ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๗
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยา
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติ
บางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัว
ทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา สมควรปรับปรุงบทนิยาม อานาจรัฐมนตรีในการออก
ประกาศกาหนด รูปแบบของคณะกรรมการ การขออนุญาตและการอนุญาต หน้าที่ของผู้รับอนุญาต
ผู้ดาเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนตารับยาและการจดแจ้ง การพักใช้และ
การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณา การควบคุมยา พนักงานเจ้าหน้าที่ และการอุทธรณ์ รวมทั้ง
เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องความรับผิดทางแพ่ง ตลอดจนปรับปรุงบทกาหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียม
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ยา
พ.ศ. ....
...................................
...................................
...................................
....................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยา
............................................................................................................................. .......
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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) วัตถุที่ระบุไว้ในตารายาตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ในการวินิจฉัย บาบัด
บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วย
(๓) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทา
หน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

๒
(๔) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือ
เภสัชสมุนไพร
(๕) วัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ไม่หมายความรวมถึง
(ก) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการอื่นตามที่
เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ข) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นอาหารสาหรับมนุษย์หรือสัตว์ เครื่องกีฬา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุอันตราย
(ค) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการชันสูตรโรคหรือใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย หรือการวิเคราะห์ ซึ่งมิได้กระทาโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
“เภสัชเคมีภัณฑ์” หมายความว่า สารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมีซึ่งเป็นสารเดี่ยว
สาหรับใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา
“เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป” หมายความว่า สารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมี
ทั้งที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะใช้ประกอบในการผลิตเป็นยาสาเร็จรูป
“เภสัชชีววัตถุ” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้สาหรับใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือ
ผสมเป็นยา
(๑) วัตถุที่ได้จากสิ่งมีชีวิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์ การขยายพันธุ์
จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์ หรือโดยวิธีการอื่น
(๒) วัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“เภสัชสมุนไพร” หมายความว่า วัตถุที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ที่มุ่งหมายใช้เป็นยา
โดยยังไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพ ปรุง หรือผสม หรือวัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“ยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา” หมายความว่า ยาที่ห้ามจ่ายโดยไม่มีใบสั่งยาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
“ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ยาที่ ไม่ใช่ยาที่ต้องจ่าย
ตามใบสั่งยา และต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย
หรือด้านเภสัชกรรมไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
“ยาสามัญประจาบ้าน” หมายความว่า ยาสาเร็จรูปที่ประชาชนใช้สาหรับการดูแล
รักษาสุขภาพเบื้องต้นและสามารถซื้อหาได้เองทั่วไป และให้หมายความรวมถึงยาสาเร็จรูปสาหรับสัตว์
ที่ไม่ใช่ยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยาและยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
“ยาแผนปัจจุบัน” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม

๓
เภสัชกรรม และกายภาพบาบัดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ยาที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยาเป็นยาแผนปัจจุบัน หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นยาแผนปัจจุบัน
“ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ยาที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาแผนไทย หรือยาที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดให้เป็นยาแผนไทย
“ยาแผนทางเลือก” หมายความว่า ยาที่ มิใช่ยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย
ยาที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาแผนทางเลือก หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้
เป็นยาแผนทางเลือก
“ยาสาหรับสัตว์” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ยาที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาสาหรับสัตว์ หรือยาที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดให้เป็นยาสาหรับสัตว์ และให้หมายความรวมถึงอาหารสัตว์ผสมยา
“อาหารสัตว์ผสมยา” หมายความว่า วัตถุที่ได้จากการผสมระหว่างยาสาหรับสัตว์
ที่มีข้อบ่งใช้สาหรับผสมอาหารสัตว์กับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“ยาจาเป็นเฉพาะกรณี” หมายความว่า
(๑) ยาสาหรับใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่พบได้น้อย และมีปัญหา
ขาดแคลนยาในประเทศ
(๒) ยาที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ
“สารออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุอันเป็นส่วนประกอบสาคัญของยาที่มีฤทธิ์
สามารถบาบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
“ความแรงของสารออกฤทธิ์” หมายความว่า
(๑) ปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเป็นน้าหนักต่อน้าหนัก น้าหนักต่อปริมาตร
หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ต่อหนึ่งหน่วยการใช้ ที่แสดงความเข้มข้นของยา
(๒) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐานหรือได้ผ่านการควบคุมการใช้รักษาโรคอย่างได้ผลเพียงพอแล้ว
“ตารับยา” หมายความว่า สูตรที่ใช้ในการผลิตยาซึ่งระบุส่วนประกอบ
และปริมาณสิ่งปรุงที่มีวัตถุที่ปรุงยารวมอยู่ด้วยไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้
หมายความรวมถึงลักษณะของวัตถุสาเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะนาไปใช้แก่มนุษย์
หรือสัตว์ได้
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูปยา แบ่ง หรือแบ่งบรรจุยาจากภาชนะหรือหีบห่อเดิมเพื่อขาย
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ขาย” หมายความว่า ขายปลีก ขายส่ง จาหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขาย
“ขายส่ง” หมายความว่า การขายจานวนมากโดยมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการขาย
โดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้ยา
“ฉลาก” หมายความว่า ข้อความใดๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา

๔
“เอกสารกากับยา” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทาให้ปรากฏความหมาย
ด้วยข้อความใดๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรก รวมไว้หรือแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา
“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์
ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน
หรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขาย
“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การให้ข้อมูล การชักนา หรือการกระทาโดย
วิธีใดๆ โดยมุ่งหมายให้มีการใช้ยาเพิ่มขึ้น และกระทาเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาล
และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
“ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี
และในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจ
ทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
“ผู้ดาเนินการ” หมายความว่า ผู้ที่มีชื่อในใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า ผู้ที่มีชื่อในใบอนุญาตให้เป็นผู้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย สาหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตยา นาเข้ายา ขึ้นทะเบียน
ตารับยา จดแจ้ง และโฆษณา
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย สาหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการขายยาในกรุงเทพมหานคร
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
สาหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการขายยาในจังหวัดที่อยู่ในเขตอานาจนอกจากกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการยาแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการยาแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๕
มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาสาหรับสัตว์ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการร่วมกัน และให้ มีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกาหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจ
ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ตารายา
(๒) เกณฑ์มาตรฐานของยาในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตารับยา
(๓) วัตถุอื่นที่เป็นยา
(๔) วัตถุอื่นที่เป็นเภสัชชีววัตถุ
(๕) วัตถุอื่นที่เป็นเภสัชสมุนไพร
(๖) ยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา และรายการที่ต้องมีในใบสั่งยา ตลอดจนหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับใบสั่งยา และยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา
(๗) ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
(๘) ยาสามัญประจาบ้าน
(๙) ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก
(๑๐) ยาสาหรับสัตว์
(๑๑) ยาจาเป็นเฉพาะกรณี
(๑๒) ยาที่ห้ามผลิต ขาย หรือนาเข้า ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับยาดังกล่าว
(๑๓) ยาที่ห้ามใช้กับสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ยาดังกล่าว
(๑๔) ยาที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาล ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขายยาดังกล่าว
(๑๕) ยาสาหรับสัตว์ที่ต้องขายเฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตผลิตยาสาหรับสัตว์
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายยาดังกล่าว
(๑๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา
(๑๗) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตหรือนาเข้าเพื่อการวิจัยยา
(๑๘) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริจาคและการรับบริจาคยา
(๑๙) หลักเกณฑ์และวิธีการในการทาลายยา
(๒๐) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับยาสาหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียน
ตารับยาซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อบ่งใช้สาหรับผสมอาหารสัตว์

๖
(๒๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ที่ให้ใช้ในยาสาหรับสัตว์
ที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค
(๒๒) คุณสมบัติและจานวนของผู้ดาเนินการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา หรือคุณสมบัติ
และจานวนของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิต ขาย นาเข้า หรือเก็บยา ตลอดจนหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดาเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๒๓) โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๒๔) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบยาที่นาเข้า
หมวด ๑
คณะกรรมการ

ประกอบด้วย

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการยาแห่งชาติ”

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซง่ึ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง
(๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการสานักงานประกันสังคม และเลขาธิการสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(๔) นายกแพทยสภา นายกสภาการพยาบาล นายกทันตแพทยสภา
นายกสภาเภสัชกรรม นายกสัตวแพทยสภา และนายกสภากายภาพบาบัด เป็นกรรมการ
(๕) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือ กกันเอง
จานวนหนึ่งคน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง จานวน
หนึ่งคน และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับธุรกิจด้านผลิตและนาเข้ายาซึง่ เลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๗) ผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับธุรกิจร้านขายยาซึ่งเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๘) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไรซึ่งเลือกกันเอง จานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคนซึ่งคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความชานาญ
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์ การแพทย์แผนไทย
หรือการแพทย์ทางเลือก และเศรษฐศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ

๗
ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ
และผู้อานวยการสานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การเลือกกรรมการตาม (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๗ (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับเลือก และจะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และมีระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่งตามวาระเหลืออีกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้มีการเลือกกรรมการตาม
มาตรา ๗ วรรคสาม และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกอยู่ในตาแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และมีระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่งตามวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดาเนินการเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๗ วรรคสาม แทนตาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๗ (๕) (๖)
(๗) (๘) และ (๙) พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สอง
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุม

๘
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(๒) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
แห่งชาติด้านยา
(๓) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติตาม (๑) อานวยการ และแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๔) จัดทาบัญชียาหลักแห่งชาติ และกาหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของ
หน่วยงานของรัฐ พัฒนากลไกและมาตรการในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และการกาหนด
ราคากลางยาดังกล่าวให้ทันสมัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
(๕) ประสานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับยา
ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ให้มีความคุ้มค่า สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(๖) กาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา
(๗) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลของระบบยา เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ
(๘) กากับ ดูแล สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้คาปรึกษาและแนะนาแก่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเรื่องอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๙) จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้และตามพระราชบัญญัติอื่น
(๑๑) ปฏิบัติงานหรือดาเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้นาความในมาตรา ๑๐
มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการยาแผนปัจจุบัน

๙
(๒) คณะกรรมการยาแผนไทย
(๓) คณะกรรมการยาแผนทางเลือกแต่ละแผนตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๔) คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการยาแผนปัจจุบัน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนแพทยสภา และผู้แทนสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนภาคธุรกิจด้านยาซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไรซึง่ รัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สองคน ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหนึ่งคน ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสามคน ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์หนึ่งคน ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหนึ่งคน และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึง่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการสานักยา สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการยาแผนปัจจุบันมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศกาหนดอายุการใช้ของยาบางชนิด ยาที่ต้องแจ้งวันสิ้นอายุ
และยาที่ต้องแจ้งคาเตือนการใช้ยาและข้อความคาเตือนไว้ในฉลากและเอกสารกากับยาเป็นภาษาไทย
ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตสามารถพิสูจน์หรือทดสอบโดยมีหลักฐานแจ้งชัดจากการวิจัยว่ายาชนิดนั้น
อาจมีอายุการใช้ได้เกินกว่าอายุการใช้ที่ประกาศกาหนด ให้คณะกรรมการยาแผนปัจจุบันมีอานาจ
ประกาศขยายอายุการใช้ของยาชนิดนั้นให้แก่ผู้รับอนุญาตที่นาพิสูจน์หรือทดสอบเป็นการเฉพาะราย
(๒) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ คุณภาพ
และความปลอดภัยของยา
(๓) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงฉลากและเอกสารกากับยา
(๔) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทาบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา
หรือบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา
(๕) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บตัวอย่างยาที่ผลิตหรือนาเข้า
(๖) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของวัตถุดิบและยาที่ต้อง
วิเคราะห์คุณภาพก่อนนาออกจากสถานที่ผลิต
(๗) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการขนส่งยา

๑๐
(๘) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับป้ายแสดงสถานที่ผลิต ขาย
หรือนาเข้ายา และป้ายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ
(๙) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาและแยกเก็บยา ณ สถานที่
ขายยา
(๑๐) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายยา
ณ สถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บยา
(๑๑) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานอาการ
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเฝ้าระวัง การติดตามประเมินผลการใช้ยา และการศึกษาวิจัย
ทางคลินิก
(๑๒) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทาและส่งรายงานประจาปีเกี่ยวกับ
การผลิตหรือนาเข้ายา
(๑๓) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่
ผลิต ขาย นาเข้า หรือเก็บยา
(๑๔) ให้ความเห็นชอบในการที่ผู้อนุญาตสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับยา ไม่อนุญาต
ให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับยา ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้แก้ไข
รายการทะเบียนตารับยา ดาเนินการติดตามความปลอดภัยของยา เพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยา ไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง
ให้แก้ไขรายการจดแจ้ง หรือเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
(๑๕) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๑๖) ให้คาแนะนาหรือความเห็นแก่ผู้อนุญาตในการอนุญาตผลิต ขาย นาเข้า
ขึ้นทะเบียนตารับและจดแจ้งยา พักใช้หรือยกเลิกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๑๓) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการยาแผนไทย ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนภาคธุรกิจด้านยาแผนไทยซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไรซึง่ รัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมหนึ่งคน ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหนึ่งคน ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

๑๑
แผนไทยสองคน ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หนึ่งคน และผู้ประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะสองคน เป็นกรรมการ
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการสานักยา สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการยาแผนไทยมีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๔
ในส่วนที่เกี่ยวกับยาแผนไทยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ องค์ประกอบของคณะกรรมการยาแผนทางเลือกแต่ละแผน
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๒ (๓)
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการยาแผนทางเลือกแต่ละแผนตามมาตรา ๑๒ (๓)
มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับยาแผนทางเลือกแต่ละแผนนั้นโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ผู้อานวยการสานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผู้อานวยการสานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสภาเภสัชกรรม และผู้แทน
สัตวแพทยสภา เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนภาคธุรกิจด้านยาสาหรับสัตว์ซง่ึ รัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนภาคธุรกิจด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไรซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หนึ่งคน ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสองคน ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สองคน และ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหนึ่งคน เป็นกรรมการ

๑๒
ให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ซง่ึ อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และผู้อานวยการสานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้อานวยการสานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๔
ในส่วนที่เกี่ยวกับยาสาหรับสัตว์โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย และให้นาความในมาตรา ๑๐
มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับ
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยอนุโลม
หมวด ๒
ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก
ส่วนที่ ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต
มาตรา ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา ให้ยื่นคาขอ
อนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิต ขาย หรือนาเข้ายานั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ บทบัญญัติมาตรา ๒๓ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) การผลิต ขาย หรือนาเข้ายา โดยกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ในหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรค และสภากาชาดไทย
(๒) การนายาที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว มาผสมตามหลักวิชา โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย
หรือด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หรือโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งใช้สาหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบาบัดโรค

๑๓
(๓) การปรุงยาแผนไทยโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรุงสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน
(๔) การแบ่งบรรจุยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว ในกรณี
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน
(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ใช้สาหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบาบัดโรค
(ค) ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ แบ่งบรรจุเพื่อขายสาหรับผู้ซื้อ
ในสถานที่ขายปลีกยา
(๕) การขายยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว หรือการขายยาที่แบ่งบรรจุ
ตาม (๔) ในกรณี
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ขายสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน
(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ขายสาหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบาบัดโรค
(ค) ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ขายสาหรับผู้ซื้อในสถานที่ขายปลีกยา
(๖) การขายปลีกยาสามัญประจาบ้าน
(๗) การนาเข้ายาเพื่อใช้เฉพาะตัวโดยมีปริมาณตามความจาเป็นที่ต้องใช้ได้ไม่เกิน
สามสิบวัน
(๘) การผลิตหรือนาเข้ายาตามความต้องการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายซึ่งมีความจาเป็นเร่งด่วนและ
ยานั้นไม่มีการผลิตหรือขายในประเทศ
(๙) การผลิต ขาย หรือนาเข้ายาตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศและระหว่างประเทศ
ผู้ผลิต ขาย หรือนาเข้ายาที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายา เมื่อปรากฏว่า
ผู้ขออนุญาต
(๑) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

๑๔
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ก่อนวันขออนุญาต
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๒๓)
(๘) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายาตามพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้วเกินสองปีก่อนวันขออนุญาต
(๙) มีสถานที่ผลิต ขาย นาเข้า หรือเก็บยา และมีอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
(๑๐) ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบ
พาณิชยกิจของผู้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบ
สองปี
(๑๑) มีผู้ดาเนินการตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๒๒)
และไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๒๓)
(๑๒) มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๒๒)
และไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๒๓)
ผู้ขออนุญาต ผู้ดาเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจทาการแทน
นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ
(๘) ด้วย
มาตรา ๒๖ ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๕ (๑๑) และ (๑๒)
ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่
(๑) การผลิต ขาย หรือนาเข้ายาแผนไทย ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ได้
(๒) การผลิต ขาย หรือนาเข้ายาแผนทางเลือก ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก
ให้แบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย
(๓) ใบอนุญาตผลิตยาแผนทางเลือก
(๔) ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก

๑๕
(๕) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบัน
(๖) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย
(๗) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนทางเลือก
(๘) ใบอนุญาตนาเข้ายาแผนปัจจุบัน
(๙) ใบอนุญาตนาเข้ายาแผนไทย
(๑๐) ใบอนุญาตนาเข้ายาแผนทางเลือก
มาตรา ๒๘ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือ
ยาแผนทางเลือก ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย หรือยาแผนทางเลือก
ที่ตนผลิตหรือนาเข้าด้วย
ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนไทย ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนทางเลือกด้วย
เฉพาะยาแผนทางเลือกตามที่ผู้อนุญาตกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบัน ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย
หรือผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนทางเลือกด้วย
ผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายปลีกยาแผนทางเลือก
ด้วย เฉพาะยาแผนทางเลือกตามที่ผู้อนุญาตกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตด้วย
ให้ถือว่าการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง
เป็นการกระทาของผู้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญาตพิสูจน์ได้ว่าการกระทาดังกล่าว
เป็นการพ้นวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอ
ต่อผู้อนุญาต เว้นแต่เป็นการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย นาเข้า หรือเก็บยาเป็นการชั่วคราว
เพราะมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจดาเนินการขออนุญาตได้
การขออนุญาตและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต และการย้ายหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย นาเข้า หรือเก็บยาเป็นการชั่วคราว เพราะมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจ
ดาเนินการขออนุญาตได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๓) (๘) (๙) และ (๑๐) ให้มีอายุ
สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้มีอายุหนึ่งปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อ
ผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นคาขอต่ออายุ
และขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนด แต่การขอ
ผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๑๗๐

๑๖
เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
พร้อมกับการยื่นคาขอแล้ว ให้ใบอนุญาตดังกล่าวคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
การขอต่ออายุใบอนุญาต เมื่อล่วงพ้นกาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุจะกระทามิได้
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ
และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยคานวณเป็นรายเดือนนับแต่วัน
ที่มีคาสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบกาหนดสามปีในกรณีที่เป็นใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้า หรือ
ครบกาหนดหนึ่งปีในกรณีที่เป็นใบอนุญาตขาย แล้วแต่กรณี หากใบอนุญาตนั้นได้รับอนุญาตให้ต่อ
อายุ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ให้ผู้รับอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ส่วนที่ ๒
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
มาตรา ๓๔ ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ทาหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้ดาเนินการ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ผู้ดาเนินการปฏิบัติหน้าที่แทนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เป็นการชั่วคราว
ให้บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
ผู้ดาเนินการที่ตนแทน และปฏิบัติหน้าที่แทนได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าว
เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ผู้ดาเนินการต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบถึง
การไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราวของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มี
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แทน

๑๗
ให้บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ตนแทน และปฏิบัติหน้าที่แทนได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
การแจ้งตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ดาเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประสงค์จะไม่ทาหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น และให้ถือว่าพ้นจากหน้าที่และความรับผิดใน
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
มาตรา ๓๘ ให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีผู้ดาเนินการซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๒๒)
(๒) ให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๖ (๒๒) ตลอดเวลาทาการ
(๓) ให้มีการผลิต ขาย หรือนาเข้ายาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๔) ให้มีการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๕) ให้มีป้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๑๔ (๘)
(๖) ให้มีสาเนาใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต และสาเนาใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๗) ให้มบี ัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๔)
(๘) ให้มีการเก็บตัวอย่างยาที่ผลิตหรือนาเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๕)
มาตรา ๓๙ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิตยาต้องจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้น
และหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ ก่อนนาออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๖) และให้เก็บหลักฐาน
ดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) กรณีนาเข้ายาทุกครั้งต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์คุณภาพยา และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี

๑๘
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับยาตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ การแสดงฉลาก
และเอกสารกากับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๑๔ (๓)
(๔) จัดทาและส่งรายงานประจาปีเกี่ยวกับการผลิตหรือนาเข้ายาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๑๒)
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๔๐ ให้ผู้รับอนุญาตขายปลีกยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการแยกเก็บยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
และยาสามัญประจาบ้าน ให้เป็นหมวดหมู่
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับยาตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายา
จัดไว้ตามมาตรา ๓๙ (๓)
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ให้ผู้รับอนุญาตขายส่งยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับยาตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายาจัดไว้
ตามมาตรา ๓๙ (๓)
(๒) ขายส่งยาต่อผู้รับอนุญาตขายยา หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
(๓) จัดให้มีการขนส่งยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๗)
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๔๒ ให้ผู้ดาเนินการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิต ขาย นาเข้า หรือเก็บยา
ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๓๘ (๒) แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ตลอดเวลาทาการ
(๒) ควบคุมการผลิต ขาย หรือนาเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖) แล้วแต่กรณี
(๓) จัดทารายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเฝ้าระวัง การติดตาม
ประเมินผลการใช้ยา และการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๑๑)

๑๙
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ผลิตยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๓๘ (๒)
(๒) ผลิตยาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๔๖
(๓) ผลิตยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกากับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๔๔ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายปลีกหรือขายส่งยามีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ขายปลีกยา สถานที่ขายส่งยา หรือสถานที่เก็บยา
ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๓๘ (๒)
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๙)
(๓) ในกรณียาแผนไทยที่ต้องปรุง ณ สถานที่ขายปลีกยา ให้จัดทาฉลากที่
ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๑๔ (๓)
(๔) ส่งมอบยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยาหรือยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
แก่ผู้รับด้วยตนเอง ยกเว้นการขายส่งยา
(๕) ขายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๔๕ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่นาเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่นาเข้ายาหรือสถานที่เก็บยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
ตามมาตรา ๓๘ (๒)
(๒) ดูแลการนาเข้ายาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามมาตรา ๔๖
(๓) ดูแลการนาเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๔) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๑๐)

๒๐
(๕) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกากับยาก่อนนายาออกขายให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)
(๖) ดูแลและตรวจสอบให้หนังสือรับรองของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์
คุณภาพยาตามที่ผู้รับอนุญาตนาเข้ายาจัดให้มีตามมาตรา ๓๙ (๒) เป็นไปตามหลักวิชาการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓
การขึ้นทะเบียนตารับยา
มาตรา ๔๖ ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับยา
และเมื่อผู้อนุญาตออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาให้แล้วจึงจะผลิตหรือนาเข้ายานั้นได้ ทั้งนี้
ในการผลิตหรือนาเข้ายาต้องดาเนินการตามมาตรา ๒๓
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๕
(๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับยา ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจ
ทาการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
การขอขึ้นทะเบียนตารับยาและการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ บทบัญญัติมาตรา ๔๖ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) ยาตัวอย่างที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขอขึ้นทะเบียนตารับยา
(๒) ยาที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ จัดนิทรรศการ หรือกิจการ
สาธารณกุศล
(๓) ยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าตามมาตรา ๒๔ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๗) (๘) หรือ (๙)
(๔) ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑) (๒) และ (๔) ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต
และจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว การแจ้งและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด

มาตรา ๔๘ การขอขึ้นทะเบียนตารับยาตามมาตรา ๔๖ ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายา
(๓) ตารับยา

๒๑
(๔) สรรพคุณของยา
(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุยา
(๖) วิธีควบคุมคุณภาพยาและข้อกาหนดเฉพาะของยา
(๗) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตารับยาหรืออนุญาตให้ขายยา กรณีที่เป็น
การนาเข้ายา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๘) ฉลาก
(๙) เอกสารกากับยา
(๑๐) ข้อมูลสิทธิบัตร ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
หรือข้อมูลสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในกรณีเป็นยาแผนไทยที่ได้จดทะเบียนสิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประเภทตารับยาแผนไทยส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(๑๑) ข้อมูลโครงสร้างราคายา ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วย
สิทธิบัตร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๑๒) ข้อมูลจดแจ้งของเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร ที่เป็นตัวยาหลักในตารับ
(๑๓) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๙ ห้ามผู้อนุญาตรับขึ้นทะเบียนตารับยาเมื่อเห็นว่า
(๑) การขอขึ้นทะเบียนตารับยาไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง วรรคสาม
หรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๔๘
(๒) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตารับยาแล้ว
ตามมาตรา ๕๖
(๓) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยามีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบไม่เหมาะสม
ตามหลักวิชาการ ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
(๔) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่คานึงถึงคุณค่าของภาษาไทย หรืออาจทาให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง
(๕) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยามีสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรที่มี
โครงสร้างราคายาไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาประสงค์จะแก้ไข
รายการทะเบียนตารับยา ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะแก้ไขรายการ
ทะเบียนตารับยานั้นได้
การขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับยาและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๒
มาตรา ๕๑ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาให้มีอายุ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ออกให้ครั้งแรกให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
(๒) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ได้รับการอนุญาตให้ต่ออายุ ให้ใช้ได้
ตลอดไป เว้นแต่ในกรณีที่ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเห็นสมควร
กาหนดให้ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาดังกล่าวมีอายุห้าปีนับแต่วันที่ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยานั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อมูลอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือการเฝ้าระวังและ
ติดตามประเมินผลการใช้ยา
ในกรณีทปี่ รากฏข้อมูลอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือการเฝ้าระวัง
และติดตามประเมินผลการใช้ยา ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจ
กาหนดอายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ให้ใช้ได้ตลอดไปตาม (๒) ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ได้
มีการกาหนดอายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
สิ้นอายุ
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาซึ่งใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาของตน
สิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นคาขอต่ออายุและขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่
มิได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนด แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๑๘๑
เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
พร้อมกับการยื่นคาขอแล้ว ให้ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาดังกล่าวคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยานั้น
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
การขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา เมื่อล่วงพ้นกาหนดเวลาหนึ่งเดือน
นับแต่วันทีใ่ บสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสิ้นอายุจะกระทามิได้
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ผู้อนุญาต
แจ้งให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา หรือผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายาดังกล่าวทราบ
และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยคานวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มี
คาสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบกาหนดห้าปี หากใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยานั้นได้รับอนุญาต
ให้ต่ออายุ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุด ให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยายื่นคาขอรับใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ยาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับและการออกใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๓
มาตรา ๕๔ ในการพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับยา
หรือต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้นาความในมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยาหรือเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพยา ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แล้วแต่กรณี
มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแก้ไขรายการทะเบียนตารับยา
หรือดาเนินการติดตามความปลอดภัยของยา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๕๖ ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจสั่งเพิกถอน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยานั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา และ
ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายาทราบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ยานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องสาอาง
เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุอันตราย
(๒) ยานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือ
เป็นยาปลอมตามมาตรา ๑๑๓
(๓) ยานั้นไม่ได้แก้ไขรายการทะเบียนตารับยาหรือดาเนินการติดตาม
ความปลอดภัยของยาตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๕๕
มาตรา ๕๗ ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมีอานาจสั่งเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยานั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยา และผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายาทราบ และให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๘ คาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับยา ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียน
ตารับยา ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับยา
หรือดาเนินการติดตามความปลอดภัยของยา หรือเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
ให้เป็นที่สุด
หมวด ๓
ยาสาหรับสัตว์
ส่วนที่ ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต

๒๔

มาตรา ๕๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต ขาย หรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์
ให้ยื่นคาขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิต ขาย หรือนาเข้ายานั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ บทบัญญัติมาตรา ๕๙ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) การผลิต ขาย หรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์ โดยกระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ในหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรคสัตว์
และสภากาชาดไทย
(๒) การผลิตอาหารสัตว์ผสมยาในสถานที่เลี้ยงสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด เพื่อใช้กับสัตว์เลี้ยงของตน
(๓) การนายาสาหรับสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว มาผสมตามหลักวิชา
โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อใช้สาหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบาบัดโรค
(๔) การแบ่งบรรจุยาสาหรับสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้วโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อใช้สาหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบาบัดโรค
(๕) การขายยาสาหรับสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว หรือขายยาสาหรับสัตว์
ที่แบ่งบรรจุตาม (๔) โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อใช้สาหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือ
บาบัดโรค
(๖) การขายปลีกยาสาหรับสัตว์ที่เป็นยาสามัญประจาบ้าน
(๗) การนาเข้ายาสาหรับสัตว์เพื่อใช้เฉพาะตัวสัตว์ที่ถูกนาเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยมีปริมาณตามความจาเป็นที่ต้องใช้ได้ไม่เกินสามสิบวัน
(๘) การผลิต ขาย หรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ผู้ผลิต ขาย หรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการออกใบอนุญาตผลิต ขาย
หรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์ โดยอนุโลม

มาตรา ๖๒ ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในหมวดนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่
(๑) การผลิตยาสาหรับสัตว์ที่เป็นชีววัตถุ ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งก็ได้

๒๕
(๒) การผลิตยาสาหรับสัตว์ที่มีส่วนประกอบสาคัญเป็นเภสัชสมุนไพร ผู้ดาเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมตามหลักสูตรหรือวิธีการที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนดก็ได้
(๓) การผลิตอาหารสัตว์ผสมยา ผู้ดาเนินการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
หรือผู้ได้รับปริญญาทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดก็ได้
(๔) การขายยาสาหรับสัตว์ ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ก็ได้
(๕) การขายอาหารสัตว์ผสมยา ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมตามหลักสูตรหรือวิธีการ
ที่รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนดก็ได้
(๖) การนาเข้ายาสาหรับสัตว์ ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งก็ได้
(๗) การผลิตหรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์ที่เป็นแผนทางเลือก ผู้ดาเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมตามหลักสูตรหรือวิธีการที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนดก็ได้
มาตรา ๖๓ ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาสาหรับสัตว์ ให้แบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาสาหรับสัตว์
(๒) ใบอนุญาตขายส่งยาสาหรับสัตว์
(๓) ใบอนุญาตขายปลีกยาสาหรับสัตว์
(๔) ใบอนุญาตนาเข้ายาสาหรับสัตว์
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์ ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายส่ง
ยาสาหรับสัตว์ที่ตนผลิตหรือนาเข้าด้วย
มาตรา ๖๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๖๓ (๑) และ (๔) ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตตามมาตรา ๖๓ (๒) และ (๓) ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๖๕ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาสาหรับสัตว์
โดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

๒๖
มาตรา ๖๖ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ และ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกีย่ วกับยาสาหรับสัตว์ โดยอนุโลม
มาตรา ๖๗ ให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีผู้ดาเนินการซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๒๒)
(๒) ให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๖ (๒๒) ตลอดเวลาทาการ
(๓) ให้มีการผลิต ขาย หรือนาเข้ายาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๔) ให้มีการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๕) ให้มีป้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศ
กาหนด
(๖) ให้มีสาเนาใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต และสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาเนาหลักฐานการผ่านการอบรม
หรือสาเนาปริญญาบัตรทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ แสดงไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๗) ให้มบี ัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
(๘) ให้มีการเก็บตัวอย่างยาที่ผลิตหรือนาเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
มาตรา ๖๘ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิตยา เว้นแต่กรณีที่เป็นอาหารสัตว์ผสมยา ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์
คุณภาพของวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้น และหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ ก่อนนาออกจาก
สถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) กรณีผลิตอาหารสัตว์ผสมยาต้องจัดให้มีการควบคุมคุณภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด และให้เก็บหลักฐานการควบคุมคุณภาพ
ดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสามปี
(๓) กรณีนาเข้ายาทุกครั้งต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์คุณภาพยา และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี เว้นแต่กรณีที่เป็น
อาหารสัตว์ผสมยาให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสามปี
(๔) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับยาตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือฉลากและเอกสาร
กากับอาหารสัตว์ผสมยา ทั้งนี้ การแสดงฉลากและเอกสารกากับยาหรืออาหารสัตว์ผสมยาให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด

๒๗
(๕) จัดทาและส่งรายงานประจาปีเกี่ยวกับการผลิตหรือนาเข้ายาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
มาตรา ๖๙ ให้ผู้รับอนุญาตขายปลีกยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการแยกเก็บยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพ และยาสามัญประจาบ้าน ให้เป็นหมวดหมู่
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับยาตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายาจัดไว้
ตามมาตรา ๖๘ (๔)
(๓) จัดให้มีการขนส่งยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์
ประกาศกาหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๐ ให้ผู้รับอนุญาตขายส่งยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับยาตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายาจัดไว้
ตามมาตรา ๖๘ (๔)
(๒) ขายส่งยาต่อผู้รับอนุญาตขายยา หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล
สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์
(๓) จัดให้มีการขนส่งยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์
ประกาศกาหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๑ ให้ผู้ดาเนินการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิต ขาย นาเข้าหรือเก็บยาตามที่
ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๒) แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดเวลาทาการ
(๒) ควบคุมการผลิต ขาย หรือนาเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖) แล้วแต่กรณี
(๓) ควบคุมการขนส่งยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
(๔) จัดทารายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเฝ้าระวัง การติดตาม
ประเมินผลการใช้ยา และการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด

๒๘
มาตรา ๗๒ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตยามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ผลิตยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๒)
(๒) ผลิตยาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๗๕
(๓) ผลิตยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกากับยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๓ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายปลีกหรือขายส่งยามีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ขายปลีกยา สถานที่ขายส่งยา หรือสถานที่เก็บยา
ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๖๗ (๒)
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
(๓) ส่งมอบยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
หรืออาหารสัตว์ผสมยาแก่ผู้รับด้วยตนเอง ณ สถานที่ขายปลีกยา ยกเว้นการขายส่งยา ในกรณีที่
เป็นการขนส่งยาดังกล่าวหรืออาหารสัตว์ผสมยาให้ควบคุมการส่งมอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
(๔) ขายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๔ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่นาเข้ายามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่นาเข้ายาหรือสถานที่เก็บยาตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
ตามมาตรา ๖๗ (๒)
(๒) ดูแลการนาเข้ายาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามมาตรา ๗๕
(๓) ดูแลการนาเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๔) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
(๕) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกากับยาก่อนนายาออกขายให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด

๒๙
(๖) ดูแลและตรวจสอบให้หนังสือรับรองของผู้ผลิตทีแ่ สดงรายละเอียดการวิเคราะห์
คุณภาพยาตามที่ผู้รับอนุญาตนาเข้ายาจัดให้มีตามมาตรา ๖๘ (๓) เป็นไปตามหลักวิชาการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของสัตว์หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓
การขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์
มาตรา ๗๕ ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ ให้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ตารับยาสาหรับสัตว์ และเมื่อผู้อนุญาตออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ให้แล้วจึงจะ
ผลิตหรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์นั้นได้ ทั้งนี้ ในการผลิตหรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์ต้องดาเนินการ
ตามมาตรา ๕๙
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๕ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ซึ่งได้
นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๖๑
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ ผู้แทนนิติบุคคลหรือ
ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
การขอขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์และการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
สาหรับสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ บทบัญญัติมาตรา ๗๕ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) ยาตัวอย่างที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขอขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์
(๒) ยาที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ จัดนิทรรศการ หรือกิจการ
สาธารณกุศล
(๓) อาหารสัตว์ผสมยา
(๔) ยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าตามมาตรา ๖๐ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๗) หรือ (๘)
(๕) ยาอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศ
กาหนด
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑) (๒) และ (๕) ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต และจะดาเนินการ
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว การแจ้งและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๗ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับกับรายการที่ต้องมีในการ
ขอขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์โดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ห้ามผู้อนุญาตรับขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์เมื่อเห็นว่า

๓๐
(๑) การขอขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ไม่เป็นไปตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง
วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๔๘ ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๗
(๒) ยาสาหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตารับยา
สาหรับสัตว์แล้วตามมาตรา ๘๒
(๓) ยาสาหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยามีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบไม่เหมาะสม
ตามหลักวิชาการ ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่มนุษย์หรือสัตว์
(๔) ยาสาหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยาใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่คานึงถึงคุณค่าของภาษาไทย หรืออาจทาให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง
(๕) ยาสาหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อบ่งใช้
สาหรับผสมอาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๒๐)
(๖) ยาสาหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยามีสารออกฤทธิ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๒๑)
(๗) ยาสาหรับสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยามีสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
ที่มีโครงสร้างราคายาไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า
มาตรา ๗๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓
และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
สาหรับสัตว์โดยอนุโลม
มาตรา ๘๐ ในการพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์
หรือต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ ให้นาความในมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๘๑ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพยา ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยา
สาหรับสัตว์ มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์
แก้ไขรายการทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์หรือดาเนินการติดตามความปลอดภัยของยา
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๘๒ ยาสาหรับสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์ มีอานาจสั่งเพิกถอน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์นั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
สาหรับสัตว์ และผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายาทราบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ยานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ เครื่องมือแพทย์
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุอันตราย
(๒) ยานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ อาจไม่ปลอดภัยแก่มนุษย์ สัตว์ หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นยาปลอมตามมาตรา ๑๑๓

๓๑
(๓) ยานั้นไม่ได้แก้ไขรายการทะเบียนตารับยาหรือดาเนินการติดตามความปลอดภัย
ของยาตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๘๑
มาตรา ๘๓ ยาสาหรับสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๕
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาสาหรับสัตว์
มีอานาจสั่งเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์นั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ และผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายาทราบ และให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๔ คาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการ
ทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์
ให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์หรือดาเนินการติดตามความปลอดภัยของยาสาหรับสัตว์
หรือเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์ ให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร
ส่วนที่ ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต
มาตรา ๘๕ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต ขาย หรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ให้ยื่นคาขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาต
ออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิต ขาย หรือนาเข้า ได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗ (๑) และ (๘) ห้ามผู้ใดขายปลีกเภสัชเคมีภัณฑ์
ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชชีววัตถุ

มาตรา ๘๗ บทบัญญัตมิ าตรา ๘๕ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) การผลิต ขาย หรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร โดยกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรค และสภากาชาดไทย

๓๒
(๒) การผลิตเภสัชสมุนไพรโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อปรุงยาแผนไทยสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน
(๓) การแบ่งบรรจุเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปที่ได้จดแจ้งไว้แล้ว
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อขายส่งสาหรับผู้ซื้อในสถานที่ขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์
หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
(๔) การแบ่งบรรจุเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ไม่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
ที่ไม่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ เพื่อขายปลีกสาหรับผู้ซื้อ
(๕) การแบ่งบรรจุเภสัชสมุนไพรเพื่อขาย
(๖) การขายปลีกเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ไม่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
ที่ไม่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
(๗) การขายเภสัชสมุนไพร
(๘) การผลิต ขาย หรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ผู้ผลิต ขาย หรือนาเข้าที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๘ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการออกใบอนุญาตผลิต ขาย
หรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙ ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในหมวดนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม เว้นแต่
(๑) การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ได้รับ
ปริญญาทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดก็ได้
(๒) การผลิตเภสัชชีววัตถุ ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ได้รับปริญญาทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดก็ได้
(๓) การผลิตเภสัชสมุนไพร ผู้ดาเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดก็ได้
(๔) การขายเภสัชชีววัตถุที่ใช้ผลิตเป็นยาสาหรับสัตว์ ผู้ดาเนินการ
และผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ได้รับปริญญา
ทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดก็ได้
มาตรา ๙๐ ใบอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร ให้แบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์
(๒) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป

๓๓
(๓) ใบอนุญาตผลิตเภสัชชีววัตถุ
(๔) ใบอนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพร
(๕) ใบอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ
(๖) ใบอนุญาตนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ
(๗) ใบอนุญาตนาเข้าเภสัชสมุนไพร
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ
ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ตน
ผลิตหรือนาเข้าด้วย
มาตรา ๙๑ ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) ให้มีอายุสามปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตตามมาตรา ๙๐ (๕) ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๙๒ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับใบอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
มาตรา ๙๓ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัช
สมุนไพรโดยอนุโลม
มาตรา ๙๔ ให้ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรมีหน้าทีจ่ ัดการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีผู้ดาเนินการซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๒๒)
(๒) ให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๖ (๒๒) ตลอดเวลาทาการ
(๓) ให้มีการผลิต ขาย หรือนาเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๔) ให้มีการผลิต ขาย หรือนาเข้า ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๕) ให้มีป้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๖) ให้มีสาเนาใบอนุญาตของผูร้ ับอนุญาต และสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

๓๔
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ สาเนาปริญญาบัตรทางวิทยาศาสตร์
หรือสาเนาหลักฐานการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘๙ (๓) แล้วแต่กรณี ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๗) ให้มีบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือนาเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๘) ให้มีการเก็บตัวอย่างที่ผลิตหรือนาเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๙๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิตต้องจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและหลักฐานแสดงรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ ก่อนนาออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) กรณีนาเข้าทุกครั้งต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์คุณภาพ และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) จัดให้มีฉลากตามที่จดแจ้งไว้ ทั้งนี้ การแสดงฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๔) จัดทาและส่งรายงานประจาปีเกี่ยวกับการผลิตหรือนาเข้าตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามทีร่ ัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๙๖ ให้ผู้รับอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
หรือเภสัชชีววัตถุมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้มีฉลากตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าจัดไว้ตามมาตรา ๙๕ (๓)
(๒) ขายส่งต่อผู้รับอนุญาตผลิตยาตามหมวด ๒ หมวด ๓ ผู้รับอนุญาตขายส่ง
ตามหมวดนี้ หน่วยงานของรัฐ หรือสภากาชาดไทย
(๓) จัดให้มีการขนส่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประกาศกาหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๙๗ ให้ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิต ขาย นาเข้า หรือเก็บ
ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๙๔ (๒) แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ตลอดเวลาทาการ

๓๕
(๒) ควบคุมการผลิต ขาย หรือนาเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖) แล้วแต่กรณี
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๙๘ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ผลิตตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๙๔ (๒)
(๒) ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๓) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๙๙ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัตกิ ารประจาสถานที่ขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสาเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ขายส่งหรือสถานที่เก็บ ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
ตามมาตรา ๙๔ (๒)
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๓) ขายส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๔) ควบคุมการส่งมอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่นาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัช
เคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่นาเข้า หรือสถานที่เก็บ ตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
ตามมาตรา ๙๔ (๒)
(๒) ดูแลการนาเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๖)
(๓) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด

๓๖
(๕) ดูแลและตรวจสอบให้หนังสือรับรองของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์
คุณภาพตามที่ผู้รับอนุญาตนาเข้าจัดให้มีตามมาตรา ๙๕ (๒) เป็นไปตามหลักวิชาการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓
การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร
มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดประสงค์จะจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ให้ยื่นคาขอจดแจ้ง และเมื่อผู้อนุญาตออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว
จึงจะผลิตหรือนาเข้าได้ ทั้งนี้ ในการผลิตหรือนาเข้าต้องดาเนินการตามมาตรา ๘๕
ผู้ยื่นคาขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒)
และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๘๘
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบรับจดแจ้ง ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจ
ทาการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
การขอจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๑ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ไม่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสาเร็จรูปที่ไม่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
(๒) เภสัชสมุนไพร ยกเว้นเภสัชสมุนไพรที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๓) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่จะผลิตหรือ
นาเข้าเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ จัดนิทรรศการหรือกิจการสาธารณกุศล
(๔) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องมีใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าตามมาตรา ๘๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๘)
(๕) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป หรือเภสัชชีววัตถุ ตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) เฉพาะรายการที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต และจะดาเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้ว
การแจ้งและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด

๓๗
มาตรา ๑๐๓ การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร ตามมาตรา ๑๐๑ ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายา
(๔) ส่วนประกอบของเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ
(๖) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
(๗) ฉลาก
(๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๔ ห้ามผู้อนุญาตรับจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร เมื่อเห็นว่า
(๑) การขอจดแจ้งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่
หรือมาตรา ๑๐๓
(๒) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
ที่ขอจดแจ้งถูกสั่งเพิกถอนการจดแจ้งแล้วตามมาตรา ๑๐๙
(๓) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
ที่ขอจดแจ้งอาจไม่ปลอดภัยที่จะนามาผลิตเป็นยา
มาตรา ๑๐๕ ใบรับจดแจ้งให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับจดแจ้ง
มาตรา ๑๐๖ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ และ
บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับใบรับจดแจ้งโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๗ ในการพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการจดแจ้ง หรือต่ออายุ
ใบรับจดแจ้ง ให้นาความในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๘ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหรือความปลอดภัยของ
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แล้วแต่กรณี มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับจดแจ้ง
แก้ไขรายการจดแจ้ง ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๑๐๙ เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร ที่ได้รับจดแจ้งไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ

๓๘
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งนั้นได้ โดยแจ้งให้ ผู้รับใบรับจดแจ้ง
และผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพรทราบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
อาจไม่ปลอดภัยที่จะนามาผลิตเป็นยา
(๒) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพรนั้น
ไม่ได้แก้ไขรายการจดแจ้งตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๐๘
มาตรา ๑๑๐ เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัช
สมุนไพร ที่ได้รับจดแจ้งไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้รบั ใบรับจดแจ้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอานาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งนั้นได้ โดยแจ้งให้ ผู้รับใบรับ
จดแจ้ง ผู้รับอนุญาตผลิต ขายหรือนาเข้าทราบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๑ คาสั่งไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้ตอ่
อายุใบรับจดแจ้ง ให้แก้ไขรายการจดแจ้ง หรือเพิกถอนใบรับจดแจ้ง ให้เป็นที่สุด
หมวด ๕
การควบคุมยา
มาตรา ๑๑๒ ห้ามผู้ใดผลิต ขายหรือนาเข้ายา ดังต่อไปนี้
(๑) ยาปลอม
(๒) ยาผิดมาตรฐาน
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพ
(๔) ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา
(๕) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร ที่ไม่ได้จดแจ้ง
(๖) ยาที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
(๗) เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ
หรือเภสัชสมุนไพร ที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
มาตรา ๑๑๓ ยาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นยาปลอม
(๑) ยาหรือวัตถุที่ทาเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อแสดงว่าเป็นยาแท้
(๒) ยาที่แสดงชื่อยา ชื่อสามัญทางยา หรือแสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นอายุ
ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๓) ยาที่แสดงชื่อ เครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๔) ยาที่ผลิตหรือนาเข้าโดยผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าซึ่งไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในการ
ขึ้นทะเบียนตารับยาหรือจดแจ้ง

๓๙
(๕) ยาที่แสดงฉลากหรือเอกสารกากับยาซึ่งไม่ใช่ความจริง และอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสาคัญของยา
(๖) ยาที่แสดงว่าเป็นยาตามตารับที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๗) อาหารสัตว์ผสมยาที่มีอาหารสัตว์ปลอมปนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์
(๘) ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในตารับยาที่ขึ้นทะเบียน
หรือในตารายา หรือเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน
ตารับยา โดยต้องถึงขนาดที่มีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบ
จากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุด ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภค รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจประกาศกาหนดให้ปริมาณหรือความแรง
ของสารออกฤทธิ์ในยาบางชนิดขาดหรือเกินน้อยกว่าร้อยละยี่สิบได้
มาตรา ๑๑๔ ยาที่ผลิตขึ้นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นยาผิดมาตรฐาน
(๑) มีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุด
ที่กาหนดไว้ในตารับยาที่ขึ้นทะเบียน หรือในตารายา หรือเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตารับยา แต่ไม่ถึงขนาดที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๑๓ (๘)
(๒) มีค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสาคัญต่อคุณภาพของยา
ผิดไปจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือในตารายา หรือเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในกรณีที่เป็นยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตารับยา
(๓) มีส่วนประกอบไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งไว้
(๔) เป็นอาหารสัตว์ผสมยาที่มีอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์
(๕) เป็นอาหารสัตว์ผสมยาที่มีอาหารสัตว์ที่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
มาตรา ๑๑๕ ยาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นยาเสื่อมคุณภาพ
(๑) ยาที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลาก
(๒) ยาทีภ่ ายหลังการผลิตแปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับยาปลอม
ตามมาตรา ๑๑๓ (๘) หรือยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๑๑๔
(๓) อาหารสัตว์ผสมยาที่มีอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
มาตรา ๑๑๖ ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินการต้องผลิตหรือนาเข้ายาให้ตรงตาม
หมวดยา ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๑๑๗ ห้ามผู้รับอนุญาตผลิตยาหรือผู้ดาเนินการ ผลิตยาในระหว่าง
ที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตยาไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

๔๐
ห้ามผู้รับอนุญาตขายยาหรือผู้ดาเนินการ ขายยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา ยาที่ต้องจ่าย
โดยผู้ประกอบวิชาชีพ หรืออาหารสัตว์ผสมยา ในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายยา
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๑๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๗ วรรคสอง ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายยา ขายยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา หรือยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
มาตรา ๑๑๙ ห้ามผู้รับอนุญาตขายปลีกยา ผู้ดาเนินการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ประจาสถานที่ขายปลีกยา ขายปลีกยาโดยแบ่งยาจากภาชนะบรรจุไว้ล่วงหน้า
มาตรา ๑๒๐ ห้ามผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ในสถานที่ผลิต ขายหรือนาเข้ายา อย่างหนึ่งอย่างใดหลายแห่งในเวลาที่ซ้าซ้อนกัน
มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๒๔) แล้ว การนาเข้ายาต้องผ่าน
การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบยา
มาตรา ๑๒๒ ห้ามผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายปลีกยา ขายยาที่ต้องจ่าย
ตามใบสั่งยาแก่ผู้ที่ไม่มีใบสั่งยา เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๒๓ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๖) แล้ว ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยด้านเวชกรรมไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ ผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
มาตรา ๑๒๔ ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ออกใบสั่งยาซึ่งเป็นยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยาตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๖)
มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๗) แล้ว ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

๔๑
มาตรา ๑๒๖ ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ จ่ายยาซึ่งเป็นยาที่ต้องจ่าย
โดยผู้ประกอบวิชาชีพตามที่ รฐั มนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๗)
มาตรา ๑๒๗ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๗) แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนาเข้า ผู้สนับสนุนการวิจัยหรือผู้วิจัยยา ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในประกาศดังกล่าว
มาตรา ๑๒๘ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๘) แล้ว ให้ผู้บริจาคหรือผู้รับบริจาคยา
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
มาตรา ๑๒๙ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๔) แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตขาย
ขายยาตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๔) ได้เฉพาะแก่สถานพยาบาล
ผู้รับอนุญาตขายตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๔)
มาตรา ๑๓๐ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๕) แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตขาย
ขายยาตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๕) ได้เฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตผลิต
ยาสาหรับสัตว์
ผู้รับอนุญาตขายตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๕)
มาตรา ๑๓๑ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๙) แล้ว ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย
หรือนาเข้า ผู้ครอบครองหรือผู้ที่รับมอบหมายให้ทาลายยา ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
มาตรา ๑๓๒ เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ายาใดไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
หรืออาจไม่ปลอดภัย ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายา ผู้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยา หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อพิสูจน์คุณภาพ
ประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย
ในระหว่างการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งระงับการผลิต
ขาย หรือนาเข้ายาเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์แล้วว่ายานั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
หรือความปลอดภัย

๔๒
มาตรา ๑๓๓ เมื่อปรากฏว่ายาใดมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพไม่ตรงตามที่
ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งไว้ หรือไม่ปลอดภัย ให้เลขาธิการมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายา งดผลิต ขาย
หรือนาเข้ายา หรือดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกาหนด
(๒) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของยาที่นาไปตรวจสอบ
หรือวิเคราะห์ตามมาตรา ๑๕๐ (๒) ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว
(๓) เรียกเก็บยาจากผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายา หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายา จัดเก็บยาที่ตนผลิต ขาย หรือนาเข้า คืนจากท้องตลาด
หรือผู้มีไว้ในครอบครองภายในระยะเวลาที่กาหนด และมีอานาจสั่งให้ทาลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี
หากพบว่ายานั้นเป็นยาตามมาตรา ๑๑๒ ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายา เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว
มาตรา ๑๓๔ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกาหนดอัตราและวิธีการชาระค่าใช้จ่าย
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานที่ผลิต ขายหรือนาเข้า การตรวจสอบ
หรือตรวจวิเคราะห์ยา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การพิจารณาออกใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ใบรับจดแจ้ง
หรือหนังสือรับรอง
(๒) การพิจารณาแก้ไขรายการในใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
ใบรับจดแจ้ง หรือรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หมวด ๖
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
มาตรา ๑๓๕ ในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๘๕ ผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งใบอนุญาตให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
สิบห้าวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุนับแต่วันที่ประสงค์
จะเลิกกิจการนั้น
การแจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งให้ระบุจานวนยาที่เหลือและสถานที่เก็บยานั้น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓๖ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งจานวนยาที่เหลือ

๔๓
และสถานที่เก็บยานั้น ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้นาความในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการแจ้งตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๗ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๘๕
ซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะขายยาที่เหลือของตน ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่น หรือบุคคล
ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ได้
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๘๕
ประสงค์จะโอนใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาต และผู้รับโอนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๘๘ แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอโอนต่อผู้อนุญาต และให้การโอนมีผล
เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๘๕ ตาย
และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาท แสดงความจานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบ
กิจการนั้นต่อไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๘๘ แล้วแต่กรณี
ให้ผู้แสดงความจานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าผู้แสดงความจานง
เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย
การแสดงความจานงและการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาความในมาตรา ๑๓๗ มาใช้บังคับกับทายาทผู้ครอบครองยานั้น
หรือผู้จัดการมรดก ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
หมวด ๗
การโฆษณา
มาตรา ๑๔๐ ห้ามผู้ใดโฆษณายาตามมาตรา ๖ (๑๒) หรือยาตามมาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๔๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๐ การโฆษณายาต้องได้รับใบอนุญาตจาก

๔๔
ผู้อนุญาตก่อน ใบอนุญาตโฆษณาให้มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและอายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกาหนด ทั้งนี้ ผู้อนุญาตจะกาหนดเงื่อนไขเฉพาะในการ
โฆษณาและจากัดการใช้สื่อโฆษณาไว้ด้วยก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๓๔ มาใช้บังคับกับการพิจารณาออกใบอนุญาตโฆษณา
หรือการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงรายการในใบอนุญาตโฆษณาด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ให้ผู้รับอนุญาตโฆษณายื่นคาขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีผ่ ู้อนุญาตกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔๓ ห้ามผู้ใดโฆษณายาในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) โอ้อวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบาบัด รักษา
บรรเทา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็ บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคาอื่นใดที่มี
ความหมายในทานองเดียวกัน
(๒) แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จ เกินความจริง หรือทาให้เข้าใจผิดในสรรพคุณยา
(๓) ทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยา หรือเป็นส่วนประกอบของยาซึ่งความจริงไม่มี
วัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่มีไม่เท่าที่ทาให้เข้าใจตามที่โฆษณา
(๔) ทาให้เข้าใจว่าเป็นยาทาให้แท้งลูกหรือขับระดู
(๕) ทาให้เข้าใจว่าเป็นยาบารุงกาม
(๖) เป็นการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันใดๆ
(๗) กระทาโดยวิธีไม่สุภาพ หรือโดยการร้องราทาเพลงที่มีลักษณะสัมพันธ์
หรือเชื่อมโยงกับสรรพคุณยา หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
(๘) กระทาโดยวิธีแถมพก ชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรือวิธีการอื่นใดในทานอง
เดียวกัน
(๙) กระทาโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาตามที่
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกาหนด
ความใน (๔) และ (๕) ไม่ใช้บังคับแก่ข้อความในฉลากหรือเอกสารกากับยา และความใน
(๑) (๔) (๕) และ (๖) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๑
หรือมาตรา ๑๔๓ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๔๕
(๑) แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ระงับการโฆษณา
คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้โฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก็ได้
หมวด ๘
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๔๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในกรณีที่มี
การฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่า
ศาลจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตนั้น และระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
อีกไม่ได้
มาตรา ๑๔๖ เมื่อปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๘๘ แล้วแต่กรณี ฝ่าฝืนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๔๕ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
มาตรา ๑๔๗ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ในการแจ้งคาสั่งนั้นหากไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับ
คาสั่งดังกล่าว ให้ปิดคาสั่งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่
นาเข้ายา และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยวิธีประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันหรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔๘ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจ
สั่งยกเลิกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๑๔๙ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาที่เหลือของตนให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่น
หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งของผู้อนุญาตที่แจ้ง

๔๖
การเพิกถอนใบอนุญาต หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ผู้อนุญาต
อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๙
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๕๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นาเข้ายา หรือสถานที่เก็บยา
ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ให้มีอานาจกระทาการเท่าที่จาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐาน
(๒) นายาในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์
(๓) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้
ตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทาความผิด หรือได้ใช้
หรือจะใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับ
มีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน
ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๔) ยึดหรืออายัดยา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก
และเอกสารกากับยา และเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิด
(๕) มีหนังสือเรียกให้บุคคลมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๕๑ ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา
อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๐
มาตรา ๑๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕๓ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๑๕๐ (๔) ให้ตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่เป็นยาสาหรับสัตว์ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งว่าไม่มีการดาเนินคดี

๔๗
(๓) ในกรณีที่มีการดาเนินคดี และพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาล
ไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๕๔ ในกรณีทสี่ ิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๑๕๐ (๔) เป็นของเสียง่าย
เป็นของที่ใกล้จะสิ้นอายุตามที่กาหนดไว้ หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย
หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผู้ยึดหรืออายัด จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้นก่อนคดีถึงที่สุดหรือก่อนที่สิ่งนั้น
จะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี ก็ได้ เงินค่าของ
สิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว เหลือเงินจานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น
โดยฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารอื่นตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีอานาจ
ยึดหรืออายัดเฉพาะกรณีที่เป็นยาสาหรับสัตว์
มาตรา ๑๕๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๑๐
อุทธรณ์
มาตรา ๑๕๖ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด
ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อมีคาขอของผู้อุทธรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจ
สั่งอนุญาตให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต ขาย หรือนาเข้ายา แล้วแต่กรณี
ไปพลางก่อนก็ได้
มาตรา ๑๕๗ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับทราบคาสั่งของผู้อนุญาตที่แจ้งการพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๕๘ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือ

๔๘
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๑๑
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๑๕๙ ผูผ้ ลิต ขาย หรือนาเข้า หรือผู้รับใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารับยา
ต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากการใช้ยา ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจาก
การกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ผลิต ขาย หรือนาเข้า หรือผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยา หรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๑๖๐ ผูผ้ ลิต ขาย หรือนาเข้า หรือผู้รับใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารับยาไม่ตอ้ ง
รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้ยา หากพิสูจน์ได้ว่า
(๑) ยานั้นไม่เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(๒) ผู้เสียหายรู้อยู่แล้วว่ายานั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(๓) ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเก็บรักษายาไม่ถูกต้องตามวิธีใช้
วิธีเก็บรักษา คาเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ผู้ผลิต ขายหรือนาเข้าได้กาหนดไว้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนตามสมควรแล้ว
มาตรา ๑๖๑ ผู้ขายหรือผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาไม่ต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายอันเกิดจากการใช้ยา หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้นเพราะความผิด
ของตน
มาตรา ๑๖๒ ผูผ้ ลิต ขาย หรือนาเข้า หรือผู้รับใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารับยา
ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา ๑๕๙ หรือตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ที่ได้ชาระค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับผู้ที่มีส่วน
ในการทาให้เกิดความเสียหายได้โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภายในสามปีนับแต่วันที่ตนได้ชาระค่าเสียหาย
แต่ผู้ใช้สิทธิไล่เบี้ยนั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินจากความรับผิดของตน
มาตรา ๑๖๓ ให้นาบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อ ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๔ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหาย
ที่จะเรียกค่าเสียหายโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายอื่น

๔๙
หมวด ๑๒
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๒) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๓) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๗ ผู้ใดผลิต ขาย หรือนาเข้ายาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๖๘ ผู้ผลิต ขาย หรือนาเข้ายาที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๔ (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๖๙ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผู้ใดแก้ไขรายการในใบอนุญาตโดย
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๗๐ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผู้ใดยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน
วันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
มาตรา ๑๗๑ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ หรือผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๗๒ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๑๗๓ ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๗๔ ผู้ดาเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

๕๐
มาตรา ๑๗๕ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ
(๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๗๖ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) หรือ (๘) มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผู้ใดจัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา หรือบัญชีเกี่ยวกับ
การผลิต ขาย หรือนาเข้ายาตามมาตรา ๓๘ (๗) หรือจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการผลิตหรือ
นาเข้ายาตามมาตรา ๓๙ (๔) อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๗ ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๗๘ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔
หรือมาตรา ๔๕ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๗๙ ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) หรือ (๔) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๘๐ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนตารับยา
ที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๘๑ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาผู้ใดยื่นคาขอต่ออายุใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยาภายหลังที่ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสิ้นอายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยัง
ไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดผลิต ขาย หรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๘๓ ผู้ผลิต ขาย หรือนาเข้ายาสาหรับสัตว์ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๖๐
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖๐
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

๕๑
มาตรา ๑๘๔ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ (๑)
หรือ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๘๕ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) หรือ (๘) มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ผู้ใดจัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา หรือบัญชีเกี่ยวกับ
การผลิต ขาย หรือนาเข้ายาตามมาตรา ๖๗ (๗) หรือจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการผลิตหรือ
นาเข้ายาตามมาตรา ๖๘ (๕) อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๘๖ ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๘๗ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓
หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๘๘ ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๗๖ (๑) (๒) หรือ (๕) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๘๙ ผู้ใดผลิต ขาย หรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีและปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๑๙๑ ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๘๗ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๒ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ (๑) หรือ
(๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๙๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) หรือ (๘) มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๖ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

๕๒
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๕ ผู้ใดจัดให้มีบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ขาย หรือนาเข้าตาม
มาตรา ๙๔ (๗) หรือจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการผลิตหรือนาเข้าตามมาตรา ๙๕ (๔) อันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๔ ผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๕ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ หรือ
มาตรา ๑๐๐ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๖ ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๗ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้ายาปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๑)
ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่สามปีถึงจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าล้านบาท
ผู้ใดผลิตหรือนาเข้ายาปลอมที่เป็นอาหารสัตว์ผสมยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๑)
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท
การผลิตหรือนาเข้า ยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑๓ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๑) ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตราย
แก่ผู้ใช้ยา หรือกรณีที่เป็นยาสาหรับสัตว์ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็น
อันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๙๘ ผู้ใดขายยาปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๑) ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท
ผู้ใดขายยาปลอมที่เป็นอาหารสัตว์ผสมยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๑)
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท
การขายยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑๓ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๑) ถ้าผู้ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ยา หรือกรณีที่
เป็นยาสาหรับสัตว์ผู้ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๙๙ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้ายาผิดมาตรฐาน ยาที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับยา หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
ที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๒) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๐๐ ผู้ใดขายยาผิดมาตรฐาน ยาที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ถูกเพิกถอนใบรับ

๕๓
จดแจ้ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๒) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีและปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๒๐๑ ผู้ใดขายหรือนาเข้ายาเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๓)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๒ ผู้ใดผลิต ขาย หรือนาเข้ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๓ ผู้ใดผลิต ขาย หรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร ที่ไม่ได้จดแจ้ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๒ (๕) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๔ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้า หรือผู้ดาเนินการผู้ใดผลิตหรือนาเข้ายา
ไม่ตรงตามหมวดยาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๖ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๒๐๕ ผู้รบั อนุญาตผลิตยาหรือผู้ดาเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ผู้รับอนุญาตขายยาหรือผู้ดาเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ผู้รับอนุญาตขายอาหารสัตว์ผสมยาหรือผู้ดาเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๐๗ ผู้รับอนุญาตขายปลีกยา ผู้ดาเนินการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจา
สถานที่ขายปลีกยาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๘ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐ ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๙ ผู้รับอนุญาตนาเข้ายาหรือผู้ดาเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๑
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๐ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายปลีกยาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท

๕๔
มาตรา ๒๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย และผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้าน
เภสัชกรรมไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๑๕ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้า ผู้สนับสนุนการวิจัย หรือผู้วิจัยยา
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๑๖ ผู้บริจาคหรือผู้รบั บริจาคยาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๗ ผู้รับอนุญาตขายผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ผู้รับอนุญาตขายผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๐
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๘ ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้า ผู้ครอบครอง
หรือผู้ที่รับมอบหมายให้ทาลายยาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๙ ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของเลขาธิการซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๕๕
มาตรา ๒๒๐ ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ายาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของเลขาธิการซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๓๓ (๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๒๑ ผู้รบั อนุญาตตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๘๕ ผู้ใดเลิกกิจการ
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๒ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๘๕ ซึ่งใบอนุญาต
สิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๖ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๘๕ ซึ่งได้แจ้ง
การเลิกกิจการ ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ใดขายยาที่เหลือ
ของตนเมื่อพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๒๔ ทายาทผู้ครอบครองยาหรือผู้จัดการมรดกตามมาตรา ๑๓๙ วรรคสาม
ผู้ใดขายยาที่เหลือจากการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตาย เมื่อพ้นกาหนด
เวลาตามมาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๒๕ ผู้ใดโฆษณายาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๒๖ ผู้ใดโฆษณายาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๒๗ ผู้รับอนุญาตโฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๒๒๘ ผู้ใดโฆษณายาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๒๙ ผู้โฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๔๔
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับเป็นรายวัน
อีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๓๐ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท

๕๖
มาตรา ๒๓๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคา ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จาเป็นตาม
มาตรา ๑๕๐ (๕) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๒ ผู้รับอนุญาตหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ขายหรือนาเข้ายาผู้ใด
ไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๓๓ เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระทาความผิดตาม
มาตรา ๖ (๑๒) หรือ (๑๓) หรือมาตรา ๑๑๒ ให้ศาลสั่งริบยา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยา
รวมทั้งภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคาร้อง
ของเจ้าของแท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด ให้ศาลสั่งให้คืน
ทรัพย์สินดังกล่าว แต่คาร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทาต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด
สิ่งที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในกรณีเป็นยาสาหรับสัตว์ เพื่อทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๓๔ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทาการอันเป็น
หน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย
มาตรา ๒๓๕ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีอานาจเปรียบเทียบได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกาหนด และเมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวน
ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้น
ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๓๖ ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

๕๗
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงค์จะประกอบ
กิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นต่อไป ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาต
ได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยา
อันตราย หรือยาควบคุมพิเศษที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ประจาสถานที่ขายยาดังกล่าว ให้มีสิทธิขายยาได้ตามรายการยาที่รัฐมนตรีประกาศ และให้มีสิทธิ
และหน้าที่เช่นเดียวกับที่มีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่อไปอีกเจ็ดปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และต้องเข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๓๘ คาขออนุญาต คาขอขึ้นทะเบียนตารับยา หรือคาขอใดที่ได้ยื่นไว้
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คาขอใดมีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓๙ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้สิ้นอายุเมื่อครบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๔๐ ผู้รับอนุญาตผลิต หรือนาเข้ายาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ที่ผลิตหรือนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพรตาม
มาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอใบรับจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และให้ประกอบกิจการดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่ออกใบรับ
จดแจ้ง ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ได้รับใบรับจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๔๑ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี

๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.................................
นายกรัฐมนตรี

๕๙
อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย
(๓) ใบอนุญาตผลิตยาแผนทางเลือก
(๔) ใบอนุญาตผลิตยาสาหรับสัตว์
(๕) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์
(๖) ใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสาเร็จรูป
(๗) ใบอนุญาตผลิตเภสัชชีววัตถุ
(๘) ใบอนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพร
(๙) ใบอนุญาตขายปลีก
ยาแผนปัจจุบัน
(๑๐) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย
(๑๑) ใบอนุญาตขายปลีก
ยาแผนทางเลือก
(๑๒) ใบอนุญาตขายส่ง
ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย
หรือยาแผนทางเลือก
(๑๓) ใบอนุญาตขายปลีก
ยาสาหรับสัตว์
(๑๔) ใบอนุญาตขายส่งยาสาหรับสัตว์
(๑๕) ใบอนุญาตขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป หรือ
เภสัชชีววัตถุ
(๑๖) ใบอนุญาตนาเข้ายาแผนปัจจุบัน
(๑๗) ใบอนุญาตนาเข้ายาแผนไทย
(๑๘) ใบอนุ ญาตนาเข้า
ยาแผนทางเลื อก
(๑๙) ใบอนุญาตนาเข้ายาสาหรับสัตว์
(๒๐) ใบอนุญาตนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
หรือเภสัชชีววัตถุ
(๒๑) ใบอนุญาตนาเข้าเภสัชสมุนไพร
(๒๒) ใบอนุญาตโฆษณา
(๒๓) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
(๒๔) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยาแผนไทย

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๕,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๕,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

ฉบับละ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๐๐๐ บาท

๖๐
(๒๕) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยาสาหรับสัตว์
(๒๖) ใบรับจดแจ้ง
(๒๗) หนังสือรับรอง
(๒๘) ใบแทนใบอนุญาต ใบแทน
ใบสาคัญการขึ้น ทะเบียน
ตารับ ยา หรือใบแทนใบรับ
จดแจ้ง

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท

(๒๙) คาขออนุญาต
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๓๐) คาขอขึ้นทะเบียนตารับยา
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๓๑) คาขอจดแจ้ง
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๓๒) คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๓๓) คาขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ขาย สถานที่นาเข้า
หรือสถานที่เก็บยาเป็นการ
ชั่วคราว
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๓๔) คาขอแก้ไขรายการทะเบียน
ตารับยา
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๓๕) คาขอแก้ไขรายการจดแจ้ง
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๓๖) การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ แต่ละฉบับ
(๓๗) การต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนตารับยาประเภทนั้นๆ แต่ละฉบับ
(๓๘) การต่ออายุใบรับจดแจ้งเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งประเภทนั้นๆ แต่ละฉบับ
(๓๙) คาขออื่นๆ
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
ในการออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมอาจกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้
แตกต่างกัน โดยคานึงถึงชนิดหรือประเภทของยา หมวดยาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต ขนาดและ
ลักษณะกิจการของผู้ประกอบการ และประเภทของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

