
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติยา  

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยา  เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณา

อนุญาต และสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ  
 

เหตุผล 
 

โดยที่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการ           
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา ประกอบกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา มีขั้นตอนในการประเมินเอกสารวิชาการ 
การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ ซึ่งจ าเป็นต้องมีกลไกในการด าเนินการที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาของ
ประเทศ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงสมควรยกร่างกฎหมายโดยปรับปรุงบทนิยาม 
อ านาจรัฐมนตรีในการออกประกาศก าหนด รูปแบบของคณะกรรมการ การขออนุญาตและการอนุญาต 
กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา หน้าที่ของผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนต ารับยาและ
การจดแจ้ง การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  การโฆษณา การควบคุมยา พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
การอุทธรณ์ ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. .... 
 
 

................................... 
…………………………………. 
…………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………….. 
  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยา พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

.................................................................................................. .............................................................
.............................................................. 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
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 
(๑) วัตถุท่ีระบุไว้ในต ารายาตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา หรือ

ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วย 
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(๓) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท าหน้าที่ใด ๆ ของร่างกาย
มนุษย์หรือสัตว์ 

(๔) วัตถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร 
(๕) วัตถุอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ไม่หมายความรวมถึง 
(ก) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ข) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย์หรือสัตว์ เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ส่งเสริมสุขภาพ เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุ
อันตราย 

(ค) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการชันสูตรโรคหรือใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัย 
หรือการวิเคราะห์ ซึ่งมิได้กระท าโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ 

“เภสัชเคมีภัณฑ์” หมายความว่า สารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นสารเดี่ยวส าหรับใช้ปรุง 
แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา 

“เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป” หมายความว่า สารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมี ทั้งที่เป็นสารเดี่ยว
หรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะใช้ประกอบในการผลิตเป็นยาส าเร็จรูป 

“เภสัชชีววัตถุ” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้ส าหรับใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา 
(๑) วัตถุท่ีได้จากสิ่งมีชีวิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์ การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อน

หรือในสัตว์ หรือโดยวิธีการอ่ืน  
(๒) วัตถุอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“เภสัชสมุนไพร” หมายความว่า วัตถุที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ที่มุ่งหมายใช้เป็นยา โดยยังไม่ผ่าน
กระบวนการแปรสภาพ ปรุง หรือผสม หรือวัตถุอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

“ยาควบคุมพิเศษ” หมายความว่า ยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ 

“ยาอันตราย” หมายความว่า ยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย 

“ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” หมายความว่า ยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาที่ไม่ใช่ยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

“ยาสามัญประจ าบ้าน” หมายความว่า ยาส าเร็จรูปที่ประชาชนใช้ส าหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
เบื้องต้นและสามารถซื้อหาได้เองทั่วไป และให้หมายความรวมถึงยาส าเร็จรูปส าหรับสัตว์ที่ไม่ใช่ยาที่ต้องจ่าย
ตามใบสั่งยาและยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 

“ยาแผนปัจจุบัน” หมายความว่า ยาที่มุ่ งหมายส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
การพยาบาล การผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม และกายภาพบ าบัดตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ยาที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผนปัจจุบัน หรือยาที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดให้เป็นยาแผนปัจจุบัน 
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“ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ
การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ยาที่ได้รับ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผนไทย หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นยาแผนไทย 

“ยาแผนทางเลือก” หมายความว่า ยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นยาแผนทางเลือก 

“ยาส าหรับสัตว์” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ยาที่
ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาส าหรับสัตว์ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นยาส าหรับ
สัตว์ โดยไม่รวมถึงอาหารสัตว์ผสมยา 

“อาหารสัตว์ผสมยา” หมายความว่า วัตถุท่ีได้จากการผสมระหว่างยาส าหรับสัตว์ที่มีข้อบ่งใช้ส าหรับ
ผสมอาหารสัตว์กับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

“ยาจ าเป็นเฉพาะกรณ”ี หมายความว่า  
 (๑) ยาส าหรับใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่พบได้น้อย และมีปัญหาขาดแคลนยาใน

ประเทศ 
 (๒) ยาที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 

“สารออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุอันเป็นส่วนประกอบส าคัญของยาที่มีฤทธิ์สามารถบ าบัด บรรเทา 
รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 

“ความแรงของสารออกฤทธิ์” หมายความว่า 
(๑) ปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเป็นน้ าหนักต่อน้ าหนัก น้ าหนักต่อปริมาตร หรือปริมาณของสาร

ออกฤทธิ์ต่อหนึ่งหน่วยการใช้ที่แสดงความเข้มข้นของยา 
(๒) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการที่ได้

มาตรฐาน หรือได้ผ่านการควบคุมการใช้รักษาโรคอย่างได้ผลเพียงพอแล้ว 

“ต ารับยา” หมายความว่า สูตรที่ใช้ในการผลิตยาซึ่งระบุส่วนประกอบและปริมาณสิ่งปรุง ที่มีวัตถุที่
ปรุงยารวมอยู่ด้วยไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้หมายความรวมถึงลักษณะของวัตถุส าเร็จรูปทาง
เภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะน าไปใช้แก่มนุษย์ หรือสัตว์ได้ 

“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนรูปแบบยา 
แบ่ง หรือแบ่งบรรจุยาจากภาชนะหรือหีบห่อเดิมเพ่ือขาย 

“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“ขาย” หมายความว่า ขายปลีก ขายส่ง จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพ่ือประโยชน์ในทาง
การค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพ่ือขาย 

“ขายส่ง”หมายความว่า ขายตรงต่อผู้รับอนุญาตขายยา ผู้รับอนุญาตขายส่งยา กระทรวง ทบวง กรม 
สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือ
การขายจ านวนมากโดยมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการขายโดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้ยา 
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“ฉลาก” หมายความว่า ข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา 

“เอกสารก ากับยา” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ท าให้ปรากฏความหมายด้วยข้อความ   
ใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรก รวมไว้หรือแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา 

“ข้อความ”หมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภาพ ภาพยนตร์ 
แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระท าใด ๆ ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ 
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขาย 

“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การให้ข้อมูล การชักน า หรือการกระท าโดยวิธีใด ๆ โดยมุ่ง
หมายให้มีการใช้ยาเพิ่มขึ้น และกระท าเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลและ
สถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต 

“ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า ผู้ที่มีชื่อในใบอนุญาตให้เป็นผู้ มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า 
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย ส าหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตยา น าเข้ายา ขึ้นทะเบียนต ารับยา จดแจ้ง และโฆษณา 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย ส าหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการขายยาในกรุงเทพมหานคร 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายส าหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ขายยาในจังหวัดที่อยู่ในเขตอ านาจนอกจากกรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการยาแห่งชาติ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการยาแห่งชาติ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ความมั่นคงด้านยา” หมายถึง การให้การผลิต การจัดหา การกระจาย การใช้ยาของประเทศอย่าง

สมเหตุผล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ ทัว่ถึง ยั่งยืน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 



  

 5  
 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจประกาศก าหนด 

ดังต่อไปนี้  
(๑) ต ารายา 
(๒) เกณฑ์มาตรฐานของยาในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับยา  
(๓) วัตถุอ่ืนที่เป็นยา  
(๔) วัตถุอ่ืนที่เป็นเภสัชชีววัตถุ 
(๕) วัตถุอ่ืนที่เป็นเภสัชสมุนไพร 
(๖) ยาควบคุมพิเศษ 
(๗) ยาอันตราย 
(8) ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(9) ยาสามัญประจ าบ้าน  
(10) ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก  
(๑1) ยาส าหรับสัตว์ 
(๑2) ยาจ าเป็นเฉพาะกรณ ี
(๑3) ยาที่ห้ามผลิต ขาย หรือน าเข้า ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับยาดังกล่าว 
(๑4) ยาที่ห้ามใช้กับสัตว์หรือมีไว้เพ่ือใช้กับสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับยาดังกล่าว 
(๑5) ยาที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาล ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายยา

ดังกล่าว 
(๑6) ยาส าหรับสัตว์ที่ต้องขายเฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตผลิตยาส าหรับสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการขายยาดังกล่าว 
(๑7) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือน าเข้ายา  
(๑8) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการวิจัยยา  
(๑9) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริจาคและการรับบริจาคยา 
(20) หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าลายยา 
(๒1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับยาส าหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยา ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อบ่งใช้ส าหรับผสมอาหารสัตว์ 
(๒2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ที่ให้ใช้ในยาส าหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียน

ต ารับยาเพื่อใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค 
(๒3) คุณสมบัติและจ านวนของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ผลิต ขาย น าเข้า หรือเก็บยา 

ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
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(๒4) โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
(๒5) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบยาที่น าเข้า  
(26) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขายยาหลายขนานโดยจัดเป็นชุดในคราวเดียวกัน ส าหรับผู้ซื้อ

เฉพาะรายที่มีข้อจ ากัดในการใช้ยา 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการยาแห่งชาติ” ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
กรรมการ 

(4) อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการส านักงานประกันสังคม เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 

(5) นายกแพทยสภา นายกสภาการพยาบาล นายกทันตแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม นายกสัตว
แพทยสภา และนายกสภากายภาพบ าบัด เป็นกรรมการ 

(6) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือก
กันเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(7) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ไม่แสวงหาก าไรซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(8) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน แปดคน ซึ่งคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความช านาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์ การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก เศรษฐศาสตร์ 
สาธารณสุข และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการส านักยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

การเลือกกรรมการตาม (6) และ (8) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
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มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๗ (6) (7) และ (8) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่
วันที่ได้รับเลือก และจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งตามวาระเหลืออีกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้มีการเลือกกรรมการตามมาตรา ๗ วรรคสาม และ
ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งตามวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการเลือกกรรมการตามมาตรา ๗ วรรคสาม 
แทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๗ (6) (7) และ (8) พ้นจาก

ต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก เพราะ

บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๗) ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพนั้น ๆ 
 

มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพ่ือความม่ันคง

ด้านยาของประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

(๒) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เก่ียวข้องกับนโยบายแห่งชาติด้านยา  
(๓) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติด้านยา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ยาแห่งชาติตาม (๑) อ านวยการ และแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรี  เ พื่อพิจารณาปัญหาจาก
การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

(4) จัดท าบัญชียาหลักแห่งชาติ และก าหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานของรัฐ พัฒนา
กลไกและมาตรการในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และการก าหนดราคากลางยาดังกล่าวให้ทันสมัย รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

(5) ประสานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับยาในระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้มีความคุ้มค่า 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(6) ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา รวมถึงก าหนดแนวทาง 
การส่งเสริมการขาย 

(7) ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาในประเทศ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนยา
และลดการพ่ึงพายาจากต่างประเทศ  

(8) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลของระบบยา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ 

(9) ก ากับ ดูแล สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(10) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๑1) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้และตามพระราชบัญญัติอ่ืน 
(๑2) ปฏิบัติงานหรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจแต่ งตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้น าความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการยาแผนปัจจุบัน 
(๒) คณะกรรมการยาแผนไทย 
(๓) คณะกรรมการยาแผนทางเลือกแต่ละแผนตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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มาตรา ๑๓  คณะกรรมการยาแผนปัจจุบัน ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ  
(๒) อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมประมง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนแพทยสภา 
และผูแ้ทนสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการ 

(3) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่
แสวงหาก าไรซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองคน ผู้ ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมหนึ่งคน ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสามคน ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หนึ่งคนเป็น
กรรมการ  

ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการยาแผนปัจจุบันมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับยาแผนปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศก าหนดยาที่ต้องแจ้งค าเตือนการใช้ยาและข้อความค าเตือนไว้ในฉลากและเอกสารก ากับ

ยาเป็นภาษาไทย   
(๒) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล คุณภาพ และความปลอดภัย

ของยา 
(๓) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงฉลากและเอกสารก ากับยา  
(๔) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท าบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา หรือบัญชีเกี่ยวกับการผลิต 

ขาย หรือน าเข้ายา  
(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บตัวอย่างยาที่ผลิตหรือน าเข้า 
(๖) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของวัตถุดิบและยาที่ต้องวิเคราะห์คุณภาพก่อนน า

ออกจากสถานที่ผลิต 
(๗) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการขนส่งยา 
(๘) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับป้ายแสดงสถานที่ผลิต ขาย หรือน าเข้ายา และ

ป้ายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
(๙) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาและแยกเก็บยา ณ สถานที่ขายยา 
(๑๐) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายยา ณ สถานที่น าเข้า

หรือสถานที่เก็บยา 
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(๑๑) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา การเฝ้าระวัง การติดตามประเมินผลการใช้ยา และการศึกษาวิจัยทางคลินิก  

(๑๒) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท าและส่งรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้ายา  
(๑๓) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ผลิต ขาย น าเข้า 

หรือเก็บยา 
(๑๔) ให้ความเห็นชอบในการที่ผู้อนุญาตสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ารับยา ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการ

ทะเบียนต ารับยา ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยา
ด าเนินการติดตามความปลอดภัยของยา เพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้
แก้ไขรายการจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้แก้ไขรายการจดแจ้ง หรือเพิกถอนใบรับจดแจ้ง 

(๑๕) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖ 
(๑๖) ให้ค าแนะน าหรือความเห็นแก่ผู้อนุญาตในการอนุญาตผลิต ขาย น าเข้าขึ้นทะเบียนต ารับและ

จดแจ้งยา พักใช้หรือยกเลิกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(17) ให้ความเห็นชอบแผนการประเมินทบทวนทะเบียนต ารับยา 
(๑8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๑๓) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการยาแผนไทยประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ  
(2) อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์ การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมประมง เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ 

(3) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ไม่แสวงหาก าไรซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหนึ่งคน ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมหนึ่งคน ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสองคน ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์หนึ่งคน และผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะสองคน เป็นกรรมการ  

ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการแล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการยาแผนไทยมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับยาแผน

ไทยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๗  องค์ประกอบของคณะกรรมการยาแผนทางเลือกแต่ละแผนให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๑๒ (๓) 

 
มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการยาแผนทางเลือกแต่ละแผนตามมาตรา ๑๒ (๓) มีอ านาจหน้าที่ตาม

มาตรา ๑๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับยาแผนทางเลือกแต่ละแผนนั้นโดยอนุโลม 
 

มาตรา 19  ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย และให้น าความในมาตรา ๑๐ มาใช้บั งคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒0  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย ยาแผนทางเลือก 

 
ส่วนที่ ๑ 

การขออนุญาตและการอนุญาต 
 

มาตรา ๒1  ผู้ ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต ขาย หรือน าเข้ายา ให้ยื่นค าขออนุญาต และเมื่อ
ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิต ขาย หรือน าเข้ายานั้นได้  

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒2  บทบัญญัติมาตรา ๒๑ ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) การผลิต ขาย หรือน าเข้ายาโดยกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค และสภากาชาดไทย  
(๒) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่สั่ง

ส าหรับคนไข้เฉพาะราย  
(๓) การปรุงยาแผนไทยโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ปรุงส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน  
(๔) การแบ่งจ่ายยาที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม ใช้ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ใช้ส าหรับสัตว์ที่ตน
ป้องกันหรือบ าบัดโรค หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแบ่งจ่ายให้ผู้ซื้อในสถานที่ขายปลีกยา  

(๕) การจ่ายยาที่ ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว หรือการจ่ายยาที่การแบ่งจ่ายตาม (๔) ในกรณี
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใช้ยาส าหรับรักษาผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หรือ
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ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ใช้ส าหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบ าบัดโรค หรือการจ่ายยาที่ได้ขึ้นทะเบียน
ต ารับยาไว้แล้วส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบวิชาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

(๖) การขายปลีกยาสามัญประจ าบ้าน 
(๗) การน าเข้ายาเพ่ือใช้เฉพาะตัวโดยมีปริมาณตามความจ าเป็นที่ต้องใช้ได้ไม่เกินสามสิบวัน 
(๘) การผลิตหรือน าเข้ายาตามความต้องการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนและยานั้นไม่มีการผลิตหรือขาย
ในประเทศ  

(๙) การผลิต ขาย หรือน าเข้ายาตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด เพ่ือประโยชน์ ในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศและระหว่างประเทศ 

ผู้ผลิต ขาย หรือน าเข้ายาที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒3  ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายาเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 
(๑) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขออนุญาต 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ไม่เป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๒4) 
(๘) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายาตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ถูกเพิกถอน

มาแล้วเกินสองปีก่อนวันขออนุญาต 
(๙) มีสถานที่ผลิต ขาย น าเข้าหรือเก็บยา และมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๑๐) ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของ

ผู้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบสองปี  
(๑๒) มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๒3) และไม่เป็นโรคตามที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๒4)  
ผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้  
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมี

คุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ด้วย 
 
มาตรา ๒4  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๒3 (๑๒) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่  
(๑)  การผลิต ขาย หรือน าเข้ายาแผนไทย ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ได้ 
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(๒)  การผลิต ขาย หรือน าเข้ายาแผนทางเลือก ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะก็ได้   

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๒5  ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก ให้แบ่งเป็น

ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน 
(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย 
(๓) ใบอนุญาตผลิตยาแผนทางเลือก 
(๔) ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก 
(๕) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบัน 
(6) ใบอนุญาตขายยาปลีกยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(7) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย 
(8) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนทางเลือก  
(9) ใบอนุญาตน าเข้ายาแผนปัจจุบัน 
(10) ใบอนุญาตน าเข้ายาแผนไทย  
(๑1) ใบอนุญาตน าเข้ายาแผนทางเลือก  
 
มาตรา ๒6  ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก ให้ถือว่า

เป็นผู้รับอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือกที่ตนผลิตหรือน าเข้าด้วย 
ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนไทย ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนทางเลือกด้วย เฉพาะยาแผน

ทางเลือกตามที่ผู้อนุญาตก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบัน ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย หรือผู้รับอนุญาต

ขายปลีกยาแผนทางเลือกด้วย  
ผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนทางเลือกด้วย เฉพาะยา

แผนทางเลือกตามท่ีผู้อนุญาตก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒7  ใบอนุญาตให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตด้วย 
ให้ถือว่าการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระท าของผู้รับ

อนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญาตพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ 
 
มาตรา 28  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต 

เว้นแต่เป็นการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย น าเข้า หรือเก็บยาเป็นการชั่วคราว เพราะมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน
อันไม่อาจด าเนินการขออนุญาตได้ 
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การขออนุญาตและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต และการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ขาย น าเข้า หรือเก็บยาเป็นการชั่วคราว เพราะมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจด าเนินการขออนุญาตได้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา 29  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒5 (๑) (๒) (๓) (9) (10) และ (๑1) ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่

ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตตามมาตรา ๒5 (๔) (๕) (6) (7) และ (8) ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต  

 
มาตรา ๓0  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่

ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นค าขอต่ออายุและขอผ่อนผัน โดย

แสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในก าหนด แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตาม
มาตรา ๑๖๖ 

เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุพร้อมกับการยื่นค าขอ
แล้ว ให้ใบอนุญาตดังกล่าวคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

การขอต่ออายุใบอนุญาต เมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระท า
มิได ้

ในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ และให้คืน
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยค านวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาตจนถึง
วันที่ครบก าหนดสามปีในกรณีที่เป็นใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้า หรือครบก าหนดหนึ่ งปีในกรณีที่เป็นใบอนุญาต
ขาย แล้วแต่กรณี หากใบอนุญาตนั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน 

 
มาตรา ๓1  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
 

ส่วนที่ ๒ 
หน้าที่ผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

 
มาตรา ๓2 ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการท าหน้าที่ตามที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๓3  ในกรณีที่ผู้ รับอนุญาตประสงค์ จะประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบถึงการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการ
ชั่วคราวของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แทน 

ให้บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการที่ตนแทน และปฏิบัติหน้าที่แทนได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน  ทั้งนี้ ผู้รับ
อนุญาตต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน 

การแจ้งตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓4  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประสงค์จะไม่ท าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ให้ผู้มี

หน้าที่ปฏิบัติการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น และ
ให้ถือว่าพ้นจากหน้าที่และความรับผิดในหน้าที่ตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
 

มาตรา ๓5  ให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจ านวนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ 

(๒3) ตลอดเวลาท าการ 
(๒) ควบคุมให้มีการผลิต ขาย หรือน าเข้ายาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดตามมาตรา ๖ (๑7) แล้วแต่กรณี 
(๓) ให้มีการผลิต ขาย หรือน าเข้ายา ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
(๔) ให้มีป้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ 

(๘)  
(๕) ให้มีส าเนาใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติการ แล้วแต่กรณีแสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
(๖) ให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือน าเข้ายาตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๔)  
(๗) ให้มีการเก็บตัวอย่างยาที่ผลิตหรือน าเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๕) 
(๘) จัดท ารายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเฝ้าระวัง การติดตามประเมินผลการใช้

ยา และการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ
ก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๑๑) 

 
มาตรา ๓6  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีผลิตยาต้องจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้น และหลักฐานแสดง

รายละเอียดของการวิเคราะห์ ก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๖) และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 
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(๒) กรณีน าเข้ายาทุกครั้งต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์คุณภาพ
ยา และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ การแสดงฉลากและเอกสารก ากับยา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) 

(๔) จัดท าและส่งรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้ายาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๑๒) 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

 
มาตรา 37  ให้ผู้รับอนุญาตขายปลีกยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการแยกเก็บยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ และ

ยาสามัญประจ าบ้าน ให้เป็นหมวดหมู่แล้วแต่กรณี 
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาจัดไว้ตามมาตรา ๓6 (๓)  
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
 

มาตรา 38  ให้ผู้รับอนุญาตขายส่งยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาจัดไว้ตามมาตรา ๓6 (๓)  
(๒) ขายส่งยาต่อผู้รับอนุญาตขายยา หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย ผู้รับอนุญาตสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลผู้รับอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
(๓) จัดให้มีการขนส่งยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตาม

มาตรา ๑๔ (๗) 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 
มาตรา 39  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ผลิตยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ผลิตยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๓5 (๑) 
(๒) ผลิตยาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๔2  
(๓) ผลิตยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๑7)  
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
 
มาตรา ๔0  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายปลีกหรือขายส่งยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายปลีกยา สถานที่ขายส่งยา หรือสถานที่เก็บยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
ตามมาตรา ๓5 (๑) 

(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด
ตามมาตรา ๑๔ (๙)  

(๓) ในกรณียาแผนไทยที่ต้องปรุง ณ สถานที่ขายปลีกยา ให้จัดท าฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)  

(๔) ส่งมอบยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย หรือ ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ แก่ผู้รับด้วย
ตนเอง ยกเว้นการขายส่งยา  

(๕) ขายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๑7)  
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๔1  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่น าเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ประจ าอยู่ ณ สถานที่น าเข้ายาหรือสถานที่เก็บยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๓5 (๑) 
(๒) ดูแลการน าเข้ายาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๔2  
(๓) ดูแลการน าเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รั ฐมนตรีประกาศก าหนดตาม

มาตรา ๖ (๑7) 
(๔) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๑๐)  
(๕) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับยาก่อนน ายาออกขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) 
(๖) ดูแลและตรวจสอบให้หนังสือรับรองของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์คุณภาพยาตามที่

ผู้รับอนุญาตน าเข้ายาจัดให้มีตามมาตรา ๓6 (๒) เป็นไปตามหลักวิชาการ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
การขึ้นทะเบียนต ารับยา 

 
มาตรา ๔2 ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา และ

เมื่อผู้อนุญาตออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้แล้วจึงจะผลิตหรือน าเข้ายานั้นได้ ทั้งนี้ ในการผลิตหรือ
น าเข้ายาต้องด าเนินการตามมาตรา ๒1 

ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒3 (๒) และ (๓) และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒3 (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)  

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนต ารับยา ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล
นั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 
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การขอขึ้นทะเบียนต ารับยาและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 
มาตรา ๔3  บทบัญญัติมาตรา ๔2 ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) ยาตัวอย่างที่จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขอขึ้นทะเบียนต ารับยา 
(๒) ยาที่จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ จัดนิทรรศการ หรือกิจการสาธารณกุศล  
(๓) ยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา ๒2 (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) 

หรือ (๙) 
(๔) ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑) (๒) และ (๔) ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต และจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตแล้ว การแจ้งและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๔4  การขอขึ้นทะเบียนต ารับยาตามมาตรา ๔2 ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
(๒) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายา 
(๓) ต ารับยา 
(๔) สรรพคุณของยา 
(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุยา 
(๖) วิธีควบคุมคุณภาพยาและข้อก าหนดเฉพาะของยา 
(๗) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนต ารับยาหรืออนุญาตให้ขายยา กรณีที่เป็นการน าเข้ายา ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
(๘) ฉลาก 
(๙) เอกสารก ากับยา 
(๑๐) ข้อมูลสิทธิบัตร ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรหรือข้อมูลสิทธิใน

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในกรณีเป็นยาแผนไทยที่ได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประเภทต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

(๑๒) ข้อมูลจดแจ้งของเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่
เป็นตัวยาหลักในต ารับ 

(๑๓) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๔5  ห้ามผู้อนุญาตรับขึ้นทะเบียนต ารับยาเมื่อเห็นว่า 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนต ารับยาไม่เป็นไปตามมาตรา ๔2 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือ

มาตรา ๔4 
(๒) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาแล้วตามมาตรา 52 
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(๓) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยามีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบไม่เหมาะสมตามหลักวิชาการ ไม่สามารถ
เชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 

(๔) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย ไม่ค านึงถึงคุณค่าของภาษาไทย หรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง 
 

มาตรา 46  ในกรณีที่ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาประสงค์จะแก้ไขรายการทะเบียนต ารับ
ยา ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยานั้นได้ หรือให้กระท า
ด้วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

การขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา 47  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้มีอายุเจ็ดปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับยา 
เมื่อใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยามีอายุครบเจ็ดปีและเมื่อผู้รับอนุญาตร้องขอ ผู้อนุญาตอาจ

อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญไปอีกครั้งละไม่เกินเจ็ดปี 
การขอและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา 48  ในกรณีที่ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาประสงค์จะขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียนต ารับยาให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุ อย่างน้อยหนึ่งปี 
หรือภายหลังใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน  

เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง และช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุพร้อมกับการยื่นค าขอแล้ว ให้
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาดังกล่าวคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยานั้น 

การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา เมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุจะกระท ามิได้ 

ในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้ ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา หรือผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาดังกล่าวทราบ และให้คืนค่าธรรมเนียม
การต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยค านวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบ
ก าหนดเจ็ดปี หากใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยานั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
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มาตรา 49  ในกรณีที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ให้ผู้รับ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยายื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับและการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕0  ในการพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยา หรือต่ออายุใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียนต ารับยา ให้น าความในมาตรา ๔5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๕1  เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ ใช้ยาหรือ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพยา ให้

ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแล้วแต่กรณี มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาหรือด าเนินการติดตามความปลอดภัยของยา               
ทั้งนีต้ามท่ีก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าว 

 
มาตรา ๕2  ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้อนุญาตโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยานั้นได้ โดย
แจ้งให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาและผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายาทราบ และให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(๑) ยานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุอันตราย 

(๒) ยานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นยาปลอมตามมาตรา   
๑07 

(๓) ยานั้นไม่ได้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาหรือด าเนินการติดตามความปลอดภัยของยาตามค าสั่ง
ของผู้อนุญาตตามมาตรา ๕1 

 
มาตรา ๕3  ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับยาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔2 วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ผู้
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา
นั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาและผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายาทราบ และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕4  ค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ารับยา ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยา ไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาหรือด าเนินการติดตามความ
ปลอดภัยของยา หรือเพิกถอนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาให้เป็นที่สุด  
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หมวด ๓ 
ยาส าหรับสัตว์ 

 
ส่วนที่ ๑ 

การขออนุญาตและการอนุญาต 
 

มาตรา ๕5  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต ขาย หรือน าเข้ายาส าหรับสัตว์ให้ยื่นค าขออนุญาต 
และเม่ือผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิต ขาย หรือน าเข้ายานั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา 56  บทบัญญัติมาตรา ๕5 ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) การผลิต ขาย หรือน าเข้ายาส าหรับสัตว์โดยกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนด ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรคสัตว์ และสภากาชาดไทย 
(2) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ส าหรับสัตว์เฉพาะราย 
(3) การแบ่งจ่ายยาส าหรับสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้วโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

เพ่ือใช้ส าหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบ าบัดโรค  
(4) การจ่ายยาส าหรับสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้วหรือจ่ายยาส าหรับสัตว์ที่แบ่งจ่ายตาม (๓) 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพ่ือใช้ส าหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบ าบัดโรค 
(5) การขายปลีกยาส าหรับสัตว์ที่เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 
(6) การน าเข้ายาส าหรับสัตว์เพ่ือใช้เฉพาะตัวสัตว์ที่ถูกน าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีปริมาณตาม

ความจ าเป็นที่ต้องใช้ได้ไม่เกินสามสิบวัน 
(7) การผลิตหรือน าเข้ายาตามความต้องการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ส าหรับสัตว์เฉพาะรายซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนและยานั้นไม่มีการผลิตหรือขาย
ในประเทศ  

(8) การผลิต ขาย หรือน าเข้ายาส าหรับสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
ผู้ผลิต ขาย หรือน าเข้ายาส าหรับสัตว์ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา 57  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒3 มาใช้บังคับกับการออกใบอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายา

ส าหรับสัตว์โดยอนุโลม 
 
มาตรา 58  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในหมวดนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่ 
(1) การผลิตยาส าหรับสัตว์ที่มีส่วนประกอบส าคัญเป็นเภสัชสมุนไพร ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ก็ได ้
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(2) การขายยาส าหรับสัตว์ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ก็ได้  ส าหรับ
ในกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับ
การขายยาส าหรับสัตว์ หรือวิธีการที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

(3) การน าเข้ายาส าหรับสัตว์ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
มาตรา 59  ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาส าหรับสัตว์ ให้แบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาส าหรับสัตว์ 
(๒) ใบอนุญาตขายส่งยาส าหรับสัตว์  
(๓) ใบอนุญาตขายปลีกยาส าหรับสัตว์ 
(๔) ใบอนุญาตน าเข้ายาส าหรับสัตว์ 
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาส าหรับสัตว์ ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายส่งยาส าหรับสัตว์ที่ตนผลิต

หรือน าเข้าด้วย 
 
มาตรา ๖0  ใบอนุญาตตามมาตรา 59 (๑) และ (๔) ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ

ใบอนุญาตตามมาตรา 59 (๒) และ (๓) ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๖1  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒7 มาตรา 28 มาตรา ๓0 และมาตรา ๓1 และบทก าหนดโทษ

ที่เก่ียวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาส าหรับสัตว์โดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

 
มาตรา ๖2  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓2 มาตรา ๓3 และมาตรา ๓4 และบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

กับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเก่ียวกับยาส าหรับสัตว์โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖3  ให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดการ ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจ านวนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ 

(๒3) ตลอดเวลาท าการ 
(๒) ให้มีการผลิต ขาย หรือน าเข้ายาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

ตามมาตรา ๖ (๑7) 
(๓) ให้มีการผลิต ขาย หรือน าเข้ายา ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
(๔) ให้มีป้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
(๕) ให้มีส าเนาใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติการ แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
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(๖) ให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือน าเข้ายาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

(๗) ให้มีการเก็บตัวอย่างยาที่ผลิตหรือน าเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศก าหนด 

(๘) ควบคุมการขนส่งยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศก าหนด 

(๙) จัดท ารายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเฝ้าระวัง การติดตามประเมินผลการใช้
ยา และการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ
ก าหนด 

 
มาตรา ๖4  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีผลิตยา ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้น และหลักฐานแสดง

รายละเอียดของการวิเคราะห์ก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศก าหนด และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี  

(๓) กรณีน าเข้ายาทุกครั้งต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์คุณภาพ
ยาและให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี  

(๔) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ การแสดงฉลากและเอกสารก ากับยา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

(๕) จัดท าและส่งรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้ายาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๖5  ให้ผู้รับอนุญาตขายปลีกยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการแยกเก็บยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย และยาสามัญประจ าบ้าน ให้เป็นหมวดหมู่ 
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาจัดไว้ตามมาตรา ๖4 (๔) 
(๓) จัดให้มีการขนส่งยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 
มาตรา 66  ให้ผู้รับอนุญาตขายส่งยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายาจัดไว้ตามมาตรา ๖4 (๔) 
(๒) ขายส่งยาต่อผู้รับอนุญาตขายยา หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย สถานพยาบาลสัตว์ตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภค ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

(๓) จัดให้มีการขนส่งยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
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(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

มาตรา 67  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ผลิตยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ผลิตยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๖3 (๑) 
(๒) ผลิตยาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๗0 
(๓) ผลิตยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๑7)  
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 
มาตรา 68  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายปลีกหรือขายส่งยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายปลีกยา สถานที่ขายส่งยา หรือสถานที่เก็บยา ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้

ตามมาตรา ๖3 (๑) 
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
(๓) ส่งมอบยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ หรืออาหารสัตว์ผสมยาแก่

ผู้รับด้วยตนเอง ณ สถานที่ขายปลีกยา ยกเว้นการขายส่งยา ในกรณีที่เป็นการขนส่งยาดังกล่าวหรืออาหารสัตว์
ผสมยาให้ควบคุมการส่งมอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

(๔) ขายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๑7)  
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 
มาตรา 69  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่น าเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประจ าอยู่ ณ สถานที่น าเข้ายาหรือสถานที่เก็บยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๖3 (๑) 
(๒) ดูแลการน าเข้ายาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๗0 
(๓) ดูแลการน าเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม

มาตรา ๖ (๑7) 
(๔) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องประกาศก าหนด  
(๕) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับยาก่อนน ายาออกขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
(๖) ดูแลและตรวจสอบให้หนังสือรับรองของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์คุณภาพยาตามที่

ผู้รับอนุญาตน าเข้ายาจัดให้มีตามมาตรา ๖4 (๓) เป็นไปตามหลักวิชาการ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
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ส่วนที่ ๓ 
การขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ 

 
มาตรา ๗0  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน

ต ารับยาส าหรับสัตว์ และเมื่อผู้อนุญาตออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ให้แล้ว จึงจะผลิตหรือ
น าเข้ายาส าหรับสัตว์นั้นได้ ทั้งนี้ ในการผลิตหรือน าเข้ายาส าหรับสัตว์ต้องด าเนินการตามมาตรา ๕5 

ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒3 (๒) และ (๓) 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒3 (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 57 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทน
นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

การขอขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์และการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗1  บทบัญญัติมาตรา ๗0 ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) ยาตัวอย่างที่จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขอขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ 
(๒) ยาที่จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ จัดนิทรรศการ หรือกิจการสาธารณกุศล  
(3) ยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา 56 (๑) (๒) (3) (๔) (๗) หรือ 

(8)  
(4) ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
ผู้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต และจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตแล้ว การแจ้งและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๗2  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๔4 มาใช้บังคับกับรายการที่ต้องมีในการขอขึ้นทะเบียนต ารับยา

ส าหรับสัตว์โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗3  ห้ามผู้อนุญาตรับขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์เมื่อเห็นว่า 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ไม่เป็นไปตามมาตรา ๗0 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ 

หรือมาตรา ๔4 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗2 
(๒) ยาส าหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์แล้ว

ตามมาตรา 77  
(๓) ยาส าหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยามีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบไม่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่มนุษย์หรือสัตว์ 
(๔) ยาส าหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรม

อันดีงามของไทย ไม่ค านึงถึงคุณค่าของภาษาไทย หรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง 
(๕) ยาส าหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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(๖) ยาส าหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยามีสารออกฤทธิ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๒2) 

 
มาตรา ๗4  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 และบทก าหนดโทษ

ที่เก่ียวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์โดยอนุโลม 
 
มาตรา 75  ในการพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ หรือต่ออายุ

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ ให้น าความในมาตรา ๗3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา 76  เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณภาพยา ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์หรือด าเนินการ
ติดตามความปลอดภัยของยา ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าว 

 
มาตรา 77  ยาส าหรับสัตว์ที่ ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้

ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ
ยาส าหรับสัตว์นั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ และผู้รับอนุญาตผลิต ขาย 
หรือน าเข้ายาทราบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) ยานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุอันตราย 

(๒) ยานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ อาจไม่ปลอดภัยแก่มนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือ
เป็นยาปลอมตามมาตรา ๑07  

(๓) ยานั้นไม่ได้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาหรือด าเนินการติดตามความปลอดภัยของยาตามค าสั่ง
ของผู้อนุญาตตามมาตรา 76 

 
มาตรา 78  ยาส าหรับสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้รับใบส าคัญการ

ขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗0 วรรคสอง หรือวรรคสาม 
แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์นั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์และผู้รับ
อนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายาทราบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา 79  ค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยา

ส าหรับสัตว์ ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์ ให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับ
ยาส าหรับสัตว์หรือด าเนินการติดตามความปลอดภัยของยาส าหรับสัตว์ หรือเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
ต ารับยาส าหรับสัตว์ให้เป็นที่สุด 
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หมวด ๔ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร 

 
ส่วนที่ ๑ 

การขออนุญาตและการอนุญาต 
 

มาตรา ๘0  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต ขาย หรือน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
ส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ให้ยื่นค าขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิต 
ขาย หรือน าเข้าได้  

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา 81 บทบัญญัติมาตรา ๘0 ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) การผลิต ขาย หรือน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช

สมุนไพร โดยกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ในหน้าที่ป้องกันหรือ
บ าบัดโรค และสภากาชาดไทย  

(๒) การผลิตเภสัชสมุนไพรโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์เพ่ือปรุงยาแผนไทยส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน 

(๓) การแบ่งจ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูปที่ได้จดแจ้งไว้แล้วโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม เพื่อขายส่งส าหรับผู้ซื้อในสถานที่ขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 

(๔) การแบ่งจ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ไม่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ไม่มีส่วนผสม
ของสารออกฤทธิ์ เพ่ือขายปลีกส าหรับผู้ซื้อ 

(๕) การแบ่งบรรจุเภสัชสมุนไพรเพื่อขาย 
(๖) การขายปลีกเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ไม่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ไม่มีส่วนผสม

ของสารออกฤทธิ์ 
(๗) การขายเภสัชสมุนไพร 
(๘) การผลิต ขาย หรือน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช

สมุนไพร ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ผู้ผลิต ขาย หรือน าเข้าที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา 82 ห้ามผู้ใดขายปลีกเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่มี
ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชชีววัตถุ 
 

มาตรา ๘3  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒3 มาใช้บังคับกับการออกใบอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้า
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร โดยอนุโลม 
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มาตรา ๘4  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในหมวดนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่  
(1) การผลิตเภสัชสมุนไพร ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภท

เภสัชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ก็ได้ 
(2) การขายและน าเข้าเภสัชชีววัตถุที่ใช้ผลิตเป็นยาส าหรับสัตว์ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ก็ได้ 
(3) การผลิตเภสัชชีววัตถุ ที่ใช้ผลิตเป็นยาส าหรับสัตว์ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ก็ได้ และต้องมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับการผลิต เภสัชชีววัตถุส าหรับสัตว์ หรือวิธีการที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

มาตรา 85  ใบอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัช
สมุนไพร ให้แบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ 
(๒) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
(๓) ใบอนุญาตผลิตเภสัชชีววัตถุ 
(๔) ใบอนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพร 
(๕) ใบอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ 
(๖) ใบอนุญาตน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ  
(๗) ใบอนุญาตน าเข้าเภสัชสมุนไพร 
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือเภสั ชชีววัตถุ ให้ถือว่า

เป็นผู้รับอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ตนผลิตหรือน าเข้าด้วย 
 

มาตรา 86  ใบอนุญาตตามมาตรา 85 (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และใบอนุญาตตามมาตรา 85 (๕) ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

 
มาตรา 87  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒7 มาตรา 28 มาตรา ๓0 และมาตรา ๓1 และบทก าหนดโทษ

ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับใบอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร โดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

 
มาตรา 88  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓2 มาตรา ๓3 และมาตรา ๓4 และบทก าหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง

กับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับเภสัชเคมี ภัณฑ์ เภสัช
เคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพรโดยอนุโลม 
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มาตรา 89  ให้ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือ
เภสัชสมุนไพรมีหน้าที่จัดการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจ านวนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖  
(๒3) ตลอดเวลาท าการ 

(๒) ให้มีการผลิต ขาย หรือน าเข้าตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา ๖ (๑7) 

(๓) ให้มีการผลิต ขาย หรือน าเข้า ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
(๔) ให้มีป้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ให้มีส าเนาใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติการ แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
(๖) ให้มีบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือน าเข้าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องประกาศก าหนด 
(๗) ให้มีการเก็บตัวอย่างที่ผลิต หรือน าเข้าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประกาศก าหนด 
 

มาตรา ๙0  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ 
หรือเภสัชสมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีผลิตต้องจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ ก่อน
น าออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด และให้
เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) กรณีน าเข้าทุกครั้งต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์คุณภาพ 
และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี  

(๓) จัดให้มีฉลากตามที่จดแจ้งไว้ ทั้งนี้  การแสดงฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

(๔) จัดท าและส่งรายงานประจ าปี เกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริ โภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

มาตรา ๙1  ให้ผู้รับอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุมี
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดูแลให้มีฉลากตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าจัดไว้ตามมาตรา ๙0 (๓) 
(๒) ขายส่งต่อผู้รับอนุญาตผลิตยาตามหมวด ๒ หมวด ๓ ผู้รับอนุญาตขายส่งตามหมวดนี้ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือสภากาชาดไทย  
(๓) จัดให้มีการขนส่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
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(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

มาตรา ๙2  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ผลิตตามท่ีผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา 89 (๑)  
(๒) ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม

มาตรา ๖ (๑7)  
(๓) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประกาศก าหนด 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

มาตรา ๙3  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
หรือเภสัชชีววัตถุมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายส่งหรือสถานที่เก็บตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา 89 (๑)  
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด  
(๓) ขายส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ 

(๑7)  
(๔) ควบคุมการส่งมอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประกาศก าหนด 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

มาตรา 94  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่น าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประจ าอยู่ ณ สถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา 89 (๑)  
(๒) ดูแลการน าเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม

มาตรา ๖ (๑7) 
(๓) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องประกาศก าหนด  
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประกาศก าหนด 
(๕) ดูแลและตรวจสอบให้หนังสือรับรองของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์คุณภาพตามที่

ผู้รับอนุญาตน าเข้าจัดให้มีตามมาตรา ๙0 (๒) เป็นไปตามหลักวิชาการ 
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(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร 

 
มาตรา 95  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะจดแจ้ง เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัช

ชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ให้ยื่นค าขอจดแจ้ง และเมื่อผู้อนุญาตออกใบรับจดแจ้งให้แล้วจึงจะผลิตหรือน าเข้า
ได้  ทั้งนี้ ในการผลิตหรือน าเข้าต้องด าเนินการตามมาตรา ๘0 

ผู้ยื่นค าขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒3 วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒3 วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๘3 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบรับจดแจ้ง ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลนั้นต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

การขอจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

 
มาตรา 96  บทบัญญัติมาตรา 95 ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชชีววัตถุที่ไม่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ไม่มี

ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ 
(๒) เภสัชสมุนไพร ยกเว้นเภสัชสมุนไพรที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประกาศก าหนด 
(๓) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือการวิจัย 

การวิเคราะห์ จัดนิทรรศการหรือกิจการสาธารณกุศล  
(๔) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ งส าเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมี

ใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา ๘1 (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๘) 
(๕) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) เฉพาะรายการที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องประกาศก าหนด ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต และจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  
การแจ้งและการอนุญาตตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

มาตรา 97  การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
ตามมาตรา 95 ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
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(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ  หรือเภสัช
สมุนไพร 

(๓) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายา 
(๔) ส่วนประกอบของเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ 
(๖) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ

ก าหนด 
(๗) ฉลาก 
(๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
มาตรา 98  ห้ามผู้อนุญาตรับจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือ

เภสัชสมุนไพรเมื่อเห็นว่า 
(๑) การขอจดแจ้งไม่เป็นไปตามมาตรา 95 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือมาตรา 97 
(๒) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ขอจดแจ้งถูกสั่งเพิก

ถอนการจดแจ้งแล้วตามมาตรา ๑๐3 
(๓) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ขอจดแจ้งอาจ

ไม่ปลอดภัยที่จะน ามาผลิตเป็นยา 
 

มาตรา 99  ใบรับจดแจ้งให้มีอายุเจ็ดปีนับแต่วันที่ออกใบรับจดแจ้ง 
 

มาตรา ๑๐0  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 46 มาตรา 48 และมาตรา 49 และบทก าหนดโทษที่
เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับใบรับจดแจ้งโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๐1  ในการพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการจดแจ้งหรือต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้น าความใน
มาตรา 98 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐2  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหรือความปลอดภัยของเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัช

เคมีภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง แล้วแต่กรณี มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับจดแจ้งแก้ไขรายการจดแจ้ง ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้
ในค าสั่งดังกล่าว 

 
มาตรา ๑๐3  เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ได้รับจด

แจ้งไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมี
อ านาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งนั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบรับจดแจ้งและผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้าเภสัช
เคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรทราบ และให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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(๑) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรอาจไม่ปลอดภัยที่จะ
น ามาผลิตเป็นยา  

(๒) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรนั้น  ไม่ได้แก้ไข
รายการจดแจ้งตามค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๐2 
 

มาตรา ๑04  เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรที่ได้รับจด
แจ้งไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้รับใบรับจดแจ้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 95 วรรค
สอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบรับจดแจ้งนั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบรับจดแจ้งผู้รับอนุญาตผลิต ขายหรือน าเข้าทราบ และให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๑05  ค าสั่งไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง 
ให้แก้ไขรายการจดแจ้ง หรือเพิกถอนใบรับจดแจ้ง ให้เป็นที่สุด 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมยา 
 

มาตรา ๑06  ห้ามผู้ใดผลิต ขายหรือน าเข้ายา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยาปลอม 
(๒) ยาผิดมาตรฐาน 
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพ 
(๔) ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา  
(๕) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ไม่ได้จดแจ้ง  
(๖) ยาที่ถูกเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
(๗) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ถูกเพิกถอนใบรับ

จดแจ้ง  
(8) ยาที่ทะเบียนต ารับยาถูกยกเลิก ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตยาและผู้รับอนุญาตให้น าหรือสั่งยาเข้า

มาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบียนต ารับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน ส าหรับผู้รับอนุญาตขายยา 
 
มาตรา ๑07  ยาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นยาปลอม 
(๑) ยาหรือวัตถุท่ีท าเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพ่ือแสดงว่าเป็นยาแท้ 
(๒) ยาที่แสดงชื่อยา ชื่อสามัญทางยา หรือแสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นอายุ ซึ่งไม่ใช่ความจริง 
(๓) ยาที่แสดงชื่อ เครื่องหมาย หรือสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา ซึ่งไม่ใช่

ความจริง  
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(4) ยาที่แสดงฉลากหรือเอกสารก ากับยาซึ่งไม่ใช่ความจริง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของยา 

(5) ยาที่แสดงว่าเป็นยาตามต ารับที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง 
(6) ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในต ารับยาที่ขึ้นทะเบียน หรือในต ารายา หรือ

เกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับยา โดยต้องถึงขนาดที่มี
ปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบจากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุดทั้งนี้ ในกรณี
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภค รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจ
ประกาศก าหนดให้ปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ในยาบางชนิดขาดหรือเกินน้อยกว่าร้อยละยี่สิบได้  

(7) วัตถุใดที่เจตนาใส่ยาปนเข้ามาในส่วนประกอบ และมุ่งหมายให้มีผลเหมือนยา 
 

มาตรา ๑08  ยาที่ผลิตขึ้นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นยาผิดมาตรฐาน  
(๑) มีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุดที่ก าหนดไว้ใน

ต ารับยาที่ขึ้นทะเบียน หรือในต ารายา หรือเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้อง
ขึ้นทะเบียนต ารับยา แต่ไม่ถึงขนาดท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑07 (6) 

(๒) มีค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอ่ืนอันมีความส าคัญต่อคุณภาพของยาผิดไปจากเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือในต ารายา หรือเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในกรณีที่
เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับยา 
 

มาตรา 109  ยาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นยาเสื่อมคุณภาพ 
(๑) ยาที่สิ้นอายุตามท่ีแสดงไว้ในฉลาก 
(๒) ยาที่ภายหลังการผลิตแปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับยาปลอมตามมาตรา ๑07 (7) หรือ

ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๑08 
 

มาตรา ๑๑0 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือน าเข้ายาที่ไม่ตรงตามหมวดยาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต  
หรือขายยาแผนปัจจุบันไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต 
 

มาตรา ๑๑1  ห้ามผู้รับอนุญาตผลิตยาในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ผลิตยาไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ 

ห้ามผู้รับอนุญาตขายยาในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายยาไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
 

มาตรา ๑๑2  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑1 วรรคสอง ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ า
สถานที่ขายยา ขายยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย หรือยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
 

มาตรา ๑๑3  ห้ามผู้รับอนุญาตขายปลีกยา หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายปลีกยา ขาย
ปลีกยาโดยแบ่งยาจากภาชนะบรรจุไว้ล่วงหน้า 
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มาตรา ๑14 หามมิใหผูใดขายยาหลายขนานโดยจัดเปนชุดในคราวเดียวกัน มีเจตนาใหผูซื้อใช
รวมกันเพื่อบ าบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ส าหรับผู้ซื้อเฉพาะรายที่มีข้อจ ากัดใน
การใช้ยาตามหลักเกณฑ ์วิธีการ ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

 
มาตรา ๑15  ห้ามผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต ขายหรือ

น าเข้ายา อย่างหนึ่งอย่างใดหลายแห่งในเวลาที่ซ้ าซ้อนกัน 
 
มาตรา ๑16  เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๒5) แล้ว การน าเข้ายาต้องผ่านการตรวจสอบของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบยา 
 
มาตรา ๑17  ห้ามผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายปลีกยา ขายยาควบคุมพิเศษแก่ผู้ที่ไม่มี

ใบสั่งยา เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
 

มาตรา ๑18 ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย และผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ออกใบสั่งยาซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา ๖ (๖) 

 
มาตรา ๑19  ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามที่ก าหนด จ่ายยาซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ ยา

อันตราย และยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๖) (๗) 
(8) แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๒0  เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑8) แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้า ผู้สนับสนุนการ

วิจัยหรือผู้วิจัยยา ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว 
 
มาตรา ๑๒1  เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑9) แล้ว ให้ผู้บริจาคหรือผู้รับบริจาคยา ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว 
 
มาตรา ๑22  เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑5) แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตขาย ขายยาตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๑5) ได้เฉพาะแก่สถานพยาบาล 
ผู้รับอนุญาตขายตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดตามมาตรา ๖ (๑5) 
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มาตรา ๑23  เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑6) แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตขาย ขายยาตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๑6) ได้เฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตผลิตยาส าหรับสัตว์ 

ผู้รับอนุญาตขายตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา ๖ (๑6) 

 
มาตรา ๑24 เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (20) แล้ว ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้า ผู้ครอบครอง

หรือผู้ที่รับมอบหมายให้ท าลายยา ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว 
 
มาตรา ๑25  เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ายาใดไม่มีคุณภาพ ประสิทธิผล หรืออาจไม่ปลอดภัย ให้

เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้ายา ผู้รับใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา หรือผู้รับใบรับจด
แจ้ง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อพิสูจน์คุณภาพ ประสิทธิผล หรือความปลอดภัย 

ในระหว่างการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งระงับการผลิต ขาย หรือน าเข้ายา
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์แล้วว่ายานั้นมีคุณภาพ ประสิทธิผล หรือความปลอดภัย 

 
มาตรา ๑26 เมื่อปรากฏว่ายาใดมีคุณภาพ หรือประสิทธิผลไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน หรือจดแจ้งไว้ 

หรือไม่ปลอดภัย ให้เลขาธิการมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายา งดผลิต ขาย หรือน าเข้ายา หรือ

ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องก าหนด 
(๒) ประกาศผลการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์คุณภาพของยาที่น าไปตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ตาม

มาตรา 147 ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว 
(๓) เรียกเก็บยาจากผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายา หรือผู้มีไว้ในครอบครองหรือสั่งให้ผู้รับ

อนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายา จัดเก็บยาที่ตนผลิต ขาย หรือน าเข้า คืนจากท้องตลาดหรือผู้มีไว้ในครอบครอง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีอ านาจสั่งให้ท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี หากพบว่ายานั้นเป็นยาตาม
มาตรา ๑06  ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว 
 

หมวด ๖ 
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 

 
มาตรา ๑27  ในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 มาตรา ๕5 หรือ

มาตรา ๘0 ผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งส่งใบอนุญาตให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการ และให้ถือ
ว่าใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุนับแต่วันที่ประสงค์จะเลิกกิจการนั้น 

การแจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งให้ระบุจ านวนยาที่เหลือและสถานที่เก็บยานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๑28  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 มาตรา ๕5 หรือมาตรา ๘0 ผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งจ านวนยาที่เหลือและสถานที่เก็บยานั้นให้ผู้
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  

ให้น าความในมาตรา 128 วรรคสอง มาใช้บังคับกับการแจ้งตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑29  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 มาตรา ๕5 หรือมาตรา ๘0 ซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะขายยาที่เหลือของ
ตน ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอ่ืน หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลา
ดังกล่าวให้ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๓0  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 มาตรา ๕5 หรือมาตรา ๘0 ประสงค์จะโอน

ใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาต และผู้รับโอนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒3 มาตรา 57 
หรือมาตรา 86 แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอโอนต่อผู้อนุญาต และให้การโอนมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๓1  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 มาตรา ๕5 หรือมาตรา ๘0 ตาย และทายาท
หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาท แสดงความจ านงต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอประกอบกิจการนั้นต่อไปภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๒3 มาตรา 57 หรือมาตรา ๘3 แล้วแต่กรณี ให้ผู้แสดงความจ านงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าผู้แสดงความจ านงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับ
อนุญาตตาย 

การแสดงความจ านงและการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าความในมาตรา ๑29 มาใช้บังคับกับทายาทผู้ครอบครองยานั้น หรือผู้จัดการมรดก ในกรณีที่ไม่
มีการแสดงความจ านงเพ่ือขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 
 

หมวด 7 
กระบวนการการพิจารณายา 

 
มาตรา 132 ในกระบวนการพิจารณายาให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ ท า

หน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณายาของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
(๑) เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมายจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่ง

รัฐมนตรีมอบหมาย 
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(๒) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๓) ผู้ เชี่ยวชาญ องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเลขาธิการมอบหมายให้ท า
หน้าที่ดังกล่าว 

 
มาตรา ๑๓3 เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการพิจารณายา ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

มีอ านาจประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรเอกชนทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในประกาศต้องก าหนดคุณสมบัติ  มาตรฐานและ
การด าเนินงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว 

(๒) ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้ เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตราค่าข้ึนบัญชีสูงสุด 

(๓) ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณา โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าใช้จ่ายสูงสุด 

(๔) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณายา 
(๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณายา 
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (4) และ (5) เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (1) ค่าขึ้น

บัญชีตาม (2) หรือค่าใช้จ่ายตาม (3) ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะก าหนดค่าขึ้นบัญชีหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่าง
กันตามความจ าเป็นและเหมาะสมได้ 

 
มาตรา 134 เงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ท าภารกิจในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่จัดเก็บได้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้จ่ายเพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานตามมาตรา 132 (3)  
(๒) เป็นค่า ใช้จ่าย ในการด าเนินงานตามแผนงานหรือ โครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพ่ือ

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการพิจารณายา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
(๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการพิจารณายาตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 
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มาตรา 135 การรับเงินตามมาตรา 13๓ การจ่ายเงินตามมาตรา 134  และการเก็บรักษาเงิน ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด 8 
การโฆษณา 

 
มาตรา ๑36  ห้ามผู้ใดโฆษณายาตามมาตรา ๖ (๑3) หรือยาตามมาตรา ๑06 
 
มาตรา ๑37  การโฆษณายาต้องกระท าโดยวิธีการขอจดแจ้งหรือการขออนุญาต ใบรับจดแจ้งการ

โฆษณาและใบอนุญาตโฆษณาให้มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออก 
การขอจดแจ้ง การขออนุญาต การออกใบรับจดแจ้งการโฆษณา การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบรับ

จดแจ้ง และการต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาต
ก าหนด  ทั้งนี้ ผู้อนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาและจ ากัดการใช้สื่อโฆษณาไว้ด้วยก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา 132  และมาตรา 133  มาใช้บังคับกับการพิจารณาออกใบรับจดแจ้งการ
โฆษณา ใบอนุญาตโฆษณา หรือการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงรายการในใบรับจดแจ้งการโฆษณา 
ใบอนุญาตโฆษณาด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑38  ในกรณีที่ ใบอนุญาตโฆษณาสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดให้ผู้รับอนุญาตโฆษณายื่น

ค าขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผู้อนุญาตก าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑39  ห้ามผู้ใดโฆษณายาหรือวัตถุใดในลักษณะดังต่อไปนี้  
(๑) โอ้อวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบ าบัดรักษา บรรเทา หรือ

ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยค าอ่ืนใดที่มีความหมายในท านอง
เดียวกัน 

(๒) แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จ เกินความจริง หรือท าให้เข้าใจผิดในสรรพคุณยา 
(๓) ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยา หรือเป็นส่วนประกอบของยาซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือ

ส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่มีไม่เท่าที่ท าให้เข้าใจตามที่โฆษณา 
(๔) ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาท าให้แท้งลูกหรือขับระดู 
(๕) ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาบ ารุงกาม 
(6) การแสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคหรือ

แสดงสรรพคุณของยาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(7) การแสดงสรรพคุณยาควบคุมพิเศษ หรือยาอันตราย 
(8) เป็นการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันใด ๆ 
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(9) กระท าโดยวิธีไม่สุภาพ หรือโดยการร้องร าท าเพลงที่มีลักษณะสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับสรรพคุณ
ยา หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย 

(10) กระท าโดยวิธีแถมพก ชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรือวิธีการอ่ืนใดในท านองเดียวกัน 
(11) กระท าโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณา หรือส่งเสริมการขาย 

ตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศก าหนด 
ความใน (10) ไม่ใช้บังคับแก่วัตถุใด และความใน (7) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระท าโดยตรงต่อ

ผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยและประเภทเภสัชกรรมไทย ผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 
มาตรา ๑๔0  ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ผู้อนุญาตมี

อ านาจออกค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ระงับการโฆษณา 
(4) สั่งยึด อายัด หรือส่งมอบเอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จะเกี่ยวข้องกับ

การกระท าความผิดการโฆษณา 
(5) เพิกถอนใบรับจดแจ้ง หรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 
ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้จ ากัดการประกอบการของผู้รับอนุญาตหรือสั่งให้โฆษณา

เผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนด้วยก็ได้  
หากพบว่าการโฆษณายาอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ผู้อนุญาตประสานงานและให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 

หมวด 9 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๔1  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศ

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น และ
ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ 
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มาตรา ๑๔2  เมื่อปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา  ๒3 มาตรา 57 หรือมาตรา 83 แล้วแต่กรณี ฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๑ หรือถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 
มาตรา ๑๔3  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

อนุญาตทราบ ในการแจ้งค าสั่งนั้นหากไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ปิด
ค าสั่งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยาหรือสถานที่น าเข้ายา  และให้ถือว่าผู้รับ
อนุญาตได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง จะแจ้งโดยวิธีประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันหรือโดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๑44  ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งยกเลิกค าสั่งพัก

ใช้ใบอนุญาตได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

 
มาตรา ๑45  ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาที่ เหลือของตนให้แก่ผู้รับอนุญาตอ่ืน หรือบุคคลที่

ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งของผู้อนุญาตที่แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต 
หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ได้ตามที่
เห็นสมควร 

 
หมวด 10 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
มาตรา ๑46  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่น าเข้ายา หรือสถานที่ เก็บยาในระหว่างเวลา

ท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้มีอ านาจกระท าการ
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐาน 

(๒) น ายาในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
(๓) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ตามสมควรว่ามี

ทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๔) ยึดหรืออายัดยา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลากและเอกสารก ากับยา 
และเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
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(๕) มีหนังสือเรียกให้บุคคลมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๑47  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ขายหรือน าเข้ายา อ านวยความ

สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑47  
 
มาตรา ๑48  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๑49  สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๑46 (๔) ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ

ปรากฏว่า 
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

ได้ยึดหรืออายัด 
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคด ี
(๓) ในกรณีที่มีการด าเนินคดี และพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ 

และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือ
วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๕0  ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๑46 (๔) เป็นของเสียง่าย เป็นของที่ใกล้จะ

สิ้นอายุตามที่ก าหนดไว้ หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาเกินค่าของสิ่งนั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นผู้ยึดหรืออายัด จะจัดการขายทอดตลาดสิ่ง
นั้นก่อนคดีถึงที่สุดหรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ เงินค่าของสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่าย
และค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว เหลือเงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้นโดยฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือ
ธนาคารอ่ืนตามทีต่กลงกับกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๕1  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑1 
อุทธรณ์ 

 
มาตรา ๑๕2  ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาต

หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวัน
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นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่
กรณ ี

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจสั่งอนุญาตให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิต ขาย หรือน าเข้ายา แล้วแต่กรณีไปพลางก่อนก็ได้ 

 
มาตรา ๑๕3  ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์เป็น

หนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งของผู้อนุญาตที่แจ้ง
การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑54  การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๕2 หรือมาตรา ๑๕3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น 
ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 
หมวด ๑2 

บทก าหนดโทษ 
 

มาตรา ๑55  โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(๓) ปรับทางปกครอง 
(๔) จ ากัดการประกอบการ 
(๕) พักการประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบรับจดแจ้ง หรือใบอนุญาต

โฆษณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(๖) เพิกถอนใบอนุญาต หรือใบส าคัญการจดแจ้ง 

 
มาตรา 156  ผู้อนุญาตมีอ านาจลงโทษทางปกครอง โดยจะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ก็ได้ และมีอ านาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระท าการหรืองดเว้นกระท าการเพ่ือแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ค าสั่ง หรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ าอีกได้ 
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มาตรา 157  ผู้ใดเสนอเอกสาร ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือสาระส าคัญไม่ถูกต้อง หรือ เกินกว่าเวลาที่
ก าหนด หรือไม่แจ้งข้อมูล ตามท่ีก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ ต้องรับโทษทางปกครอง 

 
มาตรา ๑58  ในการลงโทษปรับทางปกครอง จ านวนค่าปรับทางปกครองต้องไม่เกินสองล้านบาทใน

แต่ละกรรม ผู้กระท าความผิดซ้ าในหมวดการโฆษณา ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่วันละสองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท 

อัตราค่าปรับทางปกครอง และผู้มีอ านาจลงโทษในความผิดใด ๆ ให้คณะกรรมการประกาศก าหนด 
การพิจารณาเรื่องความร้ายแรงและการปรับปรุงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครองให้น า

บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา 159  ผู้รับใบอนุญาต หรือใบส าคัญการจดแจ้ง หรือได้รับอนุญาตให้โฆษณา ผู้ใดถูกลงโทษ

ปรับทางปกครองและจงใจ หรือเจตนากระท าความผิดที่ถูกลงโทษปรับทางปกครองซ้ าอีก ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจ
สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต ใบส าคัญการจดแจ้งดังกล่าว หรือใบอนุญาตให้โฆษณา 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑60  ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๑3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และ

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
 
มาตรา ๑61  ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๑4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ

ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา 162  ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าเข้ายาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒1 วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
 
มาตรา ๑63  ผู้ผลิต ขาย หรือน าเข้ายาที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒2 (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

หรือ (๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท  

 
มาตรา 164  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 ผู้ใดแก้ไขรายการในใบอนุญาตโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
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มาตรา ๑65  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 ผู้ใดยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้น
อายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนตามมาตรา ๓0 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินห้าร้อยบาท 
ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑66  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 หรือผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๓1 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 49 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา 167  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓2 หรือมาตรา ๓3 วรรคหนึ่ง 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓3 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง

พันบาท 
 
มาตรา ๑68  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน

บาท 
 
มาตรา ๑69  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓5 (๑) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท 
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๑70  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓5 (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

หรือ (๘) มาตรา ๓6 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 ผู้ใดจัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา หรือบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย 

หรือน าเข้ายาตามมาตรา ๓5 (๖) หรือจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้ายาตามมาตรา ๓6 (๔) 
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑71  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39 มาตรา ๔0 หรือมาตรา ๔1 แล้วแต่

กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑72  ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔3 (๑) (๒) หรือ (๔) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔3 วรรคสอง 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑73  ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียน

ไว้โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 

มาตรา ๑74  ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าเข้ายาส าหรับสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕5 วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
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มาตรา 175  ผู้ผลิต ขาย หรือน าเข้ายาส าหรับสัตว์ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 56 (๒) (3) (๔) (๕) 

(๖) (๗) หรือ (8) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 56 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท  

 
มาตรา ๑76  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๕5 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖3 (๑) ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อย
บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๑77  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๕5 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖3 (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

หรือ (๙) มาตรา ๖4 มาตรา ๖5 หรือมาตรา 66 แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๕5 ผู้ใดจัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา หรือบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย 

หรือน าเข้ายาตามมาตรา ๖3 (๖) หรือจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้ายาตามมาตรา ๖4 (๕) 
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

มาตรา ๑78  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 มาตรา 68 หรือมาตรา 69 แล้วแต่
กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑79  ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๗1 (๑) หรือ (๒) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗1 วรรคสอง 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑80  ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือ

เภสัชสมุนไพรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘0 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท 

 
มาตรา ๑81  ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๘1 (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘1 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
 
มาตรา ๑82  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินสามแสนบาท 
 
มาตรา ๑83  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๘0 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89 (๑) ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อย
บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา 184  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๘0 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89 (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ 

(๗) มาตรา ๙0 หรือมาตรา ๙1 แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
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ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๐ ผู้ใดจัดให้มีบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือน าเข้าตามมาตรา 89 (๖) 
หรือจัดท ารายงานประจ าปี เกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา ๙0 (๔) อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

มาตรา 185  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙2 มาตรา 93 หรือมาตรา 94 แล้วแต่
กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

 
มาตรา 186  ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา 96 (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 96 วรรค

สอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา 187  ผู้ใดผลิตหรือน าเข้ายาปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 106 (๑) ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่สามปีถึงจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าล้านบาท 
การผลิตหรือน าเข้ายาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๑07 (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา ๑06 (๑) ถ้าผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ยา หรือกรณีที่เป็น
ยาส าหรับสัตว์ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

 
มาตรา 188  ผู้ใดขายยาปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑06  (๑) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี

ถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท 
การขายยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๑07 (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา               

๑06 (๑) ถ้าผู้ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ยา หรือกรณีที่เป็นยาส าหรับสัตว์ผู้ขาย
สามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่
เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา 189  ผู้ใดผลิตหรือน าเข้ายาผิดมาตรฐาน ยาที่ถูกเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 

หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้ง อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑06 (๒) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

 
มาตรา 190  ผู้ใดขายยาผิดมาตรฐาน ยาที่ถูกเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา หรือเภสัช

เคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้ง อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๑06 (๒) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินสามแสนบาท 

 
มาตรา 191  ผู้ใดขายหรือน าเข้ายาเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑06 (๓) ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา 192  ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าเข้ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑06 
(๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา 193  ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปเภสัชชีววัตถุ หรือ

เภสัชสมุนไพร ที่ไม่ได้จดแจ้ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑06 (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา 194  ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าเข้ายาที่ทะเบียนต ารับยาถูกยกเลิกอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑06 

(๘)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา 195  ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายาไม่ตรงตามหมวดยาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอัน

เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑0 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา 196  ผู้รับอนุญาตผลิตยาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑1 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่

หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ผู้รับอนุญาตขายยาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑1 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง

หนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา 197  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑2 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา 198  ผู้รับอนุญาตขายปลีกยา หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายปลีกยาผู้ใดฝ่าฝืน

มาตรา ๑13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา 199  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 114 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒00  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑15 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง

สองหมื่นบาท  
 
มาตรา ๒01  ผู้รับอนุญาตน าเข้ายาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑16 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่

หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท  
 
มาตรา ๒02  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายปลีกยาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑17 ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒03  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
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มาตรา ๒04  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๒05  ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้า ผู้สนับสนุนการวิจัย หรือผู้วิจัยยา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๒0 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๒06  ผู้บริจาคหรือผู้รับบริจาคยาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

ห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒07  ผู้รับอนุญาตขายผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 122 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑23 วรรคหนึ่ง 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ผู้รับอนุญาตขายผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑22 วรรคสอง หรือมาตรา ๑23 วรรคสอง ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒08  ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้า ผู้ครอบครอง หรือผู้ที่รับมอบหมายให้ท าลายยาผู้ใด

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑24 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒09  ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของเลขาธิการซึ่งสั่งตาม

มาตรา ๑25 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒10  ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้ายาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของเลขาธิการซึ่งสั่งตาม

มาตรา ๑26 (๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒11  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 มาตรา ๕5 หรือมาตรา ๘0 ผู้ใดเลิกกิจการโดยไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๑27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒12  ผู้ รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 มาตรา ๕5 หรือมาตรา ๘0 ซึ่งใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือ

ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท 

 
มาตรา ๒13  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒1 มาตรา ๕5 หรือมาตรา ๘0 ซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ 

ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ใดขายยาที่เหลือของตนเมื่อพ้นก าหนดเวลา
ตามมาตรา ๑29 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา ๒14  ทายาทผู้ครอบครองยาหรือผู้จัดการมรดกตามมาตรา ๑๓1 วรรคสามผู้ใดขายยาที่
เหลือจากการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตาย เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๑29 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒15  ผู้ ใดโฆษณายาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑36 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ

ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒16  ผู้ใดโฆษณายาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑37 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒17  ผู้รับอนุญาตโฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑38 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๒๑8  ผู้ใดโฆษณายาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑39 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่

เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒19  ผู้โฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๔0 ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๒20  ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔1 วรรคสอง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
 
มาตรา ๒21  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จ าเป็นตามมาตรา ๑46 (๕) โดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒22  ผู้รับอนุญาตหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ขายหรือน าเข้ายาผู้ใดไม่อ านวยความ

สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑47 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒23  เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ (๑3) หรือ   

(๑4) หรือมาตรา ๑06 ให้ศาลสั่งริบยา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยา รวมทั้งภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุยาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจ
ด้วยในการกระท าความผิด 
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ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยค าร้องของเจ้าของ
แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว แต่
ค าร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระท าต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 

สิ่งที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือท าลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒24  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด

จากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของ
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๒25  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 

ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ก าหนด และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 
ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดง
ความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๒26  ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการที่ได้รับ
อนุญาตนั้นต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึง
การไม่ออกใบอนุญาต  ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๒27  ค าขออนุญาต ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา หรือค าขอใดที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณี
ที่ค าขอใดมีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๒8  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีอายุดังต่อไปนี้   
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(1) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ให้สิ้นอายุ
เมื่อครบ 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

(2) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2550 ให้สิ้น
อายุเมื่อครบ 7 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

(3) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ข้ึนทะเบียนไว้ภายหลัง พ.ศ. 2550 ให้สิ้นอายุเมื่อครบ 9 ปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
 

มาตรา ๒29  ผู้รับอนุญาตผลิต หรือน าเข้ายาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ผลิตหรือน าเข้า
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพรตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ
นี้ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอใบรับจดแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ประกอบกิจการดังกล่าวต่อไปได้
จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้ง ให้ทราบถึงการไม่ออกใบรับจดแจ้ง ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ได้รับ
ใบรับจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ค่าธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน      ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย      ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐   บาท 
(๓) ใบอนุญาตผลิตยาแผนทางเลือก     ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐   บาท 
(๔) ใบอนุญาตผลิตยาส าหรับสัตว์      ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
(๕) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์      ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
(๖) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป    ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
(๗) ใบอนุญาตผลิตเภสัชชีววัตถุ      ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
(๘) ใบอนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพร      ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐    บาท 
(๙) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบัน     ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐   บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ  ฉบับละ  ๕,๐๐๐    บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย     ฉบับละ  ๕,๐๐๐    บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนทางเลือก     ฉบับละ  ๕,๐๐๐   บาท 
(๑๓) ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐   บาท 
(๑๔) ใบอนุญาตขายปลีกยาส าหรับสัตว์     ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๑๕) ใบอนุญาตขายส่งยาส าหรับสัตว์      ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๑๖) ใบอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์     ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๑๗) ใบอนุญาตน าเข้ายาแผนปัจจุบัน     ฉบับละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
(๑๘) ใบอนุญาตน าเข้ายาแผนไทย       ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๑๙) ใบอนุญาตน าเข้ายาแผนทางเลือก     ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒๐) ใบอนุญาตน าเข้ายาส าหรับสัตว์     ฉบับละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒๑) ใบอนุญาตน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป   ฉบับละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

 หรอืเภสัชชีววัตถุ   
(๒๒) ใบอนุญาตน าเข้าเภสัชสมุนไพร     ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒๓) ใบอนุญาตโฆษณา       ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๒๔) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา     ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒๕) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนไทย    ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒๖) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับสัตว์    ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒๗) ใบรับจดแจ้งและใบรับจดแจ้งการโฆษณา    ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๒๘) หนังสือรับรอง       ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒๙) ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบส าคัญ     ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
(๓๐) การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
(3๑) การต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบส าคัญการข้ึนทะเบียน 

 ต ารับยาประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
(๓๒) การต่ออายุใบรับจดแจ้งเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
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ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมอาจก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยค านึงชนิดหรือ
ประเภทของยา หมวดยาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ขนาดและลักษณะกิจการของผู้ประกอบการและประเภท
ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

 
 

 
 


