
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ยา (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยยา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พุทธศักราช 

๒๔๘๓ 
 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ยาใชภายนอก” “ยาใชเฉพาะที่” “ยาบรรจุ

เสร็จ” “ผลิต” และ “ขาย” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

““ยาใชภายนอก” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมาย
สําหรับใชภายนอก ทั้งนี้ ไมรวมถึงยาใชเฉพาะที ่

“ยาใชเฉพาะท่ี” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายใช
เฉพาะที่กับหู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หรือทอปสสาวะ 

“ยาบรรจุเสร็จ” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ไดผลิตขึ้น
เสร็จในรูปตาง ๆ ทางเภสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ปดหรือผนึกไว และมีฉลาก
ครบถวนตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑
  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๗๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูปยา แบงยาโดยมีเจตนาใหเปนยาบรรจุเสร็จ ทั้งนี้ จะมีฉลากหรือไมก็ตาม 

“ขาย” หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยนเพื่อ
ประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย” 

 
มาตรา ๕  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “ขายสง” และ “ดานนําเขา” ระหวางบทนิยาม

คําวา “ขาย” และคําวา “ฉลาก” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้ 

““ขายสง” หมายความวา ขายตรงตอผูรับอนุญาตขายยา ผูรับอนุญาตขายสงยา 
กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการ
ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

“ดานนําเขา” หมายความวา ทาหรือที่แหงใดในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหเปนดานตรวจสอบยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร” 

 
มาตรา  ๖   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา  ๑๓  แห ง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“ผูไดรับยกเวนตาม (๑) และ (๕) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความใน (๙) ของมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 

๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“(๙) มีผูที่จะปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๐ ทวิ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ แลวแตกรณี” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติยา พ ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕  ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบันมีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน 
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
(๓) ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน 
(๔) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ 
(๕) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) หรือ (๖) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) 

สําหรับยาที่ตนผลิตหรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรดวย แลวแตกรณี 
ใหถือวาผูไดรับอนุญาตตาม (๒) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) (๔) และ (๕) 

ดวย 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๔) และ (๕) 

ดวย แตใหขายไดเฉพาะการขายสงเทานั้น” 
 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึง่

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๙  หามมิใหผูรับอนุญาต 
(๑) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแต

เปนการขายสง 
(๒) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต 
(๓) ขายยาแผนปจจุบันที่เปนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหแกผู รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๔)” 
 
มาตรา  ๑๐   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา  ๒๐  แหง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการควบคุมการผลิตยาแผนปจจุบัน ผูอนุญาต

จะกําหนดใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา ๓๘ มากกวาจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่งได ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๑  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๒๑ ทวิ  ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผู

มีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๐ ทวิ ประจําอยู ณ สถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานที่เก็บ
ยาตลอดเวลาที่เปดทําการ” 

 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๕  ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นได

งายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ปายแสดงช่ือตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและ
เวลาที่ปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และ
ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต 
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหทุกครั้งซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป 

(๓) จัดใหมีฉลากตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยาผนึกไวที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาที่
ผลิตข้ึน และในฉลากตองแสดง 

(ก) ช่ือยา 
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 
(ง) ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่

สําคัญของยาซึ่งจะตองตรงตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยา 
(จ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา 
(ฉ) ช่ือผูผลิตยาและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา 
(ช) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา 
(ซ) คําวา “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใช

เฉพาะที่” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณีเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใช
ภายนอก หรือยาใชเฉพาะที่ 

(ฌ) คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีที่เปนยาสามัญประจําบาน 
(ญ) คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีที่เปนยาสําหรับสัตว 
(ฎ) คําวา “ยาสิ้นอาย”ุ และแสดงวัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ ในกรณีเปนยาที่

รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๗) หรือ (๘) 
(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว และขอความ

ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคํา
แปลเปนภาษาไทยดวย 

(๕) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา สําหรับยาที่
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๙) ในกรณีฉลากมีเอกสารกํากับยาอยูดวย คําเตือนการใชยา
จะแสดงไวที่สวนใดสวนหนึ่งของฉลากหรือเอกสารกํากับยาก็ได 

(๖) ทําบัญชีวัตถุดิบที่ใชผลิตยา บัญชียาที่ผลิตและขาย และเก็บยาตัวอยางที่
ผลิต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (๓) ได

ทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (๓) (ค) (ง) 
(จ) (ฉ) (ช) (ฌ) หรือ(ญ) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองระบุช่ือประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาตกอน 

ในกรณีผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันประสงคจะแกไขฉลากเกี่ยวกับวัน เดือน 
ป ที่ยาสิ้นอายุตาม (๓) (ฎ) ตองย่ืนคําขอรับอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๖  แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตขายยาตาม
มาตรา ๑๕ (๔) และ (๕) โดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๑๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๒๖ ทวิ  ใหผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ 

วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม เวนแตไมตองจัดใหมีที่เปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตาม (๔)” 
 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗  ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่

ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(ข) ปายแสดงช่ือตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและ

เวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และ

ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ในเวลานําเขาตองจัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการ

วิเคราะหยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป ใบรับรองของ
ผูผลิตถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย และมีฉลากตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๒๕ (๓) ที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยา เวนแตความใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศ
ที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด 

(๓) กอนนํายาออกขายตองจัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยามีลักษณะ
และขอความครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ (๓) เวนแตความใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมือง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด และใหระบุช่ือของผูนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักร และจังหวัดที่ตั้งสถานที่นําหรือส่ังยาไวดวย 

(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว และขอความ
ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคํา
แปลเปนภาษาไทยดวย 

(๕) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา สําหรับยาที่
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๙) คําเตือนการใชยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปล
เปนภาษาไทยดวยในกรณีที่ฉลากมีเอกสารกํากับยาอยูดวย คําเตือนการใชยาจะแสดงไวที่สวนใด
สวนหนึ่งของฉลากหรือเอกสารกํากับยาก็ได 

(๖) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรและที่ขาย และเก็บยาตัวอยาง
ที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียาที่นําเขาตาม (๒) หรือยาที่จะนําออกขายตาม (๓) บรรจุในภาชนะที่มี

ขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตามมาตรา ๒๕ (๓) ไดทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตนํา
หรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตามมาตรา ๒๕ 
(๓) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผู
อนุญาตแลว” 

 
มาตรา ๑๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๒๗ ทวิ  ยาแผนปจจุบันที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรจะตองผาน

การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนําเขา 
การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๓  เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 

๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ และจะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต” 

 
มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 

๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“มาตรา ๓๓ ทวิ  ในกรณีผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยาสถานที่ขายยา
หรือสถานท่ีนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินหก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สิบวัน ใหผูรับอนุญาตจัดใหผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น ๆ เขา
ปฏิบัติหนาที่แทนได โดยใหผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติ
หนาที่แทนเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๐ ทวิ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ แลวแตกรณี 

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด” 

 
มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๔  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ 

มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ซึ่งประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่
ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาที่” 

 
มาตรา ๒๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๔๐ ทวิ  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๑ ทวิ ประจําอยู ณ สถานที่

ขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา ๒๖ (๒) และ (๓) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๒๖ (๖) 
(๔) ควบคุมการขายสงยาแผนปจจุบัน 
(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๔  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ัง

ยาเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการและใหมีหนาที่ปฏิบัติ
ดังตอไปนี ้

(๑) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยถูกตองตาม
ตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) และ (๕) 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการ

วิเคราะหยาตามมาตรา ๒๗ (๒) และเอกสารกํากับยาตามมาตรา ๒๗ (๔) 
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๓๙ 
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตัวอยางตามมาตรา ๒๗ (๖) 
(๖) ควบคุมการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา 
(๘) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา  ๒๒   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปน  (๒  ทวิ) ของมาตรา  ๔๗  แหง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“(๒ ทวิ) การขายยาแผนโบราณโดยผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ผูรับ

อนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน และผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” 

 
มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๓  หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนโบราณนอกสถานที่ที่

กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสง” 
 
มาตรา ๒๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๕๔ ทวิ  ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณซึ่งผลิตยาแผนโบราณโดยวิธี

ตอกอัดเม็ด วิธีเคลือบ หรือวิธีอ่ืนอันคลายคลึงกัน และใชเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึง
สําเร็จรูปในการตอกอัดเม็ด การเคลือบ หรือการอื่นอันคลายคลึงกันรวมทั้งการใสวัตถุกันเสียลง
ในยาแผนโบราณ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๒๕  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (๒) 
ไดทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (๒) (ค) 
(ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว” 

 
มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๙  ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 

ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่

ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่

ปฏิบัติการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษรและ
ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ในเวลานําเขาตองจัดใหมีฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๗ (๒) ที่
ภาชนะและหีบหอบรรจุยา เวนแตความใน (จ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
แทนชื่อจังหวัด 

(๓) กอนนํายาออกขายตองจัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยามีลักษณะ
และขอความครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๗ (๒) เวนแตความใน (จ) ใหระบุช่ือเมือง
และประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด และใหระบุช่ือของผูนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักร และจังหวัดที่ตั้งสถานที่นําหรือส่ังยาไวดวย 

(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว และขอความ
ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคํา
แปลเปนภาษาไทยดวย 

(๕) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรและท่ีขาย และเก็บยาตัวอยาง
ที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียาที่นําเขาตาม (๒) หรือยาที่จะนําออกขายตาม (๓) บรรจุในภาชนะที่มี

ขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตามมาตรา ๕๗ (๒) ไดทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตนํา
หรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักรไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตามมาตรา ๕๗ 
(๒) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผู
อนุญาตแลว” 

 
มาตรา ๒๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๕๙ ทวิ  ยาแผนโบราณที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรจะตองผาน

การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนําเขา 
การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๒๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๗๕ ทวิ  หามมิใหผูใดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเปนชุดใน

คราวเดียวกัน โดยมีเจตนาใหผูซื้อใชรวมกันเพื่อบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือ
อาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกเภสัชกรชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมซึ่งขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน และผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวซึ่งขายสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัด” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๗ ตรี แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๗๗ ตรี  เ พ่ือประโยชนในการควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาใน

ราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดดานนําเขาได” 
 
มาตรา  ๓๐  ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปน  (๔) ของมาตรา  ๗๙  ทวิ  แหง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“(๔) ยาที่ไดรับอนุญาตใหนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา” 

 
มาตรา ๓๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๖  ยาใดที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแลว หากภายหลังปรากฏวายานั้น

ไมมีสรรพคุณตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนยาปลอมตามมาตรา ๗๒ 
(๑) หรือยานั้นไดเปลี่ยนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง โดยไดรับ
ใบอนุญาตผลิตเพื่อจําหนายซึ่งอาหารที่ควบคุมเฉพาะหรือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
เครื่องสําอางตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
ใหเพิกถอนทะเบียนตํารับยานั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด” 
 
มาตรา ๓๒  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ความใน (๕) และ (๖) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือเอกสารกํากับยา

และความใน (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผู
ประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว” 

 
มาตรา ๓๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา 

๒๑ ทวิ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติ
ใหถูกตอง” 

 
มาตรา ๓๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๑๐๕  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา 
๒๖ ทวิ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท” 

 
มาตรา ๓๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๐๕ ทวิ  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ทวิ หรือมาตรา ๕๙ ทวิ ตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท” 
 
มาตรา ๓๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๙  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท” 

 
มาตรา ๓๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๑๓ ทวิ  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ทวิ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาพันบาท” 
 
มาตรา  ๓๘  ใหเ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา  ๑๑๗ แหง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“การผลิตยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๗๓ (๒) (๓) หรือ (๔) อันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๗๒ (๑) ถาผูผลิตสามารถพิสูจนไดวายานั้นไมถึงกับเปนอันตรายแกผูใชยาตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท” 

 
มาตรา ๓๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๘ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑๘  ผูใดผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน

ตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๒) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และ
ปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ผูใดผลิตยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๕) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๔๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๑๒๐  ผูใดขายหรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาผิดมาตรฐาน
หรือยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๒) หรือ (๖) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหาพันบาท 

ผูใดขายหรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิก
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐานยาที่
รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยา หรือยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิก ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท” 

 
มาตรา ๔๑  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๒๒ ทวิ  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๕ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป

หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
มาตรา ๔๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๔  ผูใดโฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๘ ทวิ มาตรา 

๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
 
มาตรา ๔๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๑๒๖ ทวิ แหง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“ในกรณีมีการยึดยา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา และเอกสารที่เก่ียวของกับการ

กระทําความผิดไว เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมายจะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหส่ิงที่ยึดไวตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข” 

 
มาตรา ๔๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๒ ทวิ) ของ ก. ประเภทยาแผนปจจุบัน

ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

“(๒ ทวิ) ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน ฉบับละ ๓,๐๐๐บาท” 
 
มาตรา ๔๕  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา

อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ถายังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทําการได ให
ผูรับอนุญาตดังกลาวมีสิทธิเขารับการอบรม หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขารับการอบรมจาก
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อไดรับการอบรมแลว ใหผูสําเร็จหลักสูตรการอมรมดังกลาวประจําอยู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษของ
ตนหรือของผูรับอนุญาตที่ไดมอบหมายใหผูนั้นเขารับการอบรมเทานั้น โดยใหเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่งใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในหาปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อพนกําหนดดังกลาวจะจัดอบรมอีกไมได 

หลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขาอบรม และคาใชจายที่ผูเขาอบรมตองเสีย
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งมีผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ยาย
ที่ตั้งสถานที่ขายยา หรือในกรณีที่ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษมีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูประกอบกิจการขายยาสืบตอจากผูรับ
อนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษเดิม ซึ่งมี
ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสถานที่ขายยาที่ยาย
ที่ตั้งหรือสถานที่ขายยาที่ผูรับอนุญาตมีหลักฐานแสดงไดดังกลาว เปนสถานที่ขายยาที่ใหผูสําเร็จ
หลักสูตรการอบรมประจําอยูตามวรรคหนึ่งตอไปได 

เพ่ือคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูเขา
รับการอบรมแลวตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และตาม
พระราชบัญญัตินี้เขารับการอบรมเพิ่มพูนความรูไดอีกเปนครั้งคราวตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๖  ใหนํามาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาใชบังคับ

แกผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่ง
มีผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
หรือตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการแสดงหลักฐานของผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมนั้นติดไว ณ 
สถานที่ขายยาโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ใหนํามาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาใชบังคับ

แกผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
หรือตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ในการปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขาย
ยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญตัิ

นี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พุทธศักราช ๒๔๘๓ มีบทบัญญัติซ้ําซอนกับกฎหมายวาดวยยา สมควร
ยกเลิกพระราชบัญญัติดังกลาว และโดยที่กฎหมายวาดวยยายังไมมีบทบัญญัติที่จะใหความ
คุมครองแกประชาชนผูใชยาเพียงพอ เชน ไมมีบทบัญญัติหามการขายยาชุด ไมมีการควบคุมการ
ผลิตยาแผนโบราณที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน และบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับการอนุญาต
และการควบคุมการผลิต การขาย การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรยังไมเหมาะสม สมควร
แกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 
 


