน (๓) (๕) (๖) และ (๙) ให้เป็นไปตาม
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ประกาศกำหนดของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่อง
มาตรา ๗๐ การขอขึ้นทะเบียนตำรับย าใหม่ ต้อง
ดำเนินการตามมาตรา ๖๙ และต้องส่งมอบรายการ ดัง
ต่อไปนี้
(๑) หลักฐ านทางวชิ าการทสี่ นับสนุนส รรพคุณแ ละ
ความปลอดภัยตามที่ขอขึ้นทะเบียน
(๒) วิธคี วบคุมค ณ
ุ ภาพ ประกันค ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
ยา ตามหลักวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ดี
(๓) ระบบการติดตามยาหลังออกสู่ตลาด
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดของรัฐมนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มาตรา ๗๑ การจดแจ้งยาตัวอย่างที่จะผลิตหรือ
นำเข้าเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ยาที่จะผลิตหรือนำ
เข้าเพือ่ ก ารวจิ ยั แ ละวเิ คราะห์ ยาจำเป็นเฉพาะกรณี และ
ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด
มาตรา ๗๒ การทดลองยาในมนุษย์ที่กระทำใน
ประเทศไทย ต้องผ่านการอนุญาตและรับรองวิธีการ
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ศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศโดยความเห็นชอบของ กยม
มาตรา ๗๓ การแก้ไขรายการทะเบียนตำรับย าหรือ
การแก้ไขรายการจดแจ้ง จะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาต
จากผู้อนุญาต
ผู้ รั บ อ นุ ญ าตต ามว รรคแ รก มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ร าย
ละเอียดทเี่ ปลีย่ นแปลงแก้ไขตอ่ ผ อู้ นุญาตประกอบกจิ การ
สำหรับการบริการและการขายยาตามพระราชบัญญัติ
นี้ และผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลโดยทันที
มาตรา ๗๔ การขอขึ้นทะเบียน แก้ไขรายการ
ทะเบียนตำรับยา และการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
การขอจดแจ้ง การแก้ไขรายการจดแจ้งและการ
ออกใบสำคัญก ารจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ในการพิจารณาออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ตำรับยา การแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยา การจด
แจ้ง หรือ การแก้ไขรายการจดแจ้ง หากมีค่าใช้จ่ายใน
การตรวจวิเคราะห์หรือการประเมินเอกสารทางวิชาการ
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โดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนำเข้า
หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นผ ชู้ ำระคา่ ใช้จ า่ ยตามคา่ ใช้จ า่ ย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง นั้ น ตามห ลั ก เ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะ
กรรมการเฉพาะเรื่อง ประกาศกำหนด แล้วแ ต่กรณี
การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและอัตราค่าตอบแทนใน
การประเมินเอกสารของผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยากำหนด
มาตรา ๗๕ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
และใบสำคัญการจดแจ้งให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ออก
ใบสำคัญหรือใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตหรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ป ระสงค์จ ะขอตอ่ อ ายุ ให้ย นื่ ค ำขอตอ่ ผ อู้ นุญาต
ก่อนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาและใบสำคัญการ
จดแจ้งจะสิ้นอายุอย่างน้อยเก้าเดือน เมื่อได้ยื่นคำขอ
ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
และใบสำคัญการจดแจ้ง ยังมีอายุใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุการขอต่ออายุใบ
สำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา การอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดและการทบทวนทะเบียนตำรับยา
ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนิน
การตามแผนการประเมินท บทวนทะเบียนตำรับย าทคี่ ณะ
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กรรมการเฉพาะเรื่องกำหนด
การขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นขอต่ออายุจะกระทำมิได้ ให้ผู้รับ
อนุญาตดำเนินการขึ้นทะเบียนยาเหล่านั้นตามระบบ
ปกติ
การข อต่ อ อ ายุ ใ บส ำคั ญ ก ารจ ดแ จ้ ง แ ละก าร
อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๗๖ ห้ามมใิ ห้ผ อู้ นุญาตรบั ข นึ้ ท ะเบียนตำรับ
ยา เมื่อเห็นว่า
(๑) การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาไม่ดำเนินก ารตาม
มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง
(๒) ยาทขี่ อขนึ้ ท ะเบียนตำรับย าเป็นย าทถี่ กู ส งั่ เพิก
ถอนทะเบียนตำรับยาแล้ว เว้นแต่ปรากฏว่า เหตุที่เพิก
ถอนทะเบียนตำรับยานั้นหมดสิ้นไปแล้ว
(๓) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า
มีประสิทธิผลดีกว่าและคุ้มค่ากว่ายาที่ได้ขึ้นทะเบียน
ตำรับอยู่แล้ว
(๔) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาที่ใช้ชื่อ
ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับยาที่
เพิกถอนทะเบียนตำรับยาแล้ว
(๕) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใช้ชื่อไปในทาง
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โอ้อวด ไม่ส ภุ าพ ไม่เหมาะสมกบั ว ฒ
ั นธรรมอนั ด งี ามของ
ไทย ไม่ค ำนึงถ งึ ค ณ
ุ ค่าข องภาษาไทย หรืออ าจทำให้เข้าใจ
ผิดจ ากความเป็นจ ริง หรือย าสามัญป ระจำบา้ นทใี่ ช้ช อื่ ซ ำ้ 
กับยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
(๖) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิบัตรตามกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตรที่มีโครงสร้างราคายาไม่สมเหตุสมผล
หรือไม่คุ้มค่า
(๗) ยาทขี่ อขนึ้ ท ะเบียนตำรับย านนั้ เป็นย าทไี่ ม่ได้
ผลิตต ามหลักเกณฑ์ว ธิ กี ารทดี่ ใี นการผลิตย าและควบคุม
คุณภาพตามที่รัฐมนตรีประกาศ
(๘) ยาทขี่ อขนึ้ ท ะเบียนตำรับย านนั้ เป็นย าทไี่ ม่ได้
นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดี ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
(๙) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตำรับยานั้นได้ถูกถอน
ทะเบียนตำรับยาจากประเทศผู้ผลิต ด้วยสาเหตุของ
ความไม่ปลอดภัยหรือไม่มีประสิทธิผล
(๑๐) ยาที่ ข อขึ้ น ท ะเบี ย น เป็ น ย าที่ ก ำหนด
โครงสร้างราคายาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
มาตรา ๗๗   ห้ามมิให้ผู้อนุญาตรับจดแจ้ง เมื่อ
เห็นว่า
(๑) การจดแจ้งไม่ดำเนินการตามมาตรา ๗๑
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มาตรา ๗๒
(๒) การจดแจ้งไม่เป็นไปตามมาตรา ๗๔ วรรค
สอง
(๓) ไม่เหมาะสมตามหลักวิชาการหรืออาจไม่
ปลอดภัยกับผู้ใช้
มาตรา ๗๘   ในก ารพิ จ ารณาอ นุ ญ าตใ ห้ ต่ อ
อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา และการแก้ไข
รายการท ะเบี ย นต ำรั บ ย าใ ห้ น ำค วามใ นม าตรา ๗๖
(๒) (๓) (๔) และ (๙) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการ
จดแจ้งแ ละการแก้ไขรายการจดแจ้งให้น ำความในมาตรา
๗๗ (๒) และ (๓) มาใช้
มาตรา ๗๙ คำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยาและ
ไม่รับจดแจ้ง หรือไม่ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ตำรับย าและไม่ต อ่ อ ายุใบสำคัญก ารจดแจ้งข องผอู้ นุญาต
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
แล้วให้เป็นที่สุด
มาตรา ๘๐ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้
ใช้ยา สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพยา ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่ง
แก้ไขทะเบียนตำรับย าหรือก ารจดแจ้ง หรือส งั่ ให้ท บทวน
ทะเบียนตำรับย า หรือก ำหนดเงือ่ นไขในการตดิ ตามความ
ปลอดภัยของยาได้ตามที่เห็นสมควร หรือตามความ
จำเป็น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยาที่ถูกสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาตามวรรคหนึ่ง
ด้วยเหตุผลความไม่ปลอดภัย ต้องแก้ไขฉลากมิให้มีชื่อ
และภาพลักษณ์เหมือนหรือคล้ายคลึงกับยาเดิมที่ถูกสั่ง
แก้ไขทะเบียนตำรับย าในเวลาทเี่ ลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยากำหนด
มาตรา ๘๑  ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือยาที่
ได้รับจดแจ้งไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ยานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับ
ใช้เป็นอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุ
อันตราย
(๒) ยานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือ
ตามที่จดแจ้งไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้หรือเป็นยา
ปลอม
(๓) ยานั้นไม่ได้แก้ไขตำรับยา รายการทะเบียน
ตำรับยา หรือ รายการการแจ้งรายละเอียดตามคำสั่ง
ของผู้อนุญาต
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(๔) ยาที่เป็นยาที่ใช้สำหรับสัตว์ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
(๕) กรณีท ปี่ ระเทศผผู้ ลิต สัง่ ย กเลิกท ะเบียนตำรับ
ยาเนื่องจากความปลอดภัย หรือไม่มีประสิทธิผล
ให้ผ อู้ นุญาตโดยความเห็นช อบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมีอำนาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาหรือ
เพิกถอนการจดแจ้งนั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับอนุญาตผลิต
ผู้รับอนุญาตนำเข้า หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ทราบและให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๒ เมื่ อ มี ก รณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า ยาใ ด
ไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรืออาจไม่ปลอดภัย ให้
เลขาธิการมีอำนาจสั่งให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายา ผู้รับใบ
สำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือผู้รับใบสำคัญการ
จดแจ้ง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อพิสูจน์คุณภาพ
ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัย
ในร ะหว่ า งก ารด ำเนิ น ก ารต ามว รรคห นึ่ ง ให้ 
เลขาธิการมีอำนาจสั่งระงับการผลิต ขาย หรือนำเข้ายา
เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการพิสูจน์แล้วว่า ยานั้น
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัย
มาตรา ๘๓ เมื่อปรากฏว่า ยาใดมีคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพไม่ต รงตามทขี่ นึ้ ท ะเบียนหรือจ ดแจ้งไว้ หรือ
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ไม่ปลอดภัย ให้เลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคำสงั่ เป็นห นังสือให้ผ รู้ บั อ นุญาตผลิต ขาย
หรือนำเข้ายา งดผลิต ขาย บริการหรือนำเข้ายา หรือ
ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องกำหนด
(๒) ประกาศผ ลก ารต รวจส อบห รื อวิ เ คราะห์ 
คุ ณภาพข องยาที่ นำไ ปต รวจส อบหรื อวิ เ คราะห์ ตาม
มาตรา ๑๔๔ (๒) ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว
(๓) เรียกเก็บย าจากผรู้ บั อ นุญาตผลิต ขาย บริการ
หรือนำเข้ายา หรือผู้มีไว้ในครอบครองหรือสั่งให้ ผู้รับ
อนุญาตผลิต ขาย บริการหรือนำเข้ายาจัดเก็บยาที่ตน
ผลิต ขาย บริการหรือนำเข้าคืนจากท้องตลาดหรือผู้มีไว้
ในครอบครองภายในระยะเวลาทกี่ ำหนด และมอี ำนาจสงั่ 
ให้ท ำลาย หรือจ ดั การตามควรแก่ก รณี หากพบวา่ ยานนั้ 
เป็นยาตามมาตรา ๑๔๐ ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย
หรือนำเข้ายาเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
การดังกล่าว
มาตรา ๘๔   เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง มีอ ำนาจประกาศในราชกจิ จ า
นุเบกษากำหนดผเู้ ชีย่ วชาญ องค์กรผเู้ ชีย่ วชาญ หน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งกำหนดอัตราและวิธีการชำระค่าใช้จ่ายในการ
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ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานที่ผลิตยา
ขาย หรือน ำเข้า การตรวจสอบหรือต รวจวเิ คราะห์ย าเพือ่ 
ประกอบการพิจารณาในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การพิจารณาออกใบอนุญาต ใบสำคัญการ
ขึ้นทะเบียนตำรับยา ใบสำคัญการจดแจ้ง หรือหนังสือ
รับรอง
(๒) การพิจารณาแก้ไขรายการในใบอนุญาต ใบ
สำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ใบสำคัญการจดแจ้งหรือ
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคำขอเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
มาตรา ๘๕ ผู้ผลิตหรือนำเข้ายามีหน้าที่ส่งข้อมูล
สถานการณ์ ท ะเบี ย นต ำรั บ ย า หรื อ ก ารแ ก้ ไ ขข้ อ มู ล
รายงานอ าการไ ม่ พึ ง ป ระสงค์ จ ากต่ า งป ระเทศแ ก่ ผู้ 
อนุญาต ตลอดจนเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงตาม
ความจำเป็น
มาตรา ๘๖ ในกรณีใบสำคัญก ารขนึ้ ท ะเบียนตำรับ
ยาหรือใบสำคัญการจดแจ้งสูญหายหรือถูกทำลายใน
สาระสำคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่น
คำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือ
ใบแทนใบสำคัญก ารจดแจ้ง แล้วแ ต่ก รณี ภายในสบิ ห า้ ว นั 
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น บั แ ต่ว นั ท ไี่ ด้ท ราบถงึ ก ารสญ
ู หายหรือถ กู ท ำลายดงั ก ล่าว
การขอรับใบแทนใบสำคัญก ารขนึ้ ท ะเบียนตำรับย าหรือใบ
แทนใบสำคัญการจดแจ้ง การออกใบแทนใบสำคัญการ
ขึน้ ท ะเบียนตำรับย า ใบแทนใบสำคัญก ารจดแจ้ง การออก
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด
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หมวด ๓
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชช ีววัตถุ และเภสัชส มุนไพร
ส่วนที่ ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต
เกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชช ีววัตถุ และเภสัชส มุนไพร

มาตรา ๘๗ ผู้ ใ ดป ระสงค์ จ ะป ระกอบกิ จ การ
ผลิต ขาย หรือนำเข้า เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
สำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ให้ยื่นคำขอ
อนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะ
ผลิต ขาย หรือนำเข้าได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๘ บทบัญญัตมิ าตรา ๘๗ ไม่ใช้บงั คับแก่
(๑) การผลิต ขาย หรือนำเข้า เภสัชเคมีภัณฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร โดยกระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ในหน้าที่ป้องกันหรือ
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บำบัดโรค และสภากาชาดไทย
(๒) การผลิตเภสัชสมุนไพรโดยผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีซึ่งออก
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ เพื่อปรุงยา
แผนไทย หรือย าแผนทางเลือก แล้วแ ต่ก รณี สำหรับผ ปู้ ว่ ย
เฉพาะรายของตน
(๓) ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เ ภสั ช กรรมแ บ่ ง บ รรจุ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ได้จด
แจ้งไว้แล้ว เพื่อขายส่งสำหรับผู้ซื้อในสถานที่ขายส่ง
เภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จ
(๔) การแบ่งบ รรจุเภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ท ไี่ ม่เป็นส ารออก
ฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่มีส่วนผสมของ
สารออกฤทธิ์ เพื่อขายปลีกสำหรับผู้ซื้อ
(๕) การแบ่งบรรจุเภสัชสมุนไพรเพื่อข าย
(๖) การขายปลีกเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ไม่เป็นสารออก
ฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่มีส่วนผสมของ
สารออกฤทธิ์
(๗) การขายเภสัชสมุนไพร
(๘) การผลิต ขาย หรือนำเข้า เภสัชเคมีภัณฑ์
เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ กึ่ ง ส ำเร็ จรู ป เ ภสั ช ชี ว วั ต ถุ หรื อ เ ภสั ช
สมุนไพร ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
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ผู้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๘ (๑) และ
(๘) เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ห้ามผู้ใด
ขายปลีกเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัช
เคมีภ ณ
ั ฑ์ก งึ่ ส ำเร็จรูปท มี่ สี ว่ นผสมของสารออกฤทธิ์ หรือ
เภสัชชีววัตถุ
มาตรา ๙๐ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต ขาย
หรือนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร เมื่อปรากฏว่าผู้ขอ
อนุญาต
(๑) เป็ น เ จ้ า ของกิ จ การที่ ป ระสงค์ จ ะข อรั บ ใ บ
อนุญาต
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๔) ไม่เคยได้ร บั โทษจำคกุ โดยคำพพิ ากษาถงึ ทีส่ ดุ 
ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๘) มีสถานที่ผลิตยา ขาย หรือนำเข้าเภสัชเคมี
ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือ
เภสัชสมุนไพร หรือสถานที่เก็บเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมี
ภัณฑ์ก งึ่ ส ำเร็จรูป เภสัชช วี ว ตั ถุ หรือเภสัชส มุนไพร และมี
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๙) ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ำหรือ
คล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของผู้รับ
อนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตยังไม่ครบสองปี
(๑๐) มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนิน
การต ามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก ำหนดต ามม าตรา ๖
(๖) และไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตาม
มาตรา ๖ (๑๓)
(๑๑) มีผ ปู้ ระกอบวชิ าชีพเภสัชกรรมเป็นผ มู้ หี น้าท ี่
ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจำนวนตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดตามมาตรา ๖ (๖) และไม่เป็นโรคตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๖(๑๓)
(๑๒) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใดตามพระ
ราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้วเกินสองปีก่อน
วันขออนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ และผู้มีหน้า

aw ������� ��- 20120206.indd 101

2/6/12 7:06:21 PM

102

ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารอ าจเ ป็ น บุ ค คลเ ดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ใ นก รณี 
นิติบุคคลเป็น ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้แทนของนิติบุคคล
หรื อ ผู้ มี อ ำนาจท ำการแ ทนนิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งมี 
คุ ณ สมบั ติ แ ละไ ม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มต ามว รรคห นึ่ ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๑๒) ด้วย
มาตรา ๙๑ ผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๙๐ (๑๐)และ (๑๑) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม เว้นแต่
(๑) การผลิตเภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ท มี่ งุ่ ห มายใช้ในกจิ การ
อื่นที่มิใช่ยา ผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะ
เป็น ผู้ได้รับปริญญาทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดก็ได้
(๒) การผลิตเภสัชสมุนไพร ผู้ดำเนินการ และผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่ง
ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือผู้
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ก็ได้
(๓) การขายเภสัชชีววัตถุที่ใช้ผลิตเป็นยาสำหรับ
สัตว์ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการ
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สัตวแพทย์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ก็ได้
มาตรา ๙๒ ใบอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัช
สมุนไพร ให้แบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์
(๒) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
(๓) ใบอนุญาตผลิตเภสัชชีววัตถุ
(๔) ใบอนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพร
(๕) ใบอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมี
ภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ
(๖) ใบอนุญาตนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมี
ภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรือเภสัชชีววัตถุ
(๗) ใบอนุญาตนำเข้าเภสัชสมุนไพร
ผู้ รั บ อ นุ ญ าตผ ลิ ต ห รื อ น ำเ ข้ า เ ภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ให้ถือว่า
เป็นผ รู้ บั อ นุญาตขายส่งเภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ เภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ก งึ่ 
สำเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ตนผลิตหรือนำเข้าด้วย

มาตรา ๙๓ ใบอ นุ ญ าตต ามม าตรา ๙๒
(๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ(๗) ให้มีอายุสามปีนับแต่วัน
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ทีอ่ อกใบอนุญาต และใบอนุญาตตามมาตรา ๙๒ (๕) ให้
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๙๔ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา
๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ และบท
กำหนดโทษทเี่ กีย่ วข้องกบั บ ทบัญญัตดิ งั ก ล่าวมาใช้บ งั คับ
กับใบอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
สำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร โดยอนุโลม
มาตรา ๙๕ ในกรณีท ผี่ รู้ บั อ นุญาตประสงค์จ ะแก้ไข
รายการในใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต เว้นแต่
เป็นการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายยา สถานที่นำ
เข้ายา หรือสถานที่เก็บเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร เป็นการ
ชั่วคราว เพราะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจดำเนิน
การขออนุญาตได้
การยื่ น ค ำขอ การอ นุ ญ าต และก ารย้ า ยห รื อ
เปลีย่ นแปลงสถานทขี่ ายยา สถานทนี่ ำเข้ายา หรือส ถานที่
เก็บเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัช
ชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร เป็นการชั่วคราว เพราะมี
เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจดำเนินการขออนุญาตได้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
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ส่วนที่ ๒
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชช ีววัตถุ และเภสัชส มุนไพร

มาตรา ๙๖ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๕ มาตรา
๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ และบทกำหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้รับ
อนุญาต ผู้ดำเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเภสัชชีววัตถุ
และเภสัชสมุนไพรโดยอนุโลม
มาตรา ๙๗ ผู้ รั บ อ นุ ญ าตต้ อ งค วบคุ ม ดู แ ลใ ห้
ผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ตามที่
กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะ
ประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้ดำเนินการไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้
มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดำเนินการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ทนภายในเจ็ดว นั น บั แ ต่ว นั ท ผี่ ดู้ ำเนินก ารดงั ก ล่าว
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว
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ให้บคุ คลซง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนตามวรรคหนึง่ มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำเนินการที่ตนแทน
และปฏิบัติหน้าที่แทนได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผ อู้ นุญาตทราบภายในสามวนั น บั แ ต่ว นั ท บี่ คุ คล
ดังกล่าวเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะ
ประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ผู้ดำเนินการ
ต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบถึงการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นการชั่วคราวของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และ
ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียว
กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แทน
ให้บคุ คลซง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนตามวรรคหนึง่ มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่
ตนแทน และปฏิบัติหน้าที่แทนได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
การแจ้งตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมี
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ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุหรือเภสัช
สมุนไพร มีหน้าที่จัดการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีผู้ดำเนินการซึ่งมีคุณสมบัติและจำนวน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๖ (๑๐)
(๒) ให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและ
จำนวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด อยู่ตลอดเวลา
ทำการ
(๓) ให้มีการผลิต ขาย หรือนำเข้าตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๔) ให้มีการผลิต ขาย หรือนำเข้า ณ สถานที่ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๕) ให้ มี ป้ า ยต ามห ลั ก เ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ 
เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) ให้มีใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต สำเนาใบ
อนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สำเนาใบ
อนุญาตเป็นผ ปู้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขาการแพทย์แ ผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น
ตามทกี่ ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซงึ่ อ อกตามกฎหมาย
ว่าด ว้ ยการประกอบโรคศลิ ปะ หรือส ำเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๙๑ (๑) แล้วแต่กรณี แสดงไว้ในที่เปิดเผย
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และเห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๗) ให้มีบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือนำเข้า
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกำหนด
(๘) ให้มีการเก็บตัวอย่างที่ผลิตหรือนำเข้าตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกำหนด
มาตรา ๑๐๑ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือนำเข้า
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิตต้องจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพ
และหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ก่อน
นำออกจากสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขทคี่ ณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งประกาศกำหนด และ
ให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) กรณีนำเข้าทุกครั้ง ต้องจัดให้มีหนังสือร ับรอง
ของผู้ผลิต แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์คุณภาพ และ
ให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) จั ด ใ ห้ มี ฉ ลากต ามที่ จ ดแ จ้ ง ไ ว้ ทั้ ง นี้ การ
แสดงฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๔) จัดทำและส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการ
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ผลิต หรือนำเข้า ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๕) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๑๐๒ ให้ผ รู้ บั อ นุญาตขายส่งเภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้มีฉลาก ตามมาตรา ๑๐๑ (๓)
(๒) ขายส่งต่อผู้รับอนุญาตผลิตยา หน่วยงานของ
รัฐ หรือสภากาชาดไทย
(๓) จัดให้มีการขนส่ง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๔) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐๓ ให้ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเภสัชเคมี
ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุหรือเภสัช
สมุนไพร มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่
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ผลิตยา ขาย นำเข้า หรือสถานที่เก็บ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
(๒) ควบคุมการผลิต ขาย หรือนำเข้า ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด
(๓) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๑๐๔ ให้ผ มู้ หี น้าท ปี่ ฏิบตั กิ ารประจำสถานที่
ผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัช
ชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจำอยู่ ณ สถานทผี่ ลิต ตามทผี่ รู้ บั อ นุญาต
จัดไว้
(๒) ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๓) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลาก ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกำหนด
(๔) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
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มาตรา ๑๐๕ ให้ผ มู้ หี น้าท ปี่ ฏิบตั กิ ารประจำสถานที่
ขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ
เภสัชชีววัตถุ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจำอยู่ ณ สถานที่ขายส่ง หรือสถานที่เก็บ
ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๑๐๐ (๓)
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๓) ขายส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(๔) ควบคุมการส่งมอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทคี่ ณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งประกาศ
กำหนด
(๕) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๑๐๖  ให้ผ มู้ หี น้าท ปี่ ฏิบตั กิ ารประจำสถานที่
นำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัช
ชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจำอยู่ ณ สถานทนี่ ำเข้ายาหรือส ถานทเี่ ก็บ
ยา ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๑๐๐ (๓)
(๒) ดูแลการนำเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
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(๓) เก็บรักษาและควบคุมเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกำหนด
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องประกาศกำหนด
(๕) ดูแลและตรวจสอบให้หนังสือรับรองของผู้
ผลิตที่แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ที่ผู้รับอนุญาต
นำเข้าจัดให้มีตามมาตรา ๑๐๓ (๒) เป็นไปตามหลัก
วิชาการ
(๖) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดเพือ่ ป ระโยชน์ในการคมุ้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ตามทรี่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
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ส่วนที่ ๓
การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชช ีววัตถุ และเภสัชส มุนไพร

มาตรา ๑๐๗ ผู้ใดประสงค์จะจดแจ้งเภสัชเคมี
ภัณฑ์ เภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ก งึ่ ส ำเร็จรูป เภสัชช วี ว ตั ถุ หรือเภสัช
สมุนไพร ให้ยื่นคำขอจดแจ้ง และเมื่อผู้อนุญาตออกใบ
สำคัญการจดแจ้งให้แล้ว จึงจะผลิตหรือนำเข้าได้ ทั้งนี้
ในการผลิตหรือนำเข้าต้องดำเนินการตามมาตรา ๘๗
ผู้ยื่นคำขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบสำคัญการจดแจ้ง
ผูแ้ ทนของนติ บิ คุ คล หรือผ มู้ อี ำนาจทำการแทนนติ บิ คุ คล
นั้น ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรค
สองด้วย
การขอจดแจ้งและการออกใบสำคัญการจดแจ้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๘ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๐๗ ไม่ใช้บงั คับแก่
(๑) เภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ หรือเภสัชช วี ว ตั ถุ ทีไ่ ม่เป็นส าร
ออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ก งึ่ ส ำเร็จรูปท ไี่ ม่มสี ว่ นผสม

aw ������� ��- 20120206.indd 113

2/6/12 7:06:26 PM

114

ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

ของสารออกฤทธิ์
(๒) เภสัชส มุนไพร ยกเว้นเภสัชส มุนไพรทรี่ ฐั มนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ
กำหนด
(๓) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
หรือเภสัชชีววัตถุ ที่จะผลิตหรือนำเข้า เพื่อการวิจัยการ
วิเคราะห์ จัดนิทรรศการ หรือกิจการสาธารณกุศล
(๔) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต
ผลิตห รือน ำเข้าต ามมาตรา ๘๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ
(๘)
(๕) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
หรือเภสัชชีววัตถุ ตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) เฉพาะ
รายการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำหนด ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
ผู้อนุญาตและจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
การแจ้งและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดย
ค ำแ นะนำข องค ณะก รรมการเ ฉพาะเ รื่ อ งป ระกาศ
กำหนด
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มาตรา ๑๐๙ การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมี
ภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ต้อง
มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชือ่ เภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ เภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ก งึ่ ส ำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
(๒) ชื่อสามัญของเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ
กำหนด
(๓) ชื่ อ แ ละที่ อ ยู่ ข องผู้ จ ดแ จ้ ง เ ภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร
(๔) ชื่ อ แ ละที่ อ ยู่ ข องผู้ รั บ อ นุ ญ าตผ ลิ ต ห รื อ น ำ
เข้ายา
(๕) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็น
สารออกฤทธิ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสำเร็จรูป
(๖) ส่วนประกอบของเภสัชเคมีภัณฑ์ก ึ่งสำเร็จรูป
(๗) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ
(๘) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ
กำหนด
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(๙) ฉลาก
(๑๐) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๑๑๐ ห้ามผู้อนุญาตรับจดแจ้งเภสัชเคมี
ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุหรือเภสัช
สมุนไพร เมื่อเห็นว่า
(๑) การขอจดแจ้งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๐๗ วรรค
สอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๐๙
(๒) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ขอจดแจ้งถูกสั่งเพิก
ถอนการจดแจ้งแล้ว
(๓) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ขอจดแจ้งอาจไม่
ปลอดภัยที่จะนำมาผลิตเป็นยา
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีผู้ที่รับใบสำคัญการจดแจ้ง
ประสงค์จะแก้ไขรายการจดแจ้งให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต
และเมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้ว จึงจะแก้ไขรายการจดแจ้งนน้ั ได้
การยื่นคำขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๒ ใบสำคัญก ารจดแจ้งให้ม อี ายุห า้ ป นี บั 
แต่วันที่ออกใบสำคัญการจดแจ้ง
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มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่ผู้รับใบสำคัญการจดแจ้ง
ประสงค์จ ะขอตอ่ อ ายุใบสำคัญก ารจดแจ้ง ให้ย นื่ ค ำขอตอ่ 
ผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบสำคัญการจดแจ้งสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และ
ชำระคา่ ธ รรมเนียมการตอ่ อ ายุพ ร้อมกบั ก ารยนื่ ค ำขอแล้ว
ให้ใบสำคัญก ารจดแจ้งด งั ก ล่าวคงใช้ต อ่ ไปได้จ นกว่าจ ะมี
คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการจดแจ้งนั้น  การ
ขอตอ่ อ ายุใบสำคัญก ารจดแจ้งแ ละการอนุญาตให้ต อ่ อ ายุ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
การขอต่ออายุใบสำคัญการจดแจ้ง เมื่อล่วงพ้น
กำหนดเวลาวันที่ใบสำคัญการจดแจ้งสิ้นอายุจะกระทำ
มิได้
ในกรณีท มี่ คี ำสงั่ ไม่อ นุญาตให้ต อ่ อ ายุใบสำคัญก าร
จดแจ้ง ให้ผ อู้ นุญาตแจ้งให้ผ รู้ บั ใบสำคัญก ารจดแจ้ง ผูร้ บั 
อนุญาตผลิตห รือน ำเข้าเภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ เภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ก งึ่ 
สำเร็จรูป เภสัชช วี ว ตั ถุ หรือเภสัชส มุนไพรดงั ก ล่าว ทราบ
และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุ
ตามส่วนโดยคำนวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่
อนุญาตจนถึงวันที่ครบกำหนดห้าปี หากใบสำคัญการ
จดแจ้งนั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ เศษของหนึ่งเดือนถ้า
ถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน
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มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ได้รับจดแจ้งสูญหาย ถูก
ทำลาย หรือชำรุด ให้ผู้รับใบสำคัญการจดแจ้งยื่นคำขอ
รับใบแทนใบสำคัญการจดแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ทีไ่ ด้ท ราบถงึ ก ารสญ
ู หาย ถูกท ำลาย หรือช ำรุด การขอรับ
ใบแทนใบสำคัญก ารจดแจ้งแ ละการออกใบแทนใบสำคัญ
การจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาอนุญาตให้แก้ไข
รายการจดแจ้ง หรือต่ออายุใบสำคัญการจดแจ้ง ให้นำ
ความในมาตรา ๑๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๖ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
หรือค วามปลอดภัยข องเภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ เภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ก งึ่ 
สำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ให้ผู้อนุญาต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แล้ว
แต่กรณี มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบสำคัญ
การจดแจ้งแก้ไขรายการจดแจ้ง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้
ในคำสั่งดังกล่าว
มาตรา ๑๑๗ เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
สำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ได้รับจด
แจ้งไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้
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อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบสำคัญการจดแจ้งนั้นได้โดย
แจ้งให้ผู้รับใบสำคัญการจดแจ้ง ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย
หรือนำเข้า เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร และให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(๑) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร อาจไม่ปลอดภัยที่จะ
นำมาผลิตเป็นยา
(๒) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรนั้น ไม่ได้แก้ไขรายการ
จดแจ้งตามคำสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๑๖
มาตรา ๑๑๘ เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
สำเร็จรูป เภสัชช วี ว ตั ถุ หรือเภสัชส มุนไพร ทีไ่ ด้ร บั จ ดแจ้ง
ไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่า ผู้รับใบสำคัญการจดแจ้ง
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๗
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอำนาจ
สั่งเพิกถอนใบสำคัญการจดแจ้งนั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับ
ใบสำคัญการจดแจ้ง ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนำเข้า
ทราบและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๙ คำสงั่ ไม่ร บั จ ดแจ้ง ไม่อ นุญาตให้แ ก้ไข
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รายการจดแจ้ง ไม่ต่ออายุใบสำคัญการจดแจ้ง ให้แก้ไข
รายการจดแจ้ง หรือเพิกถอนใบสำคัญการจดแจ้ง ของ
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องให้เป็นที่สุด
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หมวด ๔
การควบคุมราคายา
มาตรา ๑๒๐ เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ
หรือราคาขายยาที่ไม่เป็นธรรม กำหนดให้มีการควบคุม
ราคายา
มาตรา ๑๒๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมราคา
การใช้อ ำนาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้
กระทำเป็นประกาศตามความจำเป็นแก่พฤติการณ์แห่ง
กรณี โดยคำนึงถึงภาระของผู้ปฏิบัติ และระบุถึงเหตุผล
ความจำเป็นในการประกาศดังกล่าว   การประกาศให้มี
ผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๑๒๒ ให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ จ ำหน่ า ย ผู้ ซื้ อ เพื่ อ
จำหน่าย หรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย แสดงราคายา
มาตรา ๑๒๓ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการใดๆ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการกักตุน หรือไม่นำยาที่
มีไว้เพื่อจำหน่ายออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ
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หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือประวิงการจำหน่ายหรือ
การส่งมอบยา
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หมวด ๕
การพักใช้ใบอนุญาตและ
การเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๒๔ เมื่อปรากฏต่อผู้อนุญาตว่า ผู้รับ
อนุญาตใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือกระทำผิดต่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน
ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่า ได้
กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่เห็น
สมควรหรือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องหยุด
ประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น และ
ระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้
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อนุญาตขาดคณ
ุ สมบัตหิ รือม ลี กั ษณะตอ้ งหา้ มตามมาตรา
๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๙๐   หรือกระทำผิดต่อ
พระราชบัญญัตินี้ซ้ำ หรือกระทำผิดต่อกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
โดยรวม ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องหยุด
ประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
ในกรณีผ รู้ บั อ นุญาตซงึ่ ถ กู เพิกถ อนใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ได้แก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามแล้ว จะขอรับใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้อีกก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เนื่องจากกระทำผิดต่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้
มาตรา ๑๒๖ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาต
ทราบ ในการแจ้งค ำสงั่ น นั้ หากไม่พ บตวั ผูร้ บั อ นุญาตหรือ
ผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ปิดคำสั่งไว้ในที่
เปิดเผย เห็นได้ง า่ ย ณ สถานทปี่ ระกอบการ และให้ถ อื ว่า
ผู้รับอนุญาตได้ทราบคำสั่งนั้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ปิดค ำสั่ง

aw ������� ��- 20120206.indd 124

2/6/12 7:06:30 PM

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ

125

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค คำสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตและคำสงั่ เพิกถ อนใบอนุญาตตามวรรคหนึง่
จะแจ้งโดยวธิ ปี ระกาศในหนังสือพิมพ์ร ายวนั หรือโดยวธิ ี
อื่นอีกด้วยก็ได้
มาตรา ๑๒๗ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะก รรมการเ ฉพาะเ รื่ อ งมี อ ำนาจเ พิ ก ถ อนค ำสั่ ง
พ กั ใช้ใบอนุญาตได้ เมือ่ ป รากฏวา่ ผูร้ บั อ นุญาตซงึ่ ถ กู ส งั่ พ กั 
ใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ
กระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๑๒๘ การอุทธรณ์ในกรณีผู้รับอนุญาตถูก
พักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติในหมวด ๙
มาตรา ๑๒๙ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขาย
ยาของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับอนุญาตอื่น หรือแก่ผู้ซึ่ง
ผ อู้ นุญาตเห็นส มควรได้ภ ายในเก้าส บิ ว นั น บั แ ต่ว นั ท ไี่ ด้ร บั 
ทราบคำสั่งของผู้อนุญาตที่แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต
หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้อนุญาตหรือรัฐมนตรีจะมีหนังสือ
แจ้งการผ่อนผันขยายระยะเวลาดังกล่าวให้้
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หมวด ๖
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
มาตรา ๑๓๐   ห้ามมิให้ผู้ใดส่งเสริมการขายหรือ
โฆษณายาตามมาตรา ๖ (๒) หรือยาตามมาตรา ๑๔๐
มาตรา ๑๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการส่งเสริม
การขาย เว้นแต่จะเป็นการกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๓
มาตรา ๑๓๒ การส่งเสริมการขายโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องไม่กระทำการในลักษณะการ
ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการให้ดังกล่าวเป็นการให้
ตามประเพณีหรือเป็นการให้สิ่งที่เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพนั้นโดยตรง และมีมูลค่าเหมาะสมไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด
มาตรา ๑๓๓ การส่งเสริมการขายโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้รับอนุญาตต้องเสนอสิ่งที่เป็นจริง
ถูกต้อง เป็นข้อมูลความรู้ที่สมดุล รอบด้าน ทันสมัย
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สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ทำให้เข้าใจผิด หรือต้องไม่จงใจ
ละเลย หรือชักนำให้เกิดการใช้ยาเกินจำเป็น โดยเพิ่ม
ความเสี่ยงในการใช้ยามากขึ้น หรือกรณีอื่นตามที่คณะ
กรรมการเฉพาะเรือ่ งประกาศกำหนด  ทัง้ นี้ ห้ามมใิ ห้ผ ใู้ ด
ส่งเสริมการขายยา ดังต่อไปนี้
(๑) โอ้อวดสรรพคุณย า หรือว ตั ถุอ นั เป็นส ว่ นประกอบ
ของยาว่า สามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือ ป้องกัน
โรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด
หรือใช้ถ้อยคำอื่นใดที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน
(๒) การแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกิน
ความจริงและตอ้ งไม่มลี กั ษณะทปี่ ิดบัง อำพรางลกั ษณะ
หรือสรรพคุณยาที่แท้จริง
(๓) ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระ
สำคัญเกี่ยวกับยาหรือบริการยา ไม่ว่ากระทำโดยใช้
หรืออ้างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด
อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
(๔) กระทำการดว้ ยวธิ อี นั เป็นอ นั ตรายตอ่ ส ขุ ภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิดความรำคาญ
(๕) กระทำโดยวธิ แี ถมพก ตัง้ ค ำถามให้ต อบเพือ่ ช งิ 
ร างวัล ออกสลากรางวัล หรือว ธิ กี ารอน่ื ใดในทำนองเดียวกัน
(๖) กระทำโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
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มาตรา ๑๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโฆษณา
ยกเว้นการโฆษณายาสามัญประจำบ้าน
การโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงชื่อสามัญ
ทางยาเป็นลำดับต้นและมีความชัดเจนกว่าการแสดงชื่อ
ทางการค้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๑๓๕ การโฆษณายาสามัญป ระจำบา้ นทาง
เครือ่ งขยายเสียง วิทยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพนงิ่
ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการโฆษณา
ด้วยวธิ กี ารอนื่ ใด จะตอ้ งได้ร บั อ นุมตั ขิ อ้ ความ เสียง ภาพ
หรือวิธีการที่ใช้ในการโฆษณาจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
กำหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๓๖ การโฆษณายาสามัญประจำบ้าน จะ
ต้องไม่ใช้ข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ สัญลักษณ์ การสื่อ
ความหมาย หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิด หรือไม่เป็นธ รรมกบั ผ บู้ ริโภค หรือใช้ข อ้ ความทอี่ าจสง่ 
ผลเสียต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้น
จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับสรรพคุณ แหล่งกำเนิด สภาพ
คุณภาพ ลักษณะของยาหรือวัตถุส่วนประกอบของยา
หรือบริการยา ตลอดจนการผลิต การจัดหา การส่งมอบ
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และการใช้ยา
มาตรา ๑๓๗  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโฆษณายา
ต่อประชาชน ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) โอ้อวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเป็นส่วน
ประกอบของยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือ
ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือ
หายขาด หรือใช้ถ้อยคำอื่นใดที่มีความหมายในทำนอง
เดียวกัน
(๒) การแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกิน
ความจริงและตอ้ งไม่มลี กั ษณะทปี่ ิดบัง อำพรางลกั ษณะ
สรรพคุณยาที่แท้จริง
(๓) ทำให้เข้าใจวา่ ม วี ตั ถุใดเป็นต วั ย า หรือเป็นส ว่ น
ประกอบของยาซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบ
นั้นในยา หรือมีแต่มีไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจตามที่โฆษณา
(๔) ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระ
สำคัญเกี่ยวกับยาหรือบริการยาไม่ว่ากระทำโดยใช้หรือ
อ้างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด อัน
ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
(๕) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมให้ม กี ารกระทำการผดิ ก ฎหมายหรือผ ดิ ศ ลี ธ รรมหรือ
นำไปสู่การเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๖) ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อม
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ความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๗) รับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคล
คณะบุคคล หรือสถาบันใด ๆ
(๘) การแ สดงส รรพคุ ณ ย าว่ า ส ามารถบ ำบั ด
บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคหรือ
แสดงสรรพคุณของยาที่รัฐมนตรีประกาศ
(๙) กระทำการดว้ ยวธิ อี นั เป็นอ นั ตรายตอ่ ส ขุ ภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อ
ผู้บริโภค
(๑๐) กระทำโดยวธิ แี ถมพก ตัง้ ค ำถามให้ต อบเพือ่ 
ชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรือวิธีการอื่นใดในทำนอง
เดียวกัน
(๑๑) กระทำ โดยไม่ส ภุ าพ โดยการรอ้ งรำทำเพลง
หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
(๑๒) กระทำโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๑๓๘ การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพให้ก ระทำได้ภ ายใต้ห ลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) การโฆษณาจะต้องไม่แสดงสรรพคุณยาอัน
เป็นเท็จ หรือเกินความจริง
(๒) การโฆษณาจะต้องไม่ทำให้เข้าใจว่ามีวัตถุ
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ใดเป็นยา หรือส่วนประกอบของยา ซึ่งความจริงไม่มี
วัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทำให้
เข้าใจ
(๓) ห้ามโฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ โดยการร้อง
รำทำเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย หรือ
โดยการแถมพก หรือออกสลากรางวัล
(๔) การแสดงสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ ประวัติความ
เป็นมา และรายละเอียดอื่นๆ ต้องเป็นไปตามข้อความ
ในเอกสารกำกับยาและฉลาก ยกเว้นกรณีเป็นการแสดง
ข้อความที่มีหลักฐานทางทะเบียน หรือเอกสารที่เชื่อถือ
ได้มาพิสูจน์ และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยว
กับยานั้น
(๕) การอ้างอิงถึงผลการศึกษาวิจัย
(ก) การกล่าวอ้างอิงในเอกสารโฆษณา
ต้ อ งเ ป็ น ไ ปต ามห ลั ก ส ากล และจ ะต้ อ งเ ป็ น
เอกสารอา้ งอิงซ งึ่ เป็นท ยี่ อมรับแ ละเชือ่ ถ อื ได้ เช่น
ตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ ตำรายา และวารสาร
ต่างๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปแล้ว
(ข) การอ้างถึงผลหรือขนาดยาที่โฆษณา
ต้ อ งม าจ ากเ อกสารอ้ า งอิ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้ แ ละ
ข้อความต้องสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา เช่น
ขนาด สรรพคุณ และข้อบ่งใช้
(๖) การนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัย
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(ก) ข้อมูลที่นำมาใช้ต้องอยู่ในงานวิจัยนั้น
โดยจะตอ้ งไม่ตคี วามเกินเลยไปจากเอกสารอา้ งอิง
ต้นฉบับ และให้ร ะบุช อื่ ข องเอกสารอา้ งอิงน นั้ ด ว้ ย
	  (ข) ให้ แ สดงค่ า ท างส ถิ ติ ห รื อ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับรูปแบบของการศึกษาวิจัยให้ชัดเจน เช่น
กลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง ค่าที่บอกความ
มีนัยสำคัญทางสถิติ เพื่อไม่ให้เกิดการสำคัญ
ผิดในสาระสำคัญของการศึกษาวิจัยนั้น และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นตามแต่กรณี
(ค) กรณีเป็นกราฟหรือตาราง ให้ใส่ที่มา
ไว้ใต้ต าราง ไม่ก ล่าวอา้ งขอ้ มูลจ ากการศกึ ษาโดย
รวมข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยหลาย ๆ แหล่ง
นำเสนอในรปู ภาพหรือต าราง เนือ่ งจากการศกึ ษา
แต่ละครั้ง มีรูปแบบการศึกษาและข้อมูลพื้นฐาน
ที่แตกต่างกัน
(ง) กรณีบ ริษทั ย าเป็นแ หล่งท นุ ว จิ ยั จะตอ้ ง
แจ้งไว้ในโฆษณานั้นด้วย
(๗) มีข อ้ ความ คำแนะนำให้ไปอา่ นเอกสาร
กำกับยาหรือเอกสารที่ใช้อ้างอิงฉบับเต็ม
มาตรา ๑๓๙ ในก รณี ที่ ผู้ อ นุ ญ าตเ ห็ นว่ า การ
ส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาใดฝ่าฝืนบทบัญญัติใน
หมวดนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้
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(๑) แก้ไขข้อความหรือวิธีการในส่งเสริมการขาย
หรือการโฆษณา
(๒) ห้ามใช้ข อ้ ความหรือว ธิ กี ารบางอย่างทปี่ รากฏ
ในการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา
(๓) ระงับการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา
(๔) สั่งยึด อายัด หรือส่งมอบเอกสาร ข้อมูล
หรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จะเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดในเรื่องการส่งเสริมการขายและการ
โฆษณา
คำสั่งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้จำกัดการ
ประกอบการของผรู้ บั อ นุญาต หรือส งั่ ให้โฆษณาเผยแพร่
ข้อความหรือข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนด้วยก็ได้
หากพบวา่ การสง่ เสริมก ารขายยาหรือก ารโฆษณา
ยาอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ผู้อนุญาต
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป
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หมวด ๗
ยาที่ห้ามผลิต ขาย นำเข้า
มาตรา ๑๔๐ ห้ามมใิ ห้ผ ใู้ ดผลิต บริการ ขาย นำเข้า
ยาดังต่อไปนี้
(๑) ยาปลอม
(๒) ยาผิดมาตรฐาน
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพ
(๔) ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
(๕) ยาที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนทะเบียน
ตำรับยา
(๖) ยาที่ไม่ได้จดแจ้ง
(๗) ยาที่รัฐมนตรีประกาศห้ามตามมาตรา ๖ (๒)
(๘) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ไม่ได้จดแจ้ง
(๙) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ถูกเพิกถอนใบสำคัญ
การจดแจ้ง
ความใน (๔) หรือ (๖) ไม่ใช้บังคับแก่
(ก) ยาที่ ผ ลิ ต ขาย นำเ ข้ า หรื อ บ ริ ก าร โดย
กระทรวง กรม หรือโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อใช้ในหน้าที่
บำบัดและป้องกันโรค
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(ข) ยาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ แบ่ง
บรรจุจากยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แล้วเพื่อใช้แก่
ผู้ป่วยของตน ยาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
แบ่งบรรจุจากยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แล้วเพื่อใช้
กับสัตว์ที่ตนบำบัดหรือป้องกันโรค หรือยาซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย แบ่งบรรจุจากยาที่ได้
ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แล้วเพื่อบริการในสถานบริการ
เภสัชกรรม สถานบริการยาแผนไทยและสถานบริการ
ยาแผนทางเลือก
(ค) ยาแผนไทย ยาแผนทางเลือก ซึง่ ผ ปู้ ระกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย
ปรุงต ามใบสัง่ ย าของผปู้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขาการแพทย์
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ผ ปู้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออก
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะที่สั่งสำหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะรายของตน
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(ง) ยาที่ น ำติ ด ตั ว เข้ า ม าใ นร าชอ าณาจั ก รซึ่ ง มี 
ปริมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้เฉพาะตัวได้ไม่เกิน
สามสิบวัน
มาตรา ๑๔๑ ยาหรือวัตถุต่อไปนี้เป็นยาปลอม
(๑) ยาหรือว ตั ถุท ที่ ำเทียมทงั้ หมด หรือแ ต่บ างสว่ น
เพื่อแสดงว่าเป็นยาแท้
(๒) ยาทแี่ สดงชอื่ ย า ชือ่ ส ามัญท างยา หรือแ สดงวนั
เดือน ปี ที่ผลิต หรือสิ้นอายุ ซึ่งมิใช่ความจริง
(๓) ยาทแี่ สดงชอื่ เครือ่ งหมายของผผู้ ลิต หรือท ตี่ งั้ 
สถานที่ผลิตยา ซึ่งมิใช่ความจริง
(๔) ยาทผี่ ลิตห รือน ำเข้าโดยผรู้ บั อ นุญาตผลิตห รือ
นำเข้าซึ่งไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยา
หรือจดแจ้ง
(๕) ยาที่แสดงฉลากหรือเอกสารกำกับยาซึ่งมิใช่
ความจริง และอาจกอ่ ให้เกิดค วามเข้าใจผดิ เกีย่ วกบั ส าระ
สำคัญของยา
(๖) ยาที่แสดงว่า เป็นยาตามตำรับที่ขึ้นทะเบียน
ไว้ หรือจดแจ้งไว้ซึ่งมิใช่ความจริง
(๗) ยาทผี่ ลิตข นึ้ ไม่ถ กู ต อ้ งตามมาตรฐานทกี่ ำหนด
ไว้ในตำรับยาที่ขึ้นทะเบียน หรือในตำรายา หรือเกณฑ์
มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณีที่เป็นยาที่
ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยต้องถึงขนาดที่มีปริมาณ
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หรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่าร้อยละ
ยี่สิบจากเกณฑ์ต่ำสุดหรือสูงสุด ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเพื่อ
ประโยชน์แ ก่ก ารคมุ้ ครองผบู้ ริโภค รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอำนาจประกาศกำหนด
ให้ป ริมาณหรือค วามแรงของสารออกฤทธิใ์ นยาบางชนิด
ขาดหรือเกินน้อยกว่าร้อยละยี่สิบได้
(๘) อาหารสัตว์ผสมยาที่มีอาหารสัตว์ปลอมปน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
มาตรา ๑๔๒ ยาหรือวตั ถุตอ่ ไปนเ้ ี ป็นยาผดิ มาตรฐาน
(๑) มีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาด
หรือเกินจากเกณฑ์ต่ำสุดหรือสูงสุดที่กำหนดไว้ในตำรับ
ยาที่ขึ้นทะเบียน หรือตามที่ระบุไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรี
ประกาศ ในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
แต่ไม่ถึงขนาดที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๔๑ (๗)
(๒) มีค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมี
ความสำคัญต อ่ ค ณ
ุ ภาพของยาผดิ ไปจากเกณฑ์ท กี่ ำหนด
ไว้ในตำรับย าทขี่ นึ้ ท ะเบียนไว้ หรือในตำรายา หรือเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้น
ทะเบียนตำรับยา
(๓) มีส่วนประกอบหรือแหล่งของเภสัชเคมีภัณฑ์
ไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งไว้
(๔) เป็นอาหารสัตว์ผสมยาที่มีอาหารสัตว์ผิด
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มาตรฐานต ามก ฎหมายว่ า ด้ ว ยก ารค วบคุ ม คุ ณ ภาพ
อาหารสัตว์
(๕) เป็นอาหารสัตว์ผสมยาที่มีอาหารสัตว์ที่มิได้
ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์
มาตรา ๑๔๓ ยาหรือวัตถุต่อไปนี้เป็นยาเสื่อม
คุณภาพ
(๑) ยาที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลาก
(๒) ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ
ยาปลอมตามมาตรา ๑๔๑ (๗) หรือย าผิดมาตรฐานตาม
มาตรา ๑๔๒ (๑) (๒) หรือสภาพทางกายภาพของยาผิด
จากมาตรฐานทางเภสัชกรรมจนสามารถสัมผัสได้
(๓) อาหารสั ต ว์ ผ สมย าที่ มี อ าหารสั ต ว์ เ สื่ อ ม
คุณภาพตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยการควบคุมค ณ
ุ ภาพอาหาร
สัตว์์
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หมวด ๘
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๔๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายส่งยา
สถานทนี่ ำเข้ายา สถานบริการเภสัชกรรม สถานบริการยา
แผนไทย สถานบริการยาแผนทางเลือก หรือส ถานทเี่ ก็บย า
ในระหว่างเวลาทำการของผู้รับอนุญาต หรือสถานที่
วิจัยยาเพื่อตรวจสอบควบคุมให้การเป็นไปตามพระราช
บัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจบันทึกภาพหรือกระทำ
การอย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือพยานหลัก
ฐานได้ด้วย
(๒) นำยาในปริมาณพอสมควรไปเพือ่ เป็นต วั อย่าง
ในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์
(๓) เข้าไปในเคหสถาน หรือส ถานทใี่ ดๆ เพือ่ ต รวจ
ค้น เมือ่ ม เี หตุอ นั ค วรเชือ่ ได้ต ามสมควรวา่ ม ที รัพย์สนิ ซ งึ่ ม ี
ไว้เป็นค วามผดิ ห รือได้ม าโดยการกระทำความผดิ หรือได้
ใช้ห รือจ ะใช้ในการกระทำความผดิ ต ามพระราชบญ
ั ญัตนิ ี้
หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุ
อันค วรเชือ่ ว า่ เนือ่ งจากการเนิน่ ช า้ ก ว่าจ ะเอาหมายคน้ ม า
ได้ ทรัพย์สนิ น นั้ จ ะถกู โยกยา้ ยซกุ ซ่อน ทำลาย หรือท ำให้
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เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๔) ยึดหรืออายัดยา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอด
จนภ าชนะบ รรจุ หี บ ห่ อ ฉ ลากแ ละเ อกสารก ำกั บ ย า
และเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะ
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
(๕) ประกาศผ ลก ารต รวจส อบห รื อวิ เ คราะห์ 
คุ ณภาพข องย าที่ นำไ ปต รวจส อบหรื อวิ เ คราะห์ ตาม
(๒) ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการที่เห็นสมควร โดยได้
รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่
การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา
(๖) สั่งให้ผู้รับอนุญาตงดผลิต ขาย บริการหรือนำ
เข้ายา ในกรณีที่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเชื่อได้
ว่า ยาใดเป็นยาที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้ใช้ยา และเรียกเก็บยาดังกล่าวหรือสั่งให้ผู้รับอนุญาต
ผลิต ขาย หรือนำเข้ายา บริการเภสัชกรรม บริการยา
แผนไทย บริการยาแผนทางเลือก จัดเก็บยาดังกล่าวซึ่ง
อยู่ในความครอบครองของผู้อื่นกลับคืนมาภายในระยะ
เวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดและอาจสั่งทำลายยา
ด งั ก ล่าวเสียได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์แ ละวธิ กี ารทรี่ ฐั มนตรี
ประกาศกำหนด
การเรียกเก็บยาตาม (๖) ผู้รับอนุญาตในสถานที่
ผลิตยา ขายหรือนำเข้ายา บริการเภสัชกรรม บริการยา
แผนไทย บริการยาแผนทางเลือก มีหน้าที่รับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงใน
การเรียกเก็บยาดังกล่าวแทน
(๗) มีหนังสือเรียกให้บุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือส่ง
เอกสารหรือห ลักฐ านทจี่ ำเป็นเพือ่ ป ระกอบการพจิ ารณา
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่ อ ไ ด้ เ ข้ า ไปแ ละล งมื อ ท ำการต รวจส อบต าม
(๑) หรือท ำการคน้ ต าม (๓) แล้ว ถ้าย งั ด ำเนินก ารไม่เสร็จ
จะกระทำต่อไปในเวลากลางคืน หรือนอกเวลาทำการ
ของสถานที่นั้นก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต ขาย หรือน ำเข้ายา บริการเภสัชกรรม บริการยาแผน
ไทย บริการยาแผนทางเลือก ในสถานที่ดังกล่าว หรือ
ผ ดู้ แู ลเคหสถาน หรือส ถานทใี่ ดๆ ตาม (๓) อำนวยความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควรแก่ก รณี
มาตรา ๑๔๕ ในก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๑๔๖ สิง่ ท ยี่ ดึ ห รืออ ายัดไว้ต ามมาตรา ๑๔๔
(๔) ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปรากฏว่า
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(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้
ยึดหรืออายัด
(๒) ในกรณีท ไี่ ม่มกี ารดำเนินค ดีแ ละผเู้ ป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งว่าไม่มีการดำเนินคดี
(๓) ในกรณีท มี่ กี ารดำเนินค ดี และพนักงานอยั การ
สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ และ
ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวัน
ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตาม
มาตรา ๑๔๔ (๔) เป็นของเสียง่าย เป็นของที่ใกล้จะสิ้น
อายุต ามทกี่ ำหนดไว้ หรือในกรณีท เี่ ก็บไว้จ ะเป็นการเสีย่ ง
ต่อความเสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เกินค่าของสิ่งนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือกรมปศุสัตว์เฉพาะกรณีที่เป็นยาสำหรับสัตว์ จะ
จัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้น ก่อนคดีถึงที่สุดหรือก่อนที่
สิ่งนั้นจะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือค่าของ
สิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว
เหลือเงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้นโดยฝาก
ไว้กับธนาคารของรัฐ
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มาตรา ๑๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช
บัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๙
อุทธรณ์
มาตรา ๑๔๙  การอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๓ ผู้ขอ
อนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือของผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการ
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบว นั น บั แ ต่ว นั ท ไี่ ด้ร บั ห นังสืออ ทุ ธรณ์ค ำวนิ จิ ฉัยข อง
รัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอ นุ ญ าตข องรั ฐ มนตรี เมื่ อ มี ค ำขอข องผู้ อุ ท ธรณ์
รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การผ ลิ ต ขาย หรื อ น ำเ ข้ า ยา บริ ก าร
เภสัชกรรม บริการยาแผนไทย หรือบริการยาแผนทาง
เลือก แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อนก็ได้
มาตรา ๑๕๐ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒๘ ผู้รับ
อนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแ ต่ว นั ท ไี่ ด้ร บั ท ราบคำสงั่ ข องผอู้ นุญาตทแี่ จ้งก ารพกั ใช้
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ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ คำวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลา
การบังคับตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๕๑ ผูร้ บั อ นุญาตหรือผ ทู้ ฝี่ า่ ฝืนบ ทบัญญัติ
ในหมวดการสง่ เสริมก ารขายและการโฆษณา ซึง่ ถ กู ส งั่ ให้
ระงับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือถ กู เพิกถ อนใบอนุญาตมสี ทิ ธิอ ทุ ธรณ์เป็นห นังสือต อ่ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับทราบคำสั่งของผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วแต่กรณี
คำวนิ จิ ฉัยของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งให้เป็นทส่ี ดุ
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท คี่ ณะกรรมการ
ประกาศกำหนด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการ
บังคับตามคำสั่งของผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ี

aw ������� ��- 20120206.indd 145

2/6/12 7:06:37 PM

146

ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

หมวด ๑๐
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๑๕๒ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เป็นการ
ลบล้าง หรือจ ำกัดห น้าทีแ่ ละความรบั ผ ดิ ท างแพ่งท บี่ คุ คล
มีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๕๓ ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายส่งยา สถาน
บริการเภสัชกรรม สถานบริการยาแผนไทย สถานบริการ
ยาแผนทางเลือก สถานทนี่ ำเข้ายาเข้าม าในราชอาณาจักร
และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหาย
ในความเสียหายอันเกิดจากยาที่ได้มีการให้บริการ หรือ
ขายให้แ ก่ผ บู้ ริโภคแล้ว ไม่ว า่ ค วามเสียห ายนนั้ จ ะเกิดจ าก
การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบ
การหรือไม่ก ต็ าม เว้นแ ต่จ ะพสิ จู น์ได้ว า่ ค วามเสียห ายนนั้ 
เกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือตนไม่มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิด
ความเสียหายนั้น หรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหาย
เอง หรือความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการเก็บ
รักษายาทไี่ ม่ถ กู ว ธิ ี ตามขอ้ มูลในฉลากหรือเอกสารกำกับ
ยาที่ผู้เสียหายทราบอยู่แล้ว
ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา
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๑๕๕ ต้องพสิ จู น์ว า่ ผูเ้ สียห ายได้ร บั ค วามเสียห ายอนั เกิด
จากยาจากบคุ คลตามวรรคหนึง่ แต่ไม่ต อ้ งพสิ จู น์ว า่ ค วาม
เสียหายเกิดจากการกระทำของบุคคลดังกล่าว
ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับ
แก่ผู้ผลิต ขาย หรือนำเข้ายา บริการเภสัชกรรม บริการ
ยาแผนไทย หรือบริการยาแผนทางเลือก ตามมาตรา
๒๕ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๔ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิด
จากยาตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นอันขาดอายุความ
เมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายหรือสามี
ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของผู้เสียหายที่ถึงแก่
ความตาย รู้ถึงการเสียหายและรู้ตัวผู้จะพึงต ้องชดใช้ค่า
เสียหาย หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันเกิดการเสียหาย แต่
ทั้งนี้ไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันที่ใช้ยา
ถ้ า มี ก ารเ จรจาเ กี่ ย วกั บ ค่ า เ สี ย ห ายที่ พึ ง จ่ า ย
ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ที่เข้าใจว่า ต้อง
รับผิดใช้ค่าเสียหายให้อายุความสะดุดหยุดลง จนกว่า
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา
มาตรา ๑๕๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีอำนาจฟ้องคดี
แทนผู้เสียหายได้
(๑) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคม
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ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภค สำหรับกรณีที่เป็นการฟ้องคดีเรียก
ค่ า เ สี ย ห ายแ ทนผู้ เ สี ย ห ายที่ มี ลั ก ษณะเ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของสมาคมหรือมูลนิธินั้น
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับ
กรณีที่เป็นการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายที่
เป็นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การถอนฟอ้ งหรือก ารประนีประนอมยอมความใน
คดีตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อศาล และในกรณีขอ
ถอนฟ้อง ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตได้ต่อเมื่อเห็นว่า การ
ถอนฟ้องนั้นไม่เป็น ผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
ส่วนรวม
ถ้าภายหลังที่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว สมาคม
ผูย้ นื่ ฟ อ้ งถกู เพิกถ อนการรบั รองตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยการ
คุม้ ครองผบู้ ริโภค ให้ผ บู้ ริโภคทเี่ กีย่ วข้องเข้าด ำเนินค ดีต อ่ 
ไป ถ้าศาลเห็นว่าผู้บริโภคนั้นอาจไม่ทราบถึงการถูกเพิก
ถอนการรับรองดังกล่าว ศาลจะมีคำสั่งให้แจ้งให้บุคคล
ดังก ล่าวทราบโดยกำหนดระยะเวลาทตี่ อ้ งเข้าม าในคดีไป
พร้อมด้วยก็ได้ และหากบุคคลดังกล่าวไม่เข้ามาภายใน
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เวลาทกี่ ำหนด ให้ศ าลมอี ำนาจสงั่ จ ำหน่ายคดีส ว่ นทเี่ กีย่ ว
กับบ คุ คลนนั้ บรรดากระบวนพจิ ารณาทไี่ ด้ท ำไปกอ่ นเข้า
มาในคดีให้มีผลผูกพันผู้บริโภคนั้นด้วย
การฟอ้ งและดำเนินค ดีแ ทนผเู้ สียห ายตามพระราช
บัญญัตินี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการฟ้อง
และดำเนินคดีแทนผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภคมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้
การฟอ้ งและการดำเนินก ระบวนพจิ ารณาใดๆ ใน
คดีที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ และ
การฟอ้ งและดำเนินค ดีแ ทนผเู้ สียห ายตามมาตรานี้ ให้ได้
รับย กเว้นค า่ ฤ ชาธรรมเนียมทงั้ ป วง แต่ไม่ร วมถงึ ค วามรบั 
ผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด
มาตรา ๑๕๖ ในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลได้รับความ
เสี ย ห ายอั น เ กิ ด จ ากย าต ามพร ะร าชบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยมี
ข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายอย่างเดียวกัน ให้ผู้เสียหาย
หรือผู้ฟ้องคดีแทนผู้เสียหายตามมาตรา ๑๕๕ มีอำนาจ
ร้องสอดเข้ามาในคดีหรือฟ้องคดีแบบกลุ่มตามกฎหมาย
เกีย่ วกบั ก ารดำเนินค ดีแ บบกลุม่ เพือ่ เรียกคา่ เสียห ายแทน
ผู้เสียหายคนอื่นได้
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มาตรา ๑๕๗ ถ้าภายหลังที่ศาลได้มีคำพิพากษา
ถึงที่สุดในคดีแล้วปรากฏว่า มีผู้เสียหายรายอื่นฟ้องผู้รับ
อนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ร ายเดียวกันเป็นค ดีอ กี โดยขอ้ เท็จจ ริงท พี่ พิ าท
เป็นอย่างเดียวกับคดีก่อนและศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัย
ไว้แล้ว ศาลในคดีหลังอาจมีคำสั่งให้ถือว่าข้อเท็จจริงใน
ประเด็นน นั้ เป็นอ นั ย ตุ เิ ช่นเดียวกบั ค ดีก อ่ นและใช้ผ ลแห่ง
คดีก่อนได้
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หมวด ๑๑
บทกำหนดโทษ
ส่วนที่ ๑
โทษทางปกครอง

มาตรา ๑๕๘ โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน
(๓) ปรับทางปกครอง
(๔) จำกัดการประกอบการ
(๕) พักการประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตหรือ
ใบสำคัญการจดแจ้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(๖) เพิกถอนใบอนุญาต หรือใบสำคัญการจดแจ้ง
มาตรา ๑๕๙  ผู้มีอำนาจลงโทษทางปกครอง
(๑) เลขาธิ ก ารห รื อ ผู้ อ นุ ญ าตส ำหรั บ โ ทษท าง
ปกครองตามมาตรา ๑๕๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ
(๖)
(๒) คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๑๓
สำหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๕๘ (๑) (๒) หรือ
(๓)
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(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับโทษทางปกครอง
ตามมาตรา ๑๕๘ (๑) หรือ (๔)
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๕๘
ผู้มีอำนาจลงโทษจะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างก็ได้ และมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระทำการหรือ
งดเว้นก ระทำการเพือ่ แ ก้ไขหรือป อ้ งกันม ใิ ห้เกิดก ารฝา่ ฝืน
หรือไม่ป ฏิบตั ติ ามพระราชบญ
ั ญัติ หลักเกณฑ์ คำสงั่ หรือ
เงื่อนไขที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกได้
การลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๕๘ (๕) หรือ
(๖) ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด
๑๑
มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องรับโทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๕๘ เว้นแต่บรรดาความผิดที่มีบทลงโทษทาง
อาญา
มาตรา ๑๖๑   ผู้ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือเสนอเอกสาร ให้ข้อมูล
เป็นเท็จหรือสาระสำคัญไม่ถูกต้อง หรือ เกินกว่าเวลา
ที่กำหนด หรือไม่แจ้งข้อมูล ตามที่กำหนดโดยพระราช
บัญญัตินี้ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๕๘
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มาตรา ๑๖๒ ในการลงโทษปรับทางปกครอง
จำนวนค่าปรับทางปกครองต้องไม่เกินสองล้านบาทใน
แต่ละกรรม ผูก้ ระทำความผดิ ซ ำ้ ต ามบทบัญญัตใิ นหมวด
ส่งเสริมก ารขายและการโฆษณา ต้องระวางโทษปรับท าง
ปกครองตั้งแต่วันละสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
อัตราคา่ ป รับท างปกครอง และผมู้ อี ำนาจลงโทษใน
ความผิดใดๆ ให้คณะกรรมการประกาศกำหนด
การพิจารณาเรื่องความร้ายแรงและการปรับปรุง
โทษปรับท างปกครองตามวรรคหนึง่ แ ละวรรคสองให้เป็น
ไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรค
หนึ่ง ไม่ยอมชำระค่าปรับทางปกครองให้นำบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๓ ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือใบสำคัญก ารจด
แจ้ง หรือได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๑๓๕  ผู้ใด
ถูกลงโทษปรับทางปกครองและจงใจหรือเจตนากระทำ
ความผดิ ท ถี่ กู ล งโทษปรับท างปกครองซำ้ อ กี ให้ผ อู้ นุญาต
มีอำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบ
อนุญาตหรือใบสำคัญการจดแจ้งดังกล่าว แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๖๔   ในก รณี ที่ ป รากฏแ ก่ ผู้ อ นุ ญ าต
ว่า ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาต
มีอ ำนาจสงั่ เพิกถ อนใบอนุญาตของผรู้ บั อ นุญาต หรือก าร
อนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ดังกล่าว

ส่วนที่ ๒
โทษทางอาญา

มาตรา ๑๖๕  ผูใ้ ดฝา่ ฝืนป ระกาศทอี่ อกตามมาตรา
๖ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสิบล้านบาท
มาตรา ๑๖๖  ผูใ้ ดฝา่ ฝืนป ระกาศทอี่ อกตามมาตรา
๖ (๖)  ต้องระวางโทษจำคกุ ไม่เกินส ามปี หรือป รับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๗  ผูใ้ ดได้ร บั ย กเว้นต ามพระราชบญ
ั ญัติ
นี้ และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ให้ได้รับ
โทษเท่ากับผู้ฝ่าฝืนบทมาตรานั้นๆ
มาตรา ๑๖๘  ผูใ้ ดผลิตย า ขายยา นำเข้ายา บริการ
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เภสัชกรรม บริการยาแผนไทย บริการยาแผนทางเลือก
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงห้าล้านบาท
มาตรา ๑๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษจำ
คุกตั้งแต่สามปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ มาตรา ๘๗
มาตรา ๑๐๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับ
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๗๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๘ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๗๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒ ต้องระวาง
โทษจำคกุ ต งั้ แต่ห า้ ป ถี งึ ส บิ ป ี และปรับต งั้ แต่ห นึง่ แ สนบาท
ถึงห้าล้านบาท
มาตรา ๑๗๓   ผู้ใดผลิตหรือนำเข้ายาปลอม อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๐ (๑) ต้องระวางโทษจำคุก
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ตั้งแต่ห้าปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้าน
บาทถึงสิบล้านบาท
ผูใ้ ดผลิตห รือน ำเข้ายาปลอมทเี่ ป็นอ าหารสตั ว์ผ สม
ยา อันเป็นการฝา่ ฝืนม าตรา ๑๔๐ (๑) ต้องระวางโทษจำ
คุกตั้งแต่สามปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้า
ล้านบาท
การผ ลิ ต ห รื อ น ำเ ข้ า ยาป ลอมที่ มี ลั ก ษณะต าม
มาตรา ๑๔๑ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) อันเป็นการฝา่ ฝืน
มาตรา ๑๔๐ (๑) ถ้าผ ผู้ ลิตห รือผ นู้ ำเข้าส ามารถพสิ จู น์ได้
ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ยา หรือกรณีที่เป็น
ยาสำหรับสัตว์ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ายา
นั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าล้านบาท
มาตรา ๑๗๔  ผูใ้ ดขายยาปลอม อันเป็นการฝา่ ฝืน
มาตรา ๑๔๐ (๑) ต้องระวางโทษจำคกุ ต งั้ แต่ส ามปถี งึ ย สี่ บิ 
ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท
ผู้ ใ ดข ายย าป ลอมที่ เ ป็ น อ าหารสั ต ว์ ผ สม อั น
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๐ (๑) ต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งล้านบาท
การขายยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๔๑
(๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
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๑๔๐ (๑) ถ้าผู้ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับ
เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ยา หรือกรณีที่เป็นยาสำหรับสัตว์ผู้
ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่
มนุษย์และสัตว์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๗๕  ผูใ้ ดผลิตห รือน ำเข้ายาผดิ ม าตรฐาน
ยาที่ถูกเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือ
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีว
วัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ถูกเพิกถอนใบสำคัญการจด
แจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท
มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดขายยาผิดมาตรฐาน ยาที่ถูก
เพิกถ อนใบสำคัญก ารขนึ้ ท ะเบียนตำรับย า หรือเภสัชเคมี
ภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุหรือเภสัช
สมุนไพร ที่ถูกเพิกถอนใบสำคัญการจดแจ้ง อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๐ (๒) (๕) หรือ (๙) ต้องระวางโทษจำ
คุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๑๗๗  ผูใ้ ดขายหรือน ำเข้ายาเสือ่ มคณ
ุ ภาพ
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๐ (๓) ต้องระวางโทษจำ
คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้ง
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จำทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๘ ผู้ใดผลิต ขายหรือนำเข้ายาที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรา ๖๗ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๔๐ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าป ี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๙ ผู้ใดผลิต ขายหรือนำเข้าเภสัชเคมี
ภัณฑ์ เภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ก งึ่ ส ำเร็จรูป เภสัชช วี ว ตั ถุ หรือเภสัช
สมุนไพร ที่ไม่ได้จดแจ้งตามมาตรา ๑๐๗ อันเป็นการ
ฝ่าฝืนม าตรา ๑๔๐ (๘)  ต้องระวางโทษจำคกุ ไม่เกินห นึง่ 
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๘๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๙ ต้องระวาง
โทษจำคกุ ไม่เกินห า้ ป ี หรือป รับไม่เกินห นึง่ ล า้ นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๘๑   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๑   มาตรา
๑๓๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
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โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี
ผู้ใดมีหน้าที่อำนวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ไม่อำนวย
ความสะดวก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
หนึ่งปี
มาตรา ๑๘๓ ผูร้ บั อ นุญาตซงึ่ ถ กู ส งั่ พ กั ใช้ใบอนุญาต
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสอง หรือผู้ฝ่าฝืน
มาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงเจ็ดปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าล้านบาท
มาตรา ๑๘๔ เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใด
เนื่องจากได้กระทำความผิดตามมาตรา ๖ (๒) หรือ
มาตรา ๑๔๐ ให้ศาลสั่งริบยา   เครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการผลิตยา   รวมทั้งภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเสียทั้งสิ้น    เว้นแต่
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทำความผิด
ในกรณีท ศี่ าลสงั่ ให้ร บิ ท รัพย์สนิ ต ามวรรคหนึง่ แ ล้ว
หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของแท้จริงว่า
ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำ
ความผดิ ให้ศ าลสงั่ ให้ค นื ท รัพย์สนิ ด งั ก ล่าว แต่ค ำร้องของ
เจ้าของแท้จริงน นั้ จ ะตอ้ งกระทำตอ่ ศ าลภายในเก้าส บิ ว นั 
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นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
สิ่ ง ที่ ศ าลสั่ ง ริ บ ต ามว รรคห นึ่ ง ให้ ต กเ ป็ น ข อง
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำลายหรือจัดการตามที่เห็น
สมควร
มาตรา ๑๘๕ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้อง
รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินง านของนติ บิ คุ คลนนั้ ต อ้ งระวางโทษตามทบี่ ญ
ั ญัติ
ไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตน
มิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของ
นิติบุคคลนั้น
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หมวด ๑๒
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๑๐ ใบอนุญาตทอี่ อกตามพระราชบญ
ั ญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกกว่าจะสิ้นอายุ
ก่อนวนั ท ใี่ บอนุญาตสนิ้ อ ายุ ผูไ้ ด้ร บั ใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต
นั้นต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ และให้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตต่อ
ไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่ออกใบ
อนุญาต  ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ท่ไี ด้รบั คำขอ หากพน้ กำหนด
ระยะเวลาดงั กล่าวให้ถอื ว่าผยู้ น่ื คำขอเป็นผรู้ บั อนุญาตตาม
พระราชบญ
ั ญัตนิ ้ี
   
มาตรา ๑๑๑ คำขออนุญาต คำขอขึ้นทะเบียน
ตำรับยา หรือคำขอใดที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบญ
ั ญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ และยงั อยู่ในระหว่างการพจิ ารณา ให้ถอื ว่า
เป็นค ำขอตามพระราชบญ
ั ญัตนิ โ้ี ดยอนุโลม ในกรณีท คี่ ำขอ
ใดมีข้อแตกต่างไปจากคำขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
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ผู้อนุญาตมีอำนาจส่งั ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการเป็นไป
ตามพระราชบญ
ั ญัตนิ ้ี
มาตรา ๑๑๒ ใบสำคัญก ารขนึ้ ท ะเบียนตำรับย าทไี่ ด้
ออกให้ต ามพระราชบญ
ั ญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ส นิ้ อ ายุเมือ่ 
ครบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๓ ผู้รับใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้ายา
ตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ผลิตหรือนำเข้า
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
และเภสัชสมุนไพรตามมาตรา ๗๐/๔๖ แห่งพระราช
บัญญัตินี้ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หาก
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอใบสำคัญ
การจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ประกอบกิจการ
ดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการ
ไม่ออกใบสำคัญการจดแจ้ง  ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คำขอ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้ยื่นคำขอเป็น ผู้ได้รับใบสำคัญการจดแจ้งตามพระราช
บัญญัตินี้
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มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ
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มาตรา ๑๑๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้คง
ใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
จนกว่าจ ะมกี ฎกระทรวง หรือป ระกาศทอี่ อกตามพระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวง หรือประกาศตาม
วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ   หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะ
รัฐมนตรี
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(๒๒)  ใบอนุญาตโฆษณา
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐
(๒๓)  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ฉบับละ ๕๐,๐๐๐
        ตำรับยา
(๒๔)  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ฉบับละ ๕,๐๐๐
        ตำรับยาแผนไทย
(๒๕)  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ฉบับละ ๕๐,๐๐๐
        ตำรับยาสำหรับสัตว์
(๒๖)  ใบสำคัญการจดแจ้ง
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐
(๒๗)  หนังสือรับรอง
ฉบับละ ๕,๐๐๐
(๒๘)  ใบแทนใบอนุญาต 	
ฉบับละ ๒,๐๐๐
        ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
        ตำรับยา หรือใบแทนใบสำคัญการจดแจ้ง		
(๒๙)  คำขออนุญาต
ฉบับละ ๒,๐๐๐
(๓๐)  คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
ฉบับละ ๒,๐๐๐
(๓๑)  คำขอจดแจ้ง
ฉบับละ ๒,๐๐๐
(๓๒)  คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒๕,๐๐๐
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(๓๓)  คำขอย้ายหรือี่ 	
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
        เปลี่ยนแปลงสถานท
(๓๔)  คำขอแก้ไขรายการ
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
        ทะเบียนตำรับยา
(๓๕)  คำขอแก้ไขรายการจดแจ้ง
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๓๖)  การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตประเภทนั้นๆ แต่ละฉบับ
(๓๗) การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเท่ากับกึ่งหนึ่ง
ของค่าธรรมเนียมใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนตำรับยาประเภทนั้นๆ แต่ละฉบับ
(๓๘) การต่ออายุใบสำคัญการจดแจ้งเท่ากับกึ่งหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมใบสำคัญการจดแจ้งประเภทนั้นๆ แต่ละฉบับ
(๓๙)  คำขออื่นๆ
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
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อัตราค่าธรรมเนียม

(๑)  ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒)  ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓)  ใบอนุญาตผลิตยาแผนทางเลือก ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๔)  ใบอนุญาตผลิตยาสำหรับสัตว์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๕)  ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๖)  ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
      กึ่งสำเร็จรูป				
(๗)  ใบอนุญาตผลิตเภสัชชีววัตถุ
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๘)  ใบอนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพร ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๙)  ใบอนุญาตสถานบริการ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บ า ท
      เภสัชกรรม
(๑๐)  ใบอนุญาตสถานบริการ
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บ า ท
        แผนไทย
(๑๑)  ใบอนุญาตสถานบริการ
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บ า ท
        ยาแผนทางเลือก
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(๑๒)  ใบอนุญาตขายส่งแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บ า ท
        ยาแผนไทยหรือยาแผนทางเลือก
(๑๓)  ใบอนุญาตขายยาสำหรับสัตว์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๑๔)  ใบอนุญาตขายส่งยาสำหรับสัตว์ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๕)  ใบอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
        เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งเร็จรูป
        หรือเภสัชชีววัตถุ				
(๑๖)  ใบอนุญาตนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๗)  ใบอนุญาตนำเข้ายาแผนไทย ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๘)  ใบอนุญาตนำเข้ายาแผนทางเลือก ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๙)  ใบอนุญาตนำเข้ายาสำหรับสัตว์ ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๐)  ใบอนุญาตนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
        เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งเร็จรูป
        หรือเภสัชชีววัตถุ		
(๒๑)  ใบอนุญาตนำเข้าเภสัชสมุนไพร ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
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คณะทำงานวิชาการ
ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

1. ผศ.ภญ.สำลี  ใจดี   
   มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
2. รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์   	
   มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
3. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี  	
   แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รศ.ภก.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์   	
   แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ภก.วรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร   
   มูลนิธิเภสัชชนบท
6. ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค  	
   หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั เภสัชศาสตร์สงั คม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง		
   ชมรมเภสัชชนบท
8. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ
   กลุ่มศึกษาปัญหายา
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9. ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี  ศิริสินสุข
   แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. นางสาวกรรณิการ์  กิจติเวชกุล
     มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
11. นางสาวแววดาว เขียวเกษม
     มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
12. นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว		
     เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
13. ภญ.ยุภาพรรณ  มันกระโทก
     มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย
14. ภญ.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์
     มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
15. ภก.ปรุฬห์  รุจนธำรงค์		

     แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. ภก.ศิวาวุธ  มงคล		

     แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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