(ร่าง)

กฎกระทรวง
การขึ้นทะเบียนตารับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
พ.ศ. ….
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ย า (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๐ (๗) และมาตรา ๘๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๘๖/๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญัติยา (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญั ติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิ กกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ทะเบียนตารับยา” หมายความว่า ทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน สาหรับมนุษย์ทะเบียนตารับยา
แผนปัจจุบันสาหรับสัตว์ และทะเบียนตารับยาแผนโบราณสาหรับสัตว์
“ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา” หมายความว่า ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน
สาหรับมนุษย์ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันสาหรับสัตว์ และใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแผน
โบราณสาหรับสัตว์
“ผู้ รั บ อนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต หรื อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตน าหรื อ สั่ ง เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันสาหรับมนุษย์ยาแผนปัจจุบันสาหรับสัตว์ และยาแผนโบราณสาหรับสัตว์
“ผู้ อ นุ ญ าต” หมายความว่ า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ ผู้ ซึ่ ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
ข้อ ๔ บรรดาคาขอและใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่
รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ ๕ การยื่ น ค าขอใด ๆ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ ด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือสถานที่อื่นตามทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๑
การขึ้นทะเบียนตารับยา
ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตทีป่ ระสงค์จะขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอขึ้นทะเบียนตารับยา ดังต่อไปนี้
(๑) หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา
(๒) ยาตัวอย่างหรือรูปถ่ายยาตัวอย่าง
(๓) ฉลากและเอกสารกากับยา
(๔) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Certificate of Pharmaceutical Product) และ/หรือ
หนังสือรับรองการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale) สาหรับกรณีที่เป็นยาที่นา
หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ
เอกสารหรื อหลั กฐานตาม (๑) (4) และ (5) ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ เลขาธิ การ
คณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๗ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาจกาหนดเงื่อนไขภายหลังการขึ้นทะเบียนตารับยา
โดยประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา ให้ ผู้ รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนตารับยากระทา งดเว้นการกระทา หรือมี
ภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการเท่าที่จาเป็นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
หมวด ๒
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา
ข้ อ ๘ ผู้ รั บ อนุ ญาตที่ป ระสงค์จะแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา ให้ ยื่นคาขอต่อ
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่พร้ อมด้ว ยเอกสารหรือหลั กฐานตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มิใช่รายการทะเบียนตารับยาตามมาตรา 81 ให้ผู้รับอนุญาตสามารถ
ดาเนินการแก้ไขก่อนได้ โดยให้แจ้งต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
การต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาต
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสิ้นอายุ หรือหลังใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยาสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนตารับยา ดังต่อไปนี้
(๑) หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา
(๒) ยาตัวอย่างหรือรูปถ่ายยาตัวอย่าง
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(3) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาหรือใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
(4) ฉลากและเอกสารกากับยาฉบับปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต
(5) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Certificate of Pharmaceutical Product) และ/หรือ
หนังสือรับรองการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale) สาหรับกรณีที่เป็นยาที่นาหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
(6) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ
เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๔
การพิจารณาและการอนุญาต
ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอตามข้อ ๖ หรือข้อ ๘ แล้วแต่กรณี หรือผู้อนุญาตได้รับ
คาขอตามข้อ ๙ ให้ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้รับอนุญาตไว้ เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบคาขอรวมทั้ง ข้อมูลและ
เอกสารหรือหลั กฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้อนุญาตบัน ทึกความบกพร่ องนั้น ไว้และแจ้งให้ ผู้รับอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือจัดส่ ง ข้อมูล เอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่จัดส่ง ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ดาเนินการต่อไป และ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๑๑ ในกรณีคาขอขึ้นทะเบียนตารับยา รวมทั้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อ ๖ และผู้รับอนุญาตชาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
คาขอและตรวจประเมินคุณภาพ ประสิทธิ ภ าพและความปลอดภัยของตารับยาที่ขอขึ้นทะเบียนตารับยา โดย
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเมื่อไม่ปรากฏเหตุที่ไม่อาจรับขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๘๓
ในกรณีที่มีคาสั่งรับขึ้นทะเบียนตารับยา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาตทราบ
และให้ผู้รั บอนุ ญาตมาชาระค่าธรรมเนียมใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนั งสื อแจ้ งดังกล่ าวเมื่อผู้ รับ อนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบส าคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแล้ ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับชาระค่าธรรมเนียม
ในกรณีทมี่ ีคาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับยาและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๘๓ แล้ว
ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ไม่รับขึ้นทะเบียนตารับยา
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่คาขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา รวมทั้งข้อมูล เอกสารหรือ
หลั กฐานถู กต้ องครบถ้ วนตามข้ อ ๘ และผู้ รั บอนุ ญาตช าระค่ าใช้ จ่ ายในกระบวนการพิ จารณาอนุ ญาตยาแล้ ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอ หากไม่ปรากฏเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ อาจอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ตามมาตรา ๘๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา
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ในกรณีที่มีคาสั่งอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตารับยา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง การ
อนุญาตและลงลายมือชื่อไว้ท้ายคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตารับยา
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งการไม่อนุญาตและลงลายมือชื่อไว้ท้ายคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตารับยา พร้อมด้วยเหตุผลพร้อมทั้ง
สิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มคี าสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา
ข้อ ๑๓ ในกรณีคาขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา เมื่อผู้อนุญาตได้รับคาขอพร้อมด้วย
ข้อมูล เอกสารหรือหลั กฐานถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๙ และผู้รับอนุญาตชาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตยาและชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาคาขอหากไม่ปรากฏเหตุที่ผู้อนุญาตไม่อาจอนุญาตให้ต่อ
อายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาได้
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ผู้อนุญาตสลักหลังใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับยา ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่งให้ต่ออายุ
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่งไม่ต่ออายุ
ข้อ ๑๔ ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง
เมื่อผู้ขอต่ออายุปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ต ามค ารั บ รองเงื่ อ นไขทะเบี ย นต ารั บ ยาที่ ใ ห้ ไ ว้ ณ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงแบบมีเงื่อนไขหรือได้รับการขึ้นทะเบียนตารับยา
(๒) สถานที่ผลิตยามีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผน
โบราณสาหรับสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด แล้วแต่กรณี
(๓) สถานที่ผลิตยาหรือสถานที่น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบันตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด แล้วแต่กรณี
(๔) ใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรต้องไม่สิ้นอายุ
ข้อ ๑5 ในกรณีที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ ผู้รับ
อนุญาตยื่นคาขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาพร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบ
คาขอรับใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
ให้นาความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับแก่การรับคาขอรับใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาโดย
อนุโลม
ให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับในการออกใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาโดยอนุโลม
ในกรณีมีคาสั่งไม่ออกใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาตทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ใช้ตามแบบใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาในข้อ ๔
โดยอนุโลมและให้มีคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ชาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาหรือค่าธรรมเนียม
ตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑5 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนตารับยา
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา ต่ออายุ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา หรือรับใบแทนใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับยา แล้วแต่กรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๑๗ การแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑5 แล้วแต่กรณี ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุ ญาตมีหนั งสือแจ้งผู้รับอนุญาตทราบ และเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ รับอนุญาต
จะแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งด้วยก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ บรรดาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
ตารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ต่อไปจนกว่าใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยานั้น
จะสิ้นอายุ
ข้อ ๑๙ บรรดาคาขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตารับยา พ.ศ.๒๕๕๕
และยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม และถ้าคาขอดังกล่าวมี
ข้อความแตกต่างไปจากคาขอตามกฎกระทรวงนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้อนุญาตมีอานาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๐ บรรดาประกาศที่ได้ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕
ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บั งคับ ให้ ยั งคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมี
ประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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