รางฯที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ../ ….

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ….

หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยยา
เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติ
บางประการ เชน การอนุญาตผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร การขึ้นทะเบียน
ตํารับยา และการควบคุมการโฆษณายา ไมสอดคลองกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีและการขยายตัวทาง
การคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี การคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา และเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
และสงเสริมยาแผนไทย รวมทั้งกําหนดมาตรการใหความคุมครองความปลอดภัยแกผูใชยา หลักเกณฑ
วิธีการในการผลิตยา การขายยา การติดตามความปลอดภัยของยา การควบคุมการโฆษณาเผยแพรขอมูล
ยาที่ถูกตอง เพื่อใหการคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยามีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากลตลอดจน
คุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยและความเปนธรรมจากการใชยา นอกจากนี้ไดปรับปรุง
อัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ยา
พ.ศ. ….

………………………………
………………………………
………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๕) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐

๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ยา” หมายความวา
(๑) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด รักษา บรรเทา หรือปองกันโรคหรือ
ความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว
(๓) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือเภสัชสมุนไพร
(๔) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ
ของรางกายมนุษยหรือสัตว หรือ
(๕) วัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ไมหมายความรวมถึง
(ก) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการอื่นตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
(ข) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใช
ในการสงเสริมสุขภาพ เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติด
ใหโทษ หรือวัตถุอันตราย
(ค) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตร สําหรับการวิจัย การวิเคราะห
หรือการชันสูตรโรคซึ่งมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายมนุษยหรือสัตว
“เภสัชเคมีภัณฑ” หมายความวา สารอินทรียเคมีหรืออนินทรียเคมี ซึ่งเปนสารเดี่ยว
ที่ใชปรุง แตง เตรียม หรือผสมเปนยา
“เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป” หมายความวา สารอินทรียเคมีหรืออนินทรียเคมีทั้งที่
เปนสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยูในลักษณะพรอมที่จะนํามาใชประกอบในการผลิตเปนยาสําเร็จรูป
“เภสัชสมุนไพร” หมายความวา วัตถุที่ไดจาก พืช สัตว หรือแรที่มุงหมายสําหรับใช
ผสม ปรุง หรือแปรสภาพเปนยาสําเร็จรูป
“ยาที่ตองจายตามใบสั่งยา” หมายความวา
(๑) ยาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหตองจายตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือ
(๒) ยาแผนไทยที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหตองจายตามใบสั่งยาของผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต
“ยาที่ตองจายโดยเภสัชกร” หมายความวา ยาที่ตองจายโดยผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
และใหหมายความรวมถึงยาที่รัฐมนตรียังไมไดประกาศกําหนดใหเปนยาที่ตองจายตามใบสั่งยา
และยาสามัญประจําบาน

๓
“ยาที่ตองจายโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย”
หมายความวา ยาแผนไทยที่ตองจายโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรม
ไทยและใหหมายความรวมถึงยาแผนไทยที่รัฐมนตรียังไมไดประกาศกําหนดใหเปนยาที่ตองจายตาม
ใบสั่งยาและยาสามัญประจําบาน
“ยาสามัญประจําบาน” หมายความวา ยาหรือยาแผนไทยที่ประชาชนสามารถซื้อหาได
เองสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“ยาสําเร็จรูป” หมายความวา ยาที่ไดผลิตขึ้นเสร็จในรูปตาง ๆ ทางเภสัชกรรมซึ่งพรอม
ที่จะใช โดยบรรจุในภาชนะหีบหอที่ปดผนึกไวและติดฉลากเรียบรอยแลว
“ยาแผนไทย” หมายความวา ยาที่ผลิตขึ้นจากเภสัชสมุนไพรตามกรรมวิธีการแพทย
แผนไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนยาแผนไทย หรือ
ยาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนยาแผนไทย
“สารออกฤทธิ์” หมายความวา วัตถุอันเปนสวนประกอบสําคัญของยาที่มีฤทธิ์สามารถ
บําบัด รักษา บรรเทา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว
“ความแรงของสารออกฤทธิ์” หมายความวา
(๑) ปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเปนนํ้าหนักตอนํ้าหนัก นํ้าหนักตอปริมาตร หรือ
ปริมาณของสารออกฤทธิ์ตอหนึ่งหนวยการใช ที่แสดงความเขมขนของยาหรือ
(๒) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ไดมีการทดสอบในหองปฏิบัติการ
ดวยวิธีการที่ไดมาตรฐาน หรือไดผานการควบคุมการใชรักษาโรคอยางไดผลเพียงพอแลว
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปลี่ยน
รูปยา แบงยาสําเร็จรูปจากภาชนะหรือหีบหอเดิมไปบรรจุในภาชนะหรือหีบหอใหมเพื่อขาย
“โฆษณา” หมายความวา การเผยแพรหรือการสื่อความหมายไมวากระทําโดยวิธีใด ๆ
ใหผูอื่นหรือประชาชนเห็นหรือทราบ เพื่อประโยชนในทางการคา แตไมหมายความรวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการหรือตําราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
“ขาย” หมายความวา ขายปลีก ขายสง จาย แจก แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชนในทาง
การคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย
“ขายสง” หมายความวา ขายตรงตอผูรับอนุญาตขายยา หนวยงานของรัฐ
สภากาชาดไทย ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและ
สาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น
“ดานนําเขา” หมายความวา สถานที่แหงใดในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนดานตรวจสอบยาที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“เอกสารกํากับยา” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหปรากฏความหมาย
ดวยรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมายหรือขอความใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะหรือ
หีบหอบรรจุยา

๔
“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไว
ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา
“ตํารับยา” หมายความวา สูตรที่ใชในการผลิตยาซึ่งระบุสวนประกอบสิ่งปรุงที่มีวัตถุ
ที่ปรุงยารวมอยูดวยไมวาสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และใหหมายความรวมถึง ลักษณะของวัตถุ
สําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่จะนําไปใชแกมนุษยหรือสัตวได
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณี
นิติบุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตดวย
“ผูดําเนินการ” หมายความวา ผูทําหนาที่ควบคุมดูแลและดําเนินการผลิตยา ขายยา
นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
“ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ” หมายความวา ผูทําหนาที่ควบคุมหรือปฏิบัติการในสถานที่
ผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
“ผูอนุญาต” หมายความวา
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมาย สําหรับการอนุญาตใหประกอบกิจการผลิตยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมาย สําหรับการอนุญาตใหประกอบกิจการขายยาในกรุงเทพมหานคร
(๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตใหประกอบกิจการขายยาในจังหวัดที่อยู
ในเขตอํานาจนอกจากกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการยา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชี
ทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ ดังตอไปนี้
(๑) ระบุตํารายา วัตถุที่เปนยา ยาที่ตองจายตามใบสั่งยา ยาสามัญประจําบาน
และยาแผนไทย
(๒) ระบุยาที่หามผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

๕
(๓) กําหนดดานนําเขาเพื่อประโยชนในการตรวจสอบยาที่นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร
(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร
(๕) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสารออกฤทธิ์ในตํารับยา
ที่ขึ้นทะเบียนไว
(๖) กําหนดคุณสมบัติของผูดําเนินการ คุณสมบัติและจํานวนของผูมีหนาที่
ปฏิบัติการประจําสถานที่ผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
(๗) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณายา
(๘) กําหนดการอื่นใดเกี่ยวกับการควบคุมยาเพื่อประโยชนในการคุมครอง
ความปลอดภัยของผูใชยา
หมวด ๑
คณะกรรมการยา

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการยา” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ผูแทนแพทยสภา ผูแทนสภาเภสัชกรรม ผูแทนสัตวแพทยสภา คณบดีคณะเภสัชศาสตรของสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสามคน เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยในจํานวนนี้อยางนอยจะตองประกอบดวย
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหนึ่งคนและสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตหนึ่งคน
ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาสองคนและผูแทนองคกรคุมครองผูบริโภคหนึ่งคน
ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมายหนึ่งคน เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมยา
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

๖
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้ง
ผูอื่นซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองไมอาจปฎิบัติหนาที่ไดหรือไมสุจริตตอหนาที่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพนั้น ๆ
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดอายุการใชของยาบางชนิด ยาที่ตองแจงวันสิ้นอายุ และยาที่ตองแจง
คําเตือนการใชยาไวในฉลากและเอกสารกํากับยาเปนภาษาไทย
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการแสดงปาย การแสดงฉลาก เอกสารกํากับยา
การทําบัญชีเกี่ยวกับยา และการเก็บตัวอยางยา
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยา การเฝาระวังและติดตามประเมินผลการใชยา การศึกษาวิจัยทางคลินิก การศึกษาความ
เทาเทียมกันในประสิทธิผลการรักษาของยา และการศึกษาความคงตัวของยา

๗
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําลายยาที่พนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ หรือสั่งให
ผูรับอนุญาตจัดเก็บตามมาตรา ๗๑ (๕)
(๕) กําหนดมาตรการในการพัฒนาระบบยาใหเปนไปอยางตอเนื่อง
(๖) ใหความเห็นชอบในการที่ผูอนุญาตจะสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
หรือยกเลิกคําสั่งพักใชใบอนุญาต หรือในการที่พนักงานเจาหนาที่จะเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
แกไขทะเบียนตํารับยา และแกไขรายการทะเบียนตํารับยา
(๗) ใหคําแนะนําในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๘) ใหคําแนะนําในการอนุญาตผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
และการขึ้นทะเบียนตํารับยา ตามที่ผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่รองขอ
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อมอบใหพิจารณาศึกษา
วิจัย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยา

มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ไมใชบังคับแก
(๑) การผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรของกระทรวง ทบวง กรม
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย เพื่อใชในหนาที่ปองกันบําบัดโรค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) การแบงบรรจุยาที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวในกรณี
(ก) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกตเพื่อใชแกคนไขของตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

๘
(ข) ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยเพื่อใชกับสัตวที่ตนบําบัดหรือปองกันโรค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย เพื่อขายสําหรับผูซื้อในสถานที่ขายยา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) การขายยาที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวหรือการขายยาที่แบงบรรจุตาม (๒) ซึ่งผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภท
เวชกรรมไทย หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตขายสําหรับคนไขของตน หรือ
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยขายสําหรับสัตวที่ตนบําบัดหรือปองกันโรค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตในกรณีมีการกําหนดพื้นที่ที่มีสถานที่ขายยาเพียงพอตอการ
ใชบริการของประชาชนในพื้นที่นั้น และการกําหนดรายการยาซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะขายสําหรับคนไขของตน
หรือสําหรับสัตวที่ตนบําบัดหรือปองกันโรค ทั้งนี้ การกําหนดพื้นที่และรายการยาที่จะขายในพื้นที่ดังกลาว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๔) การปรุงยาแผนไทย ซึ่งผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภท
เภสัชกรรมไทยปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรม
ไทยหรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตที่สั่งสําหรับคนไขของตน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักรซึ่งมีปริมาณตามความจําเปนที่ตองใช
เฉพาะตัวไดไมเกินสามสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๖) การขายยาสามัญประจําบาน หรือการขายเภสัชสมุนไพร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๗) การผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท เวนแตในความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมิใชความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษและไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต

๙
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต ผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๑๖ ในการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามา
ในราชอาณาจักร ผูอนุญาตจะตองพิจารณาวาผูขอรับใบอนุญาตมี
(๑) ผูดําเนินการคนหนึ่งทําหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการดําเนินการผลิตยา
ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรแลวแตกรณี
(๒) ผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ผลิตยา ขายยา ตรวจสอบการนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักรแลวแตกรณี ตามจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร และ
มีอุปกรณที่จําเปนตองใชตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบ
พาณิชยกิจของผูรับอนุญาตรายใดซึ่งอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ยังไมครบสองป
ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม (๑) และ (๒) ตองเปนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม เวนแต
(๑) กรณีผลิตหรือขายยาแผนไทย ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการอาจเปน
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือประเภทเภสัชกรรมไทย
หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะก็ได
(๒) กรณีขายยาสําเร็จรูปสําหรับสัตว ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการอาจเปน
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสัตวแพทยก็ได
ผูขอรับใบอนุญาต ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะเปนบุคคลเดียวกันก็ได
มาตรา ๑๗ ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยา มีดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตยา
(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย
(๓) ใบอนุญาตขายยา
(๔) ใบอนุญาตขายยาแผนไทย
(๕) ใบอนุญาตขายยาสําเร็จรูปสําหรับสัตว
(๖) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
ผูรับอนุญาตตาม (๑) หรือ (๖) ใหถือวาเปนผูรับอนุญาตตาม (๓) เฉพาะกรณีที่เปน
การขายสงสําหรับยาที่ตนผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรดวย แลวแตกรณี

๑๐
ผูรับอนุญาตตาม (๒) ใหถือวาเปนผูรับอนุญาตตาม (๔) สําหรับยาที่ตนผลิตดวย
ผูรับอนุญาตตาม (๓) ใหถือวาเปนผูรับอนุญาตตาม (๔) และ (๕) ดวย
มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๑๗ ใหมีผลถึงลูกจางหรือตัวแทนของ
ผูรับอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทํา
ของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรู
หรือควบคุมได
มาตรา ๑๙ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่
ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาผูอนุญาตจะมีคําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือนจะยื่นคําขอผอนผันพรอม
แสดงเหตุผลการขอผอนผันการตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนความ
รับผิดสําหรับการประกอบกิจการในระหวางใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาต
มาตรา ๒๐ ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
แลวแตกรณี
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
อุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในระหวางการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตของรัฐมนตรี เมื่อมีคําขอของ
ผูอุทธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตยา ขายยา นําหรือ
สั่งยาเขามาในราชอาณาจักรแลวแตกรณีไปพลางกอนก็ได
มาตรา ๒๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจง
ตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหายหรือ
ถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

๑๑
หมวด ๓
หนาที่ของผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการ

มาตรา ๒๒ ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหนึ่งทําหนาที่ควบคุมดูแล
การผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรแลวแตกรณี
ผูดําเนินการจะทําหนาที่ในสถานที่ผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
เกินกวาหนึ่งแหงไมได เวนแตผูดําเนินการที่ทําหนาที่ในสถานที่ขายยาหนึ่งแหงและสถานที่นําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักรอีกหนึ่งแหงซึ่งอยูในที่ตั้งแหงเดียวกันหรือในบริเวณเดียวกันและมิไดเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการในสถานที่ดังกลาวเกินกวาหนึ่งแหง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการ
ชั่วคราว ผูรับอนุญาตตองมอบหมายใหบุคคลซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดําเนินการปฏิบัติหนาที่
แทนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูดําเนินการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคคล
ผูรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่แทนไดเปนระยะเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับมอบหมาย ในกรณี
เชนวานี้ใหผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสามวันนับแตวันที่มีผูไดรับมอบหมาย
เขาปฏิบัติหนาที่แทน
ผูรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคหนึ่ง ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เชนเดียวกับผูดําเนินการ
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดเปนการชั่วคราว ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
เขาปฏิบัติหนาที่แทนไดเปนระยะเวลาไมเกินเกาสิบวัน โดยแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตและใหถือวา
ผูปฏิบัติหนาที่แทนมีหนาที่เหมือนผูที่ตนแทน
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนตัวผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติการใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตและจะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตแลว
ในกรณีที่ผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการไมประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป
ใหผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้นแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันที่ตนประสงคจะพนหนาที่
กรณีตามวรรคสอง ผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการตองแจงเปนหนังสือให
ผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาที่

๑๒
มาตรา ๒๖ ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติ และจํานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตลอดเวลาทําการ
(๒) ดําเนินการผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดแลวแตกรณี
(๓) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงาย
จากภายนอกอาคาร คือ
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
แลวแตกรณี
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลา
ที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความ
ที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) จัดแสดงใบอนุญาตของผูรับอนุญาต และสําเนาใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพของ
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายในสถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
(๕) จัดใหมีการทําบัญชีวัตถุดิบ บัญชียาที่ผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
และเก็บตัวอยางยาดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๖) จัดทํารายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา การเฝาระวังและติดตาม
ประเมินผลการใชยาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗ ใหผูดําเนินการผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการปฏิบัติหนาที่ประจําสถานที่ผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี ตลอดเวลาที่เปดทําการ
(๒) ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามา
ในราชอาณาจักรปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยครบถวน
(๓) สถานที่ผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ ใหผูรับอนุญาตผลิตยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรและผูดําเนินการ
แลวแตกรณีมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการวิเคราะหคุณภาพของวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่
ผลิต โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห กรณีเปนยาที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
ตองจัดใหมีหนังสือรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะหทุกครั้ง ทั้งนี้ หลักฐานการวิเคราะห
และหนังสือรับรองการวิเคราะหดังกลาวตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป

๑๓
(๒) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ การแสดงฉลาก
และเอกสารกํากับยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) จัดสงรายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิตยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยา นําหรือสั่งยาเขามา
ในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตผลิตยาแผนไทยดวย เวนแต
กรณีตาม (๑)
มาตรา ๒๙ ใหผูรับอนุญาตขายยา ผูรับอนุญาตขายยาสําเร็จรูปสําหรับสัตว
และผูดําเนินการ มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการแยกเก็บยาที่ตองจายตามใบสั่งยา ยาที่ตองจายโดยเภสัชกร และ
ยาที่ตองจายโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยใหเปนหมวดหมู
(๒) ดูแลใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาตาม
มาตรา ๒๘ (๒) ใหครบถวน
(๓) ดําเนินการขายยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
(๔) จัดทําบัญชียาตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตขายยาแผนไทยดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองทําการผลิตยาหรือขายยา
และดําเนินการตามหนาที่ ณ สถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต
มาตรา ๓๑ ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตองทําการผลิตยาหรือขายยาและดําเนินการ
ตามหนาที่ใหตรงตามประเภทที่กําหนดไวในใบอนุญาต
มาตรา ๓๒ หามมิใหผูรับอนุญาตขายยา ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ทําการขายยาที่ตองจายตามใบสั่งยา โดยไมมีใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือโดยไมมีใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต ในกรณียาที่ตองจายตามใบสั่งยาเปนยาแผนไทย

๑๔
มาตรา ๓๓ หามมิใหผูรับอนุญาตขายยาและผูดําเนินการ ทําการขายยาที่ตองจาย
ตามใบสั่งยา ยาที่ตองจายโดยเภสัชกร หรือยาที่ตองจายโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยในระหวางที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการไมอยูปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๓๔ บทบัญญัติในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ ไมใชบังคับแกกรณีที่เปน
การขายสง
มาตรา ๓๕ หามมิใหผูรับอนุญาตขายยา ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ทําการ
ขายยาหลายขนานรวมกันโดยจัดเปนชุดไวลวงหนา และมีเจตนาใหผูซื้อไดใชเพื่อบําบัด รักษา บรรเทา
หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ
มาตรา ๓๖ หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตยา และผูรับอนุญาตผลิตยาแผนไทย และผู
ดําเนินการ ทําการผลิตยาในระหวางที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการไมอยูปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๓๗ ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร และผูดําเนินการ
ตองนํายาที่ตนนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรมาใหพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนําเขาเพื่อทําการ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๘ หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือ
สั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ผูรับอนุญาตผูใดจะเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ใหแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบลวงหนา และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต
วันที่เลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น
ผูรับอนุญาตที่เลิกกิจการโดยมิไดปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งตองแจงการเลิกกิจการ
เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ
ตั้งแตวันที่เลิกกิจการ
มาตรา ๔๐ ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแก
ผูรับอนุญาตรายอื่น หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแต
ผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให

๑๕
มาตรา ๔๑ ถาผูรับอนุญาตตายและมีทายาทหรือผูที่ไดรับความยินยอมจากทายาท
แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตายเพื่อขอประกอบกิจการที่ได
รับอนุญาตนั้นตอไป เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวา บุคคลนั้นมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๕ ก็อนุญาตใหผูแสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ ใน
กรณีเชนนี้ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย
การแสดงความจํานง การตรวจสอบ และการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๒ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ผลิตยา หรือสถานที่ผลิตยาแผนไทย
ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการผลิตยา ใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ไดขึ้นทะเบียนไวตาม
มาตรา ๔๗
(๒) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับยา การทําบัญชียา และการ
เก็บตัวอยางยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) ควบคุมการแบงบรรจุยาและการปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยา
ใหเปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ควบคุมการขายสงยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ขายยามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาที่ตองจายตามใบสั่งยา ยาที่ตองจายโดยเภสัชกร
และยาที่ตองจายโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย
ใหเปนหมวดหมูตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาอยูครบถวน
(๓) ควบคุมใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) สงมอบยาที่ตองจายตามใบสั่งยา ยาที่ตองจายโดยเภสัชกร และยาที่ตองจายโดย
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยแกผูรับ
(๖) ควบคุมการทําบัญชียาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด

๑๖
(๗) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๔ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ขายยาแผนไทยมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาที่ตองจายตามใบสั่งยาและยาที่ตองจายโดยผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย ใหเปนหมวดหมูตามหลักเกณฑ วิธีการ
และ เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาอยูครบถวน
(๓) ควบคุมใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยและผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) ควบคุมการขายยาแผนไทยใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) สงมอบยาที่ตองจายตามใบสั่งยา และยาที่ตองจายโดยผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยแกผูรับ
(๖) ควบคุมการทําบัญชียาแผนไทยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ควบคุมการขายยาแผนไทยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๕ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ขายยาเฉพาะยาสําเร็จรูปสําหรับสัตว
มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาใหเปนหมวดหมูตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาอยูครบถวน
(๓) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาสําเร็จรูปสําหรับสัตวตางไปจากสภาพเดิมที่ผูผลิตได
ผลิตไว
(๔) สงมอบยาสําเร็จรูปสําหรับสัตวที่ตองจายตามใบสั่งยาและยาที่ตองจายโดยเภสัชกร
แกผูรับ
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๖) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

๑๗

มาตรา ๔๖ ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําสถานที่นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมยาที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ขึ้น
ทะเบียนไวตามมาตรา ๔๗
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห
ยาและเอกสารกํากับยา
(๔) ควบคุมการขายสงยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บตัวอยางยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๖) ควบคุมการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๗) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนตํารับยา

มาตรา ๔๗ ผูรับอนุญาตตองนําตํารับยาที่จะผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
มาขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแลว จึงจะผลิต
นําหรือสั่งยานั้นเขามาในราชอาณาจักรได
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแก
(๑) ยาที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เวนแตที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
(๒) ยาที่เปนเภสัชสมุนไพร เวนแตที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) ยาตัวอยางที่ไดรับอนุญาตใหผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

๑๘
(๔) ยาที่ผูรับอนุญาตไดผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
หรือกิจการสาธารณกุศล หรือยาที่จําเปนตองใชเฉพาะโรคตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๕) ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๘ การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๗ ตองแจงรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อยา และในกรณีที่เปนยาเดี่ยวใหแจงชื่อสามัญทางยาดวย
(๒) ตํารับยา
(๓) ขนาดบรรจุ
(๔) วิธีวิเคราะหมาตรฐานของยา กรณีที่ใชวิธีวิเคราะหนอกตํารายาตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด ยกเวนยาแผนไทย
(๕) ฉลาก
(๖) เอกสารกํากับยา
(๗) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๙ การแกไขรายการทะเบียนตํารับยาจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๕๐ การขอขึ้นทะเบียนหรือแกไขรายการทะเบียนตํารับยา และการออกใบ
สําคัญการขึ้นทะเบียนหรือแกไขรายการทะเบียนตํารับยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการพิจารณาออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนหรือแกไขรายการทะเบียนตํารับยา
หากมีคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือการประเมินเอกสารทางวิชาการเพื่อการขึ้นทะเบียนหรือแกไข
รายการทะเบียนตํารับยา ใหผูขอขึ้นทะเบียนหรือแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเปนผูชําระคาใชจายนั้น
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๑ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบสําคัญ
ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่
กอนใบสําคัญจะสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยายังมีอายุ
ใชไดตอไปจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยานั้น
การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

๑๙
มาตรา ๕๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนตํารับยาเมื่อเห็นวา
(๑) การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไมดําเนินการตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
(๒) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาแลว เวนแต
ปรากฏวาเหตุที่เพิกถอนทะเบียนตํารับยานั้นหมดสิ้นไปแลว
(๓) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยามีวัตถุอันเปนสวนประกอบไมเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ ไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใชยา
(๔) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยาใชชื่อไปในทางโออวด ไมสุภาพ ไมเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไมคํานึงถึงคุณคาของภาษาไทย หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความเปนจริง
มาตรา ๕๓ ในการพิจารณาอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา และ
การแกไขรายการทะเบียนตํารับยาใหนําความในมาตรา ๕๒ (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๔ คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนตํารับยา ไมอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียน
ตํารับยา หรือไมตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาของพนักงานเจาหนาที่เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแลวใหเปนที่สุด
มาตรา ๕๕ เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา หรือเพื่อประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพของยา ใหพนักงานเจาหนาที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขตํารับยาหรือ
รายการทะเบียนตํารับยาไดตามที่เห็นสมควร หรือตามความจําเปน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๖ ยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลว หากภายหลังปรากฏกรณี ดังตอไปนี้
ใหพนักงานเจาหนาที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยานั้นได
โดยแจงใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ยานั้นไดเปลี่ยนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุอันตราย
(๒) ยานั้นไมมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปน
ยาปลอมตามมาตรา ๖๘
(๓) ยานั้นไมไดแกไขตํารับยาหรือรายการทะเบียนตํารับยาตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๕๕
มาตรา ๕๗ ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาสูญหายหรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาและการออกใบแทนใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

๒๐
หมวด ๕
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๕๘ เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหผูอนุญาต
มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่เห็นสมควรหรือจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดก็ได
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักรแลวแตกรณี และระหวางที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้อีกไมได
มาตรา ๕๙ เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตได
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักรแลวแตกรณี
ในกรณีผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไดแกไขขอบกพรองในเรื่อง
คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามแลวจะขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้อีกก็ได เวนแตในกรณีที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือตามกฎหมายวาดวย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได
มาตรา ๖๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจง
ใหผูรับอนุญาตทราบ ในการแจงคําสั่งนั้นหากไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง
ดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลว ตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะแจงโดยวิธีประกาศใน
หนังสือพิมพรายวัน หรือโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได

๒๑
มาตรา ๖๑ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งพักใช
ใบอนุญาตได เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา ๖๒ ผูรับอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งของผูอนุญาตที่แจงการ
พักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตแลวแตกรณี
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลวแตกรณี
มาตรา ๖๓ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น
หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งของผูอนุญาตที่แจงการ
เพิกถอนใบอนุญาตหรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีแลวแตกรณี เวนแตผูอนุญาต
หรือรัฐมนตรีจะมีหนังสือแจงการผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
หมวด ๖
การโฆษณา

มาตรา ๖๔ การโฆษณาเกี่ยวกับยาทางเครื่องขยายเสียง วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน ภาพนิ่ง ภาพยนตร สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการโฆษณาดวยวิธีการอื่นใด จะตอง
ไดรับอนุมัติขอความ เสียง ภาพ หรือวิธีการที่ใชในการโฆษณาจากพนักงานเจาหนาที่
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาที่จะกําหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณา
ไวดวยก็ได
มาตรา ๖๕ หามมิใหผูใดทําการโฆษณาเกี่ยวกับยา ดังตอไปนี้
(๑) โออวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด รักษา
บรรเทา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใชถอยคําอื่นใดที่มี
ความหมายในทํานองเดียวกัน
(๒) แสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง
(๓) ทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยา หรือเปนสวนประกอบของยาซึ่งความจริง
ไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตมีไมเทาที่ทําใหเขาใจตามที่โฆษณา

๒๒
(๔) ทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือขับระดูอยางแรง
(๕) ทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด
(๖) รับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันใด ๆ
(๗) กระทําโดยวิธีไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมาน
ของผูปวย
(๘) กระทําโดยวิธีแถมพก ตั้งคําถามใหตอบเพื่อชิงรางวัล ออกสลากรางวัล
หรือวิธีการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(๙) กระทําโดยฝาฝนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ความใน (๔) (๕) และ(๖) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือเอกสารกํากับยา
และไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
มาตรา ๖๖ พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการโฆษณาเกี่ยวกับยาที่
เห็นวาเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะสั่งผูโฆษณาใหโฆษณาเผยแพรขอมูลที่ถูกตอง
เพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนดวยก็ได
หมวด ๗
ยาที่หามผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

มาตรา ๖๗ ยาดังตอไปนี้หามมิใหผูใดผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
(๑) ยาปลอม
(๒) ยาผิดมาตรฐาน
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพ
(๔) ยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา
(๕) ยาที่พนักงานเจาหนาที่สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๕๖
(๖) ยาที่รัฐมนตรีประกาศหามตามมาตรา ๖ (๒)
ความใน (๔) ไมใชบังคับกับกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ยาที่ผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร โดยกระทรวง ทบวง กรม
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย เพื่อใชในหนาที่ปองกันบําบัดโรค

๒๓
(๒) ยาซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต แบงบรรจุจากยาที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวเพื่อใชแกคนไขของตน ยาซึ่งผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยแบงบรรจุจากยาที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว เพื่อใชกับสัตวที่ตนบําบัดหรือปองกันโรค
หรือยาซึ่งผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรม
ไทย แบงบรรจุจากยาที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวเพื่อขายสําหรับผูซื้อในสถานที่ขายยา
(๓) ยาแผนไทยซึ่งผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย
ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตที่สั่งสําหรับคนไขของตน
(๔) ยาที่นําติดตัวเขามาในราชอาณาจักรซึ่งมีปริมาณตามความจําเปนที่ตองใชเฉพาะตัว
ไดไมเกินสามสิบวัน
(๕) ยาที่เปนเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เวนแตที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
(๖) ยาที่เปนเภสัชสมุนไพร เวนแตที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๗) ยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๗ (๕)
มาตรา ๖๘ ยาดังตอไปนี้เปนยาปลอม
(๑) ยาหรือวัตถุที่ทําเทียมทั้งหมด หรือแตบางสวนเพื่อแสดงวาเปนยาแท
(๒) ยาที่แสดงชื่อ หรือแสดงวัน เดือน ป ที่สิ้นอายุ ซึ่งไมใชความจริง
(๓) ยาที่แสดงชื่อ เครื่องหมายของผูผลิต หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา ซึ่งไมใชความจริง
หรือแสดงขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับยาไมวาจะกระทําโดยใชหรือ
อางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งอื่นใดหรือไมก็ตาม
(๔) ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารับที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งไมใชความจริง
(๕) ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดที่มีปริมาณหรือความแรงของสาร
ออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละยี่สิบจากเกณฑตํ่าสุด หรือสูงสุดที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียน
หรือตามที่ระบุไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ ในกรณีที่เปนยาที่ไมตองขึ้นทะเบียนตํารับยา
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการคุมครองผูบริโภครัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนด
เกณฑคาคลาดเคลื่อนของสารออกฤทธิ์ในยาบางชนิดใหนอยกวารอยละยี่สิบตามที่กําหนดใน (๕) ไดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๙ ยาดังตอไปนี้เปนยาผิดมาตรฐาน
(๑) ยาที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑ
ตํ่าสุดหรือสูงสุดที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียน หรือตามที่ระบุไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ
ในกรณีที่เปนยาที่ไมตองขึ้นทะเบียนตํารับยา แตไมถึงขนาดที่ระบุไวในมาตรา ๖๘ (๕)

๒๔
(๒) ยาที่ผลิตขึ้นซึ่งมีคาความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสําคัญตอคุณภาพ
ของยาผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว หรือเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๐ ยาดังตอไปนี้เปนยาเสื่อมคุณภาพ
(๑) ยาที่หมดสิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลาก
(๒) ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกันกับยาปลอมตามมาตรา ๖๘ (๕) หรือ
ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๖๙
หมวด ๘
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ในระหวางเวลาทําการของผูรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบควบคุมใหการ
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจบันทึกภาพหรือกระทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใชเปน
ขอมูลหรือพยานหลักฐานไดดวย
(๒) นํายาในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบหรือวิเคราะห
(๓) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
อาจเขาไปในสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบยา และยึดหรืออายัดยา รวมทั้งเครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสาร
ที่เกี่ยวกับยาดังกลาวได ในการนี้ใหมีอํานาจบันทึกภาพหรือกระทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใชเปนขอมูล
หรือพยานหลักฐานไดดวย
(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของยาที่นําไปตรวจสอบหรือ
วิเคราะหตาม (๒) ใหประชาชนทราบโดยวิธีการที่เห็นสมควร โดยไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกการคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา
(๕) ในกรณีที่ปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่อันเชื่อไดวายาใดเปนยาที่ไมปลอดภัย
หรืออาจเปนอันตรายตอผูใชยา ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บยาดังกลาว หรือสั่งใหผูรับอนุญาตผลิตยา
ผูรับอนุญาตขายยา หรือผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร จัดเก็บยาดังกลาวซึ่งอยูใน
ความครอบครองของผูอื่นกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด และอาจสั่งทําลายยา
ดังกลาวเสียได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๖) ในกรณีตาม (๕) ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหผูรับอนุญาตงดผลิต ขาย นําหรือสั่งเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ปรากฏวาเปนยาที่ไมปลอดภัย หรืออาจเปนอันตรายตอผูใชยานั้นไดดวย

๒๕
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตและ
ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรในสถานที่ดังกลาว
อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควรแกกรณี
มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๓ ยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่ไดยึดไวตามมาตรา
๗๑ (๓) ถาไมปรากฏเจาของ หรือเมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมริบ
และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด หรือวันที่ทราบคําสั่ง
เด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหสิ่งที่ยึดไวนั้นตกเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ถาสิ่งที่ยึดไวนั้นมีสภาพเปนของเสียงาย หรือถาเนิ่นชาไปจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย
หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของยา พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการขายทอดตลาด
สิ่งที่ยึดไวนั้นเสียกอนถึงกําหนดก็ได เมื่อไดหักคาใชจายในการนี้แลวเหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงิน
นั้นไวแทน
ในกรณีที่มีการอายัดตามมาตรา ๗๑ (๓) ถาสิ่งที่อายัดไวนั้นมีสภาพเปนของเสียงาย
หรือถาเนิ่นชาไปจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินสมควร
ผูเปนเจาของหรือผูครอบครองอาจรองขอตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหดําเนินการขายทอดตลาด
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่สมควร เมื่อไดหักคาใชจายในการนี้แลวเหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหอายัดเงิน
นั้นไวแทน
ในกรณีที่คําสั่งยึดหรืออายัดสิ้นผลลงใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูอยูในบังคับ
ของคําสั่งดังกลาว ทราบโดยเร็ว
มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๙
ความรับผิดทางแพง

มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลาง หรือจํากัดความรับผิด
ทางแพงที่บุคคลมีอยูตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่น

๒๖
มาตรา ๗๖ ผูรับอนุญาตผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
ตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในผลของความเสียหายอันเกิดจากยานั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา
ความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือตนไมมีสวนรวมในการกอใหเกิดความเสียหายนั้น หรือเกิด
เพราะความผิดของผูเสียหายเอง
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
ที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๑๔ โดยอนุโลม
มาตรา ๗๗ สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากยาตามพระราชบัญญัตินี้ เปนอันขาด
อายุความ เมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการเสียหายและรูตัวผูจะพึงตองใชคาเสียหาย
หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันเกิดการเสียหาย
ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายกับ
ผูที่เขาใจวาตองรับผิดใชคาเสียหายใหอายุความสะดุดหยุดลง
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และ
ปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๗๙ ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามา
ในราชอาณาจักรภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยไมไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙
ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ
มาตรา ๘๐ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๘๑ ผูรับอนุญาตผลิตยาหรือผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๘๒ ผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕
วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท

๒๗
มาตรา ๘๓ ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (๑) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับ
เปนรายวันอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๘๔ ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (๒) (๓) (๔)
(๕) มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท
ถึงหาหมื่นบาท
ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดสงรายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิต หรือนํา
หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๘ (๓) อันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (๖) มาตรา ๓๐
หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๖ ผูรับอนุญาตผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๗ ผูรับอนุญาตขายยา ผูดําเนินการ หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดฝาฝน
มาตรา ๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือผูดําเนินการผูใด
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท
มาตรา ๘๙ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๐ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๙๑ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

๒๘
มาตรา ๙๓ ผูรับอนุญาตผูใดดําเนินการผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักรระหวางที่ใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรของตนถูกพักใช
ตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๙๔ ผูใดโฆษณาเกี่ยวกับยาโดยฝาฝนมาตรา ๖๔ หรือ มาตรา ๖๕ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๙๕ ผูใดฝาฝนคําสั่งใหระงับการโฆษณาเกี่ยวกับยาของพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งใหทําการเผยแพรขอมูล
ที่ถูกตอง เพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชน อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละ
สามพันบาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา ๙๖ ผูใดผลิตยาปลอม อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๗ (๑) ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท
การผลิตยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๖๘ (๒) (๓) หรือ (๔) อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๖๗ (๑) ถาผูผลิตสามารถพิสูจนไดวายานั้นไมถึงกับเปนอันตรายแกผูใชยา ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๙๗ ผูใดขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอม อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๖๗ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงสองลานบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนยาปลอม ตองระวางโทษปรับ
ตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นหาพันบาท
มาตรา ๙๘ ผูใดผลิตยาผิดมาตรฐาน ยาที่พนักงานเจาหนาที่สั่งเพิกถอนทะเบียน
ตํารับยา หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศหามตามมาตรา ๖ (๒) อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๗ (๒) (๕) หรือ
(๖) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท
มาตรา ๙๙ ผูใดขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาผิดมาตรฐาน ยา
ที่พนักงานเจาหนาที่สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศหามตามมาตรา ๖ (๒)
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๗ (๒) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิน
สามแสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง กระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐานตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท

๒๙

มาตรา ๑๐๐ ผูใดขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาเสื่อมคุณภาพ
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๗ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง กระทําโดยไมรูวาเปนยาเสื่อมคุณภาพตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๑ ผูใดผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ไมไดขึ้นทะเบียน
ตํารับยา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๗ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๒ ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการ
ตามหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ (๕) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดฝาฝนคําสั่งงดผลิตยา ขายยา นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๗๑ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีการลงโทษตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗
มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๑ ใหริบยา เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตยา
รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีใหแกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทําลาย
หรือจัดการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
มีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีการยึดยา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา และเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดไว เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย จะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหสิ่งที่ยึดไวตกเปนของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
มีการเปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓๐
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๐๕ คําขอใดที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และยังอยูใน
ระหวางพิจารณาใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอมีขอแตกตางไปจาก
คําขอซึ่งตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปน เพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๖ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลวใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว หรือจนกวาจะไดปฏิบัติการตามวรรคสอง
ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนั้นตอไป
ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
หากไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาต
เดิมตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม หรือจนกวาผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต และ
ในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตใหม ใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนั้น
ตอไป หรือไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตผูอนุญาตไมอนุญาต จะขายยาของตน
ที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ หรือวันที่ผูอนุญาตแจงใหทราบวาไมอนุญาตแลวแตกรณี เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย
ระยะเวลาดังกลาวให
มาตรา ๑๐๗ ผูไดรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตราย หรือยาควบคุมพิเศษที่ออกใหตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ประจําสถานที่ขายยาดังกลาว ใหมีสิทธิขายยาไดตามรายการยาที่รัฐมนตรีประกาศและ ใหมีสิทธิและ
หนาที่เชนเดียวกับที่มีอยูตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ตอไปอีกสิบปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตในกรณีมีผูสําเร็จการอบรมตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการใหมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ตอไปจน
สิ้นอายุของผูสําเร็จการอบรมดังกลาว
มาตรา ๑๐๘ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ใหสิ้นอายุเมื่อครบหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาตามวรรคหนึ่ง ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบสําคัญดังกลาวใหนําความในมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๓๑
มาตรา ๑๐๙ บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ใหคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง
หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
……………………..
นายกรัฐมนตรี

๓๒
อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตผลิตยา
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตขายยา
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตขายยาแผนไทย
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตขายยาสําเร็จรูปสําหรับสัตว
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตามตํารับที่ขอขึ้นทะเบียน
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๘) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๙) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนไทย
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๑) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๒) หนังสือรับรอง
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) คําขอใบอนุญาต
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๔) คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา
ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนไทย
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๖) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๑๗) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงตํารับยาหรือรายการทะเบียนตํารับยา
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๑๘) คําขออนุญาตโฆษณา
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๙) คําขออนุญาตอื่น ๆ
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒๐) การตออายุใบอนุญาตใหชําระเงินเทากับกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ
แตละฉบับโดยไมตองชําระคาคําขอ
(๒๑) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาใหชําระเงินเทากับกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาประเภทนั้น ๆ แตละฉบับโดยไมตองชําระคาคําขอ

พระราชบัญญัติยา๔–พ.ร.บ.ยา ๓

