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พระราชบัญญตั ิ
ยา (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร 
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยยา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ. ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยา” หมายความวา 
(๑) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกัน

โรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
(๓) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป หรือ 
(๔) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่

ใด ๆ ของรางกายของมนุษยหรือสัตว 
วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ไมหมายความรวมถึง 
(ก) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรี

ประกาศ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๙/ฉบับพิเศษ หนา ๒๙/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา เครื่องมือ 
เครื่องใชในการสงเสริมสุขภาพ เครื่องสําอาง หรือเคร่ืองมือและสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชใน
การประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม 

(ค) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตรสําหรับการวิจัย การวิเคราะห 
หรือการชันสูตรโรคซึ่งมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย 

“ยาแผนปจจุบัน” หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือการบําบัดโรคสัตว 

“ยาแผนโบราณ” หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรค
ศิลปะแผนโบราณ หรือการบําบัดโรคสัตว ซึ่งอยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยา
ที่รัฐมนตรีประกาศเปนยาแผนโบราณ หรือยาที่ไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียนตํารับยาเปนยาแผน
โบราณ 

“ยาอันตราย” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี
ประกาศเปนยาอันตราย 

“ยาควบคุมพิเศษ” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี
ประกาศเปนยาควบคุมพิเศษ 

“ยาใชภายนอก” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมาย
สําหรับใชภายนอก 

“ยาใชเฉพาะท่ี” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายใช
เฉพาะที่กับผิวหนัง หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หรือทอปสสาวะ 

“ยาสามัญประจําบาน” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่
รัฐมนตรีประกาศเปนยาสามัญประจําบาน 

“ยาบรรจุเสร็จ” หมายความวา ยาแผนปจจุบันที่ไดผลิตขึ้นเสร็จในรูปตาง ๆ ทาง
เภสัชกรรมซึ่ งบรรจุ ในภาชนะหรือหีบหอที่ปดหรือผนึกไว  และมีฉลากครบถวนตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“ยาสมุนไพร” หมายความวา ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือ แร ซึ่งมิไดผสม 
ปรุง หรือแปรสภาพ 

“เภสัชเคมีภัณฑ” หมายความวา สารอินทรียเคมี หรืออนินทรียเคมีซึ่งเปนสาร
เดี่ยวที่ใชปรุง แตง เตรียม หรือผสมเปนยา 

“เภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป” หมายความวา สารอินทรียเคมีหรืออนินทรียเคมี
ทั้งที่เปนสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยูในลักษณะพรอมที่จะนํามาใชประกอบในการผลิตเปนยา
สําเร็จรูป 

“การประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

“การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยความรูอันไดศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 



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 
 

“การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยความรูจากตําราหรือการเรียนสืบตอกันมาอันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

“การบําบัดโรคสัตว” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันกระทําโดยตรงตอ
รางกายของสัตวเพ่ือตรวจ รักษา ปองกัน หรือกําจัดโรค 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูปยา แบงยาเปนยาบรรจุเสร็จ 

“สารออกฤทธิ”์ หมายความวา วัตถุอันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยาที่สามารถ
มีฤทธิ์บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

“ความแรงของสารออกฤทธิ”์ หมายความวา 
(๑) ความเขมขนของยาที่มีปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเปนน้ําหนักตอน้ําหนัก 

น้ําหนักตอปริมาตร หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ตอหนึ่งหนวยการใช หรือ 
(๒) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ ไดมีการทดสอบใน

หองปฏิบัติการดวยวิธีการที่เหมาะสม หรือไดผานการควบคุมการใชรักษาโรคอยางไดผลเพียงพอ
แลว 

“ขาย” หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชนในทางการคา หรือการมีไวเพ่ือขายดวย 

“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือ ขอความใด ๆ 
ซึ่งแสดงไวที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา 

“เอกสารกํากับยา” หมายความรวมถึง กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏ
ความหมายดวยรูป รอยประดิษฐเครื่องหมายหรือขอความใด ๆ เก่ียวกับยาที่สอดแทรกหรือรวม
ไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา 

“ตํารับยา” หมายความวา สูตรซึ่งระบุสวนประกอบสิ่งปรุงที่มียารวมอยูดวยไมวา
ส่ิงปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และใหหมายความรวมถึงยาที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัช
กรรมซึ่งพรอมที่จะนําไปใชแกมนุษยหรือสัตวได 

“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

“ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันในสาขาทันตกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภ หรือการพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

“ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณในสาขาเวชกรรม หรือเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

“เภสัชกรชั้นหนึ่ง” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งใน
สาขาเภสัชกรรม 

“เภสัชกรชั้นสอง” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นสองใน
สาขาเภสัชกรรม 



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 
 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง (ก) สาขาอายุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
บําบัดโรคสัตว 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และใน
กรณีนิติบุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูดําเนินกิจการดวย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา 
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยามอบหมาย สําหรับการอนุญาตผลิตยาหรือการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยามอบหมาย สําหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพมหานคร 
(๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจ

นอกจากกรุงเทพมหานคร 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และ

ใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เ รียกวา “คณะกรรมการยา” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรม
ควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ผูแทน
ทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตรสองคน ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการกองกองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีก
ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน ในจํานวนนี้อยางนอยสองคนจะตองเปนผูประกอบโรคศิลปะ
แผนโบราณ 

ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และ
ใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ” 

 



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 
 

มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ .๒๕๑๐ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมใชบังคับแก 
(๑) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค 

สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 
(๒) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผูประกอบ

โรคศิลปะที่ส่ังสําหรับคนไขเฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับ
สัตวเฉพาะราย 

(๓) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตราย การขายยาสามัญประจําบาน การขาย
ยาซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมขายเฉพาะสําหรับ
คนไขของตน หรือการขายยาซึ่งผูประกอบการบําบัดโรคสัตวขายสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัดหรือ
ปองกันโรคหรือการขายยาซึ่งขายโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค 
สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 

(๔) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใช
เฉพาะตัวไดสามสิบวัน 

(๕) การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่
ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๔  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนํา หรือส่ังเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบันได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 
(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนิน

กิจการได 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย

ใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
กฎหมายวาดวยการขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน
ขอรับใบอนุญาต 

(๕) ไม เปนบุคคลวิกลจริต  หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

(๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 



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 
 

(๗) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
หรือสถานที่เก็บยา และอุปกรณที่ใชในการผลิตยา การขายยา หรือการเก็บยาและการควบคุม 
หรือรักษาคุณภาพยา ซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๘) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการ
ประกอบพาณิชยกิจของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

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

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม (๙) ตองอยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 
หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว 

ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาตผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผู
ดําเนินกิจการตองมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๔) (๕) หรือ 
(๖)” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๗  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของป

ที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอเสียกอนใบอนุญาต
ส้ินอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุ
ในอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผัน
พรอมดวยแสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนผิด
สําหรับการประกอบกิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบ
กิจการโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาต
ส้ินอายุจะกระทํามิได” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙  หามมิใหผูรับอนุญาต 
(๑) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแต

เปนการขายสงตรงตอผูรับอนุญาตขายยา กระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค 
สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูประกอบ



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 
 

วิชาชีพเวชกรรม และผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือขายยาสําหรับสัตวโดยขายสงตรงตอ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

(๒) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต 
มาตรา ๒๐  ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งอยางนอย

สองคนเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ และตองจัดใหมีเภสัชกรอยางนอยหนึ่งคนประจํา
อยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

มาตรา ๒๑  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ตองมีเภสัชกรชั้นหนี่งหรือเภสัชกร
ช้ันสอง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทํา
การ 

มาตรา ๒๒  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล เปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตอง
มีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัด
โรคสัตวช้ันสอง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ประจําอยูตลอดเวลาที่
เปดทําการ 

มาตรา ๒๔  ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรตองมี
เภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ังยาเขามา
ในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ 

มาตรา ๒๕  ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นได

งายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา 
(ข) ปายแสดงช่ือตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและ

เวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และ

ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) จัดใหมีการวิเคราะหวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต

โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหทุกครั้งซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป 
(๓) จัดใหมีฉลากตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยาผนึกไวที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาที่

ผลิตข้ึนและในฉลากตองแสดง 
(ก) ช่ือยา 
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 



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 
 

(ง) ช่ือและปริมาณ หรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่
สําคัญของยาซึ่งจะตองตรงตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยา 

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

เฉพาะท่ี” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัด ในกรณีเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใช
ภายนอกหรือยาใชเฉพาะที่ 

(ฌ) คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีที่เปนยาสามัญประจําบาน  
(ญ) คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีที่เปนยาสําหรับสัตว 
(ฎ) วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุในกรณีเปนยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 

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

ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมี
ภาษาไทยดวย 

(๕) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยาในกรณีเปนยาที่
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๙) (ก) 

(๖) ทําบัญชีวัตถุดิบที่ใชผลิตยา บัญชียาที่ผลิตและขาย และเก็บยาตัวอยางที่
ผลิต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียาที่ผลิตไมอาจแสดงความใน (๓) (ก) ถึง (ฎ) ที่ภาชนะบรรจุไดอยาง

นอยใหแสดงความใน (๓) (ก) (ง) และ (ฎ) 
ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและ

เอกสารกํากับยาตองระบุช่ือประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาตกอน 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันประสงคจะแกไขฉลากเกี่ยวกับเดือน ป 
ที่ยาสิ้นอายุตาม (๓) (ฎ) ตองย่ืนคําขอรับอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๒๖  ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาที่ระบุไวในใบอนุญาต ซึ่งเห็นได

งายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ขายยา 
(ข) ปายแสดงช่ือตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและ

เวลาที่ปฏิบัติการ 



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 ขนาดของตัวอักษร และ
ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาสําหรับสัตวเปนสวนสัดจากยาอื่น 
(๓) จัดใหมีการแยกเก็บยาเปนสวนสัดดังตอไปนี้ 

(ก) ยาอันตราย 
(ข) ยาควบคุมพิเศษ 
(ค) ยาอื่น ๆ 

(๔) จัดใหมีที่เปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวและสําหรับเก็บยาที่ใช
ในการนั้นดวย 

(๕) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ (๓) 
คงมีอยูครบถวน 

(๖) ทําบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตขายยาตาม

มาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 
มาตรา ๒๗  ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่

ระบุไวในใบอนุญาต ซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(ข) ปายแสดงช่ือตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและ

เวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และ

ขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ในเวลานําเขา ตองจัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการ

วิเคราะหยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยวาหาป ใบรับรองของ
ผูผลิต ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย และมีฉลากตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๒๕ (๓) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ซ) และ (ฎ) เปนอยางนอยที่ภาชนะบรรจุยา เวนแตความ
ใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด 

(๓) กอนนํายาออกขาย ตองจัดใหฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยามีลักษณะ
และขอความครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ (๓) เวนแตความใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมือง
และประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด และในกรณีเปนยาที่ผูนําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรไมอาจแสดงความในมาตรา ๒๕ (๓) (ก) ถึง (ฎ) ที่ภาชนะบรรจุไดอยางนอยให
แสดงความในมาตรา ๒๕ (๓) (ก) (ค) (จ) และ (ฎ) 



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 
 

(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว และขอความ
ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคํา
แปลเปนภาษาไทยดวย 

(๕) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรและที่ขายและเก็บยาตัวอยางที่
นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๙  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของเภสัชกร ผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุง
ครรภหรือการพยาบาล หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ติดไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่
ผลิตยา สถานที่ขายยาหรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี” 

 
มาตรา ๑๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๓๓ ทวิ  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 

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

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด ๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ  

๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด ๔ 
หนาที่ของเภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ 

แผนปจจุบนัชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล 
หรือผูประกอบการบาํบดัโรคสัตว” 

 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ

ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๘  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยา

ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้



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 
 

(๑) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาท่ีไดข้ึนทะเบียนไวตาม
มาตรา ๗๙ 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับยาตามมาตรา ๒๕ (๓) 
(๔) และ (๕) 

(๓) ควบคุมการแบงบรรจุยาและการปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาให
เปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๓๙ 
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตัวอยางตามมาตรา ๒๕ (๖) 
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๙  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๑ ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผน

ปจจุบันตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา ๒๖ (๒) และ (๓) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปรุงยาในที่ที่ผูรับอนุญาตขายยาไดจัดไวตามมาตรา ๒๖ (๔) 
(๕) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๖) ควบคุมการสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือยาตามใบสั่งยาของผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

(๗) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๒๖ (๖) 
(๘) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ

ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๑  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล
ตามมาตรา ๒๒ ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษ ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้

(๑) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๖ (๕) 
(๒) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จตางไปจากสภาพเดิมที่ผูผลิตไดผลติ

ไว 
(๓) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๒๖ (๖) 
(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



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 ๔๒  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามมาตรา ๒๓ 
ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตลอดเวลาที่เปดทําการ 
และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา ๒๖ (๓) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตางไปจากสภาพเดิมที่

ผูผลิตไดผลิตไว 
(๔) ควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาอันตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ 
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๒๖ (๖) 
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ

ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๔  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ัง

ยาเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยถูกตองตาม
ตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 

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

วิเคราะหยาตามมาตรา ๒๗ (๒) และเอกสารกํากับยาตามมาตรา ๒๗ (๔) 
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๓๙ 
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตัวอยางตามมาตรา ๒๗ (๕) 
(๖) ควบคุมการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(๗) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา 
(๘) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๕  หามมิใหเภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ

แผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล ผูประกอบการบําบัดโรค
สัตว ปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยา
เขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีช่ือเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น” 

 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๘  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนํา หรือส่ังเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 



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 
 

(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนิน
กิจการได 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย

ใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
กฎหมายวาดวยการขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน
ขอรับใบอนุญาต 

(๕) ไม เปนบุคคลวิกลจริต  หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

(๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๗) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร

หรือสถานที่เก็บยา สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
(๘) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการ

ประกอบพาณิชยกิจของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

(๙) มีผูที่จะปฏิบัติการตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ 
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม (๙) ตองอยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยาสถานที่ขายยา

หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว 
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผู

ดําเนินกิจการตองมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๔) (๕) หรือ 
(๖)” 

 
มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่

ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอเสียกอนใบอนุญาต
ส้ินอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผัน
พรอมดวยแสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนผิด



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 
 

สําหรับการประกอบกิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบ
กิจการโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาต
ส้ินอายุจะกระทํามิได” 

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 

มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๔  ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผน

โบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 
ผู รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งผลิตยาเกินหาสิบตํารับขึ้นไป ใหมีจํานวนผู

ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๘ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕  ผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๙ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

มาตรา ๕๖  ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร ตองมีผู
ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๗๐ ประจําอยู ณ สถานที่นํา
หรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ 

มาตรา ๕๗  ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นได

งายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา 
(ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่

ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และ

ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) จัดใหมีฉลากตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยาผนึกไวที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่

ผลิตข้ึน และในฉลากตองแสดง 
(ก) ช่ือยา 
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 
(ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยา 
(จ) ช่ือผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา 
(ฉ) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา 
(ช) คําวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นไดชัด 



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 
 

(ซ) คําวา “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที”่ แลวแตกรณี ดวยอักษรสี
แดงเห็นไดชัด ในกรณีเปนยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะที่ 

(ฌ) คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน 
(ญ) คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 

(๓) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวและขอความใน
ฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศ ตองมีคํา
แปลภาษาไทยดวย 

(๔) ทําบัญชียาที่ผลิตและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียาที่ผลิตไมอาจแสดงความใน (๒) (ก) ถึง (ญ) ที่ภาชนะบรรจุได อยาง

นอยใหแสดงความใน (๒) (ก) (ค) และ (ง) 
ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและ

เอกสารกํากับยาตองระบุช่ือประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาตกอน และมิใหนําความใน (๒) (ช) (ซ) และ (ฌ) มาใชบังคับ 

มาตรา ๕๘  ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นได

งายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ขายยา 
(ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่

ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และ

ขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดในมาตรา ๕๗ (๒) 

คงมีอยูครบถวน 
(๓) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๙  ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่

ระบุไวในใบอนุญาต ซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่

ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และ

ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในเวลานําเขา ตองจัดใหมีฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๗ (๒) (ก) 
(ค) (ฉ) และ (ช) เปนอยางนอยที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาเวนแตความใน (จ) ใหระบุช่ือเมือง
และประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด 

(๓) กอนนํายาออกขาย ตองจัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยามีลักษณะ
และขอความครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๗ (๒) เวนแตความใน (จ) ใหระบุช่ือเมือง
และประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด และในกรณียาที่นําเขาไมอาจแสดงความในมาตรา 
๕๗ (๒ ) (ก) ถึง (ญ) ที่ภาชนะบรรจุได อยางนอยใหแสดงความในมาตรา ๕๗ (๒) (ก) (ค) 
และ (ง) 

(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวและขอความใน
ฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศ ตองมีคํา
แปลภาษาไทยดวย 

(๕) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรและที่ขายและเก็บยาตัวอยางที่
นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๑๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๖๓ ทวิ  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยาสถานที่ขายยา

หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินหก
สิบวัน ใหผูรับอนุญาตจัดใหผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น ๆ เขา
ปฏิบัติหนาที่แทนได โดยใหผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติ
หนาที่แทนเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ แลวแตกรณี 

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด” 

 
มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ 

และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๘  ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา ๕๔ ประจําอยู ณ 

สถานที่ผลิตยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาท่ีไดข้ึนทะเบียนไวตาม

มาตรา ๗๙ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับยาตามมาตรา ๕๗ (๒) 

และ (๓) 
(๓) ควบคุมการแบงบรรจุและปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาใหเปนไป

โดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๖๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๕๗ (๔) 
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๙  ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา ๕๕ ประจําอยู ณ 

สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๕๘ (๒) 
(๒) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๐  ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา ๕๖ ประจําอยู ณ 

สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมี
หนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหถูกตองตามตํารับยาที่ไดข้ึน
ทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๕๙ (๒) 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารกํากับยาตามมาตรา ๕๙ (๔) 
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๖๙ 
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๕๙ (๕) 
(๖) ควบคุมการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(๗) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา 
(๘) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๑  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่

ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดย
ตนมิไดมีช่ือเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

มาตรา ๗๒  หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา
ตอไปนี ้

(๑) ยาปลอม 
(๒) ยาผิดมาตรฐาน 
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพ 
(๔) ยาที่มิไดข้ึนทะเบียนตํารับยา 
(๕) ยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิก สําหรับผูรับอนุญาตผลิตยาและผูรับอนุญาต

ใหนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน สําหรับ
ผูรับอนุญาตขายยา 

(๖) ยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 
ความใน (๔) ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัด

โรคสภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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  ๒๐   ใหยกเลิกความใน  (๔) และ  (๕) ของมาตรา  ๗๓  แหง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔) ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไว ซึ่งมิใชความจริง 
(๕) ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณหรือความแรงของ

สารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละยี่สิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ซึ่งกําหนดไวในตํารับยาที่ข้ึน
ทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙” 

 
มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๔  ยาตอไปนี้เปนยาผิดมาตรฐาน 
(๑) ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรงของสารออก

ฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดที่กําหนดไวในตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 
แตไมถึงขนาดดังกลาวในมาตรา ๗๓ (๕) 

(๒) ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญตอคุณภาพ
ของยาผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ หรือตํารับยาที่
รัฐมนตรีส่ังแกไขทะเบียนตํารับยาแลวตามมาตรา ๘๖ ทว”ิ 

 
มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบ ุ
(๑) ตํารายา 
(๒) วัตถุที่เปนยา 
(๓) ยาที่เปนอันตราย 
(๔) ยาที่เปนยาควบคุมพิเศษ 
(๕) ยาที่เปนยาสามัญประจําบาน 
(๖) ยาที่เปนยาแผนโบราณ 
(๗) ยาที่ตองแจงกําหนดสิ้นอายุไวในฉลาก 
(๘) อายุการใชของยาบางชนิด 
(๙) ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา และ

ขอความของคําเตือน 
ในกรณีที่รัฐมนตรีไดประกาศกําหนดอายุการใชของยาชนิดใดไวตาม (๘) หาก

ผูรับอนุญาตรายใดสามารถพิสูจนหรือทดสอบโดยมีหลักฐานแจงชัดจากการวิจัยวายาชนิดนั้นของ
ตนอาจมีอายุการใชไดเกินกวาอายุการใชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ก็ใหรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจขยายอายุการใชของยาชนิดนั้นใหแกผูรับอนุญาตที่นําพิสูจน
หรือทดสอบไดนั้นเปนการเฉพาะรายไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐   

“มาตรา ๗๗ ทวิ  เพ่ือประโยชนแหงการคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน 
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดจํานวนสถานที่ขายยาที่จะอนุญาตใหตั้ง
ในทองที่ใดทองที่หนึ่งได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๙  ผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตใหนําหรือส่ังยาเขามาใน

ราชอาณาจักรผูใด ประสงคจะผลิตหรือนําส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบันหรือยาแผน
โบราณ ตองนําตํารับยานั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาแลวจึงจะผลิตยา หรือนําหรือส่ังยานั้นเขามาในราชอาณาจักรได” 

 
มาตรา ๒๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๗๙ ทวิ  บทบัญญัติมาตรา ๗๙ ไมใชบังคับแก 
(๑) ยาที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูปซึ่งมิใชยาบรรจุเสร็จ 
(๒) ยาสมุนไพร 
(๓) ยาตัวอยางที่ไดรับอนุญาตใหผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรเพือ่

ขอข้ึนทะเบียนตํารับยา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๘๓  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ รับขึ้นทะเบียนตํา รับยา  เมื่อ

คณะกรรมการเห็นวา 
(๑) เปนยาที่ระบุในมาตรา ๗๒ (๑) หรือ (๖) 
(๒) การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไมเปนไปตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒ 
(๓) ยาที่ขอข้ึนทะเบียนตามตํารับยานั้น ไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได หรือ

อาจไมปลอดภัยแกผูใช 
(๔) เปนยาที่ใชช่ือไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจาก

ความจริง 
(๕) ยาที่ใชช่ือไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทาง

ทําลายคุณคาของภาษาไทย 
คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนตํารับยาของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๕  ใหผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรสงรายงานประจําปเก่ียวกับการผลิต หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่
ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแตละตํารับ ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปถัดไป 

ยาที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแลวตํารับใดมิไดมีการผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนเวลาสองปติดตอกัน ใหทะเบียนตํารับยานั้นเปนอันยกเลิก 

มาตรา ๘๖  ยาใดที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแลว หากภายหลังปรากฏวายานัน้ไม
มีสรรพคุณตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนยาที่ระบุในมาตรา ๗๒ (๑) 
หรือยานั้นไดเปลี่ยนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเปนเครื่องสําอาง โดยไดรับ
ใบอนุญาตผลิตเพื่อจําหนายซึ่งอาหารที่ควบคุม หรือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งใหเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยานั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด” 
 
มาตรา ๒๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๘๖ ทวิ  เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขทะเบียนตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวแลวไดตามที่
เห็นสมควรหรือตามความจําเปน” 

 
มาตรา ๒๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๘๘ ทวิ  การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุ

โทรทัศน ทางฉายภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตอง 
(๑) ไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด” 
 
มาตรา ๓๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๙๐ ทวิ  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจสั่งเปนหนังสือ

ใหระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ได” 
 
มาตรา ๓๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาใน

ราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) นํายาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห 
(๓) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

อาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบยาและอาจยึดหรืออายัดยา และเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่
เก่ียวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่เก่ียวกับยา
ดังกลาวได 

(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของยา ที่นําไปตรวจสอบ
หรือวิเคราะหตาม (๒) ใหประชาชนทราบ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชนแกการคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา 

(๕) ในกรณีที่ปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วายาใดเปนยาที่ไมปลอดภัยแกผูใช
ยา หรืออาจเปนอันตรายตอผูใชยา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บหรือส่ังใหผูรับอนุญาต
ผลิตยา ผูรับอนุญาตขายยา หรือผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร จัดเก็บยา
ดังกลาวของตนคืนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด และมีอํานาจทําลายยาดังกลาว
เสียได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตและ
บรรดาผูมีหนาที่เก่ียวของกับการผลิตยา การขายยา หรือการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร
ในสถานที่ดังกลาวอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณี” 

 
มาตรา ๓๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ แหง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวาง

โทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหาพันบาท 
มาตรา ๑๐๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๑๐๔  ผูรับอนุญาตผูใดผลิตยาหรือขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษ
ปรับเปนรายวัน วันละหนึ่งรอยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ” 

 
มาตรา ๓๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๐๗ ทวิ  ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทนผูมี

หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๓ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๐ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง

หาพันบาท” 
 
มาตรา  ๓๕   ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๒  และมาตรา  ๑๑๓  แหง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๖๒ ตองระวาง

โทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสามพันบาท 
มาตรา ๑๑๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา 

๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให
ปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งรอยบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง” 

 
มาตรา ๓๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๑๔ ทวิ  ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทนผูมหีนาที่

ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๓ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท” 
 
มาตรา ๓๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 

๒๕๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑๖  ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดฝาฝนมาตรา ๗๑ ตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันหารอยบาท” 
 
มาตรา ๓๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๓ ทวิ และมาตรา ๑๒๓ ตรี 

แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๒๓ ทวิ  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท และใหปรับเปนรายวันอีกวันละรอยบาทจนกวาจะ
ปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๑๒๓ ตรี  ผูรับอนุญาตผูใดสงรายงานประจําปเก่ียวกับการผลิตหรือนํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๓๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๒๔  ผูใดโฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๘ ทวิ มาตรา 
๘๙ และมาตรา ๙๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๔๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๒๔ ทวิ  ผูใดฝาฝนคําส่ังใหระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งส่ังตามมาตรา ๙๐ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะ
ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว” 

 
มาตรา ๔๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๕ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๕  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติการตามหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙๑ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๔๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๒๕ ทวิ  ผูรับอนุญาตผูใดดําเนินการผลิตยา ขายยาหรือนําหรือส่ังยา

เขามาในราชอาณาจักรระหวางที่ใบอนุญาตใหผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักร แลวแตกรณี ของตนถูกส่ังพักใชมาตรา ๙๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท” 

 
มาตรา ๔๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๒๖ ทวิ  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว

ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได” 

 
มาตรา ๔๔  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตาม ๔๕  ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดายาที่มีช่ือ

หรือตํารับยาอยูในตํารับยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) ใหผูรับอนุญาตดําเนินการ
ผลิต ขายหรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรตอไปได โดยใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมาตรา 
๗๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมิใหถือวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๔) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ .๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา  ๔๖   ใบสํ าคัญการขึ้ นทะเบียนตํ า รับยาที่ ไดออกใหกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะส้ินอายุที่กําหนดไวในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับยานั้น 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่เคยไดรับใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับยาตามวรรคหนึ่ง จะตองย่ืนคําขอกอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาสิ้นอายุ 
เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมรับขึ้น
ทะเบียนตํารับยานั้น 

 
มาตรา ๔๗  ในระหวางระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใน

กรณีที่ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันหรือผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่
ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษซ่ึงไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
รายใด ยังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ 
สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทําการได ใหผูรับอนุญาตขายยาดังกลาวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ใหจัดใหมีเภสัชกรตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ประจํา
อยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการ 

(๒) สําหรับผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหจัดใหมีผูปฏิบัติการตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวา
สามชั่วโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการ 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใช

ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งไดรับใบอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
รายใดยังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่
เปดทําการได ใหผูรับอนุญาตขายยาดังกลาวเขารับการอบรม หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขารับ
การอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขและเมื่อไดรับการอบรมเสร็จสิ้นแลว ใหผูสําเร็จหลักสูตรการ
อบรมดังกลาวประจําอยูเฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษของตนหรือของผูรับอนุญาตขายยาที่ไดมอบหมายใหผูนั้นเขารับการอบรม
เทานั้น โดยใหเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในหาปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

หลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม และคาใชจายที่ผูเขารับการ
อบรมตองเสีย ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา  ๔๙   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุขรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระราชโองการ 
ส  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
ก. ประเภทยาแผนปจจุบัน 

(๑) ใบอนุญาตผลติยาแผนปจจุบนั ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตขายยาแผนปจจุบนั ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยา 

บรรจุเสร็จที่มิใชยาอันตรายหรือยา 
ควบคุมพิเศษ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยา 
บรรจุเสร็จสําหรับสัตว ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบัน 
เขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๖) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตามตํารับยา 
ที่ขอขึ้นทะเบียน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
แผนปจจุบนั ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๘) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๙) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

ตํารับยาแผนปจจุบนั ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
ข. ประเภทยาแผนโบราณ 

(๑) ใบอนุญาตผลติยาแผนโบราณ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตขายยาแผนโบราณ ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณ 

เขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๔) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตาม 

ตํารับยาที่ขอขึ้นทะเบียน ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
(๕) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

แผนโบราณ ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

ตํารับยาแผนโบราณ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
ค. อ่ืนๆ 

(๑) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละ
ฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาแตละประเภท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 โดยที่บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในสวนที่เก่ียวกับการใหความคุมครองแกประชาชนผูใชยา ทั้งใน
ดานผูรับอนุญาต อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ และในสวนที่เก่ียวกับคุณภาพของยารวมทั้ง
วิธีการควบคุมคุณภาพและการโฆษณาขายยา ยังไมเหมาะสมแกสถานการณในอันที่จะคุมครอง
และใหความปลอดภัยแกประชาชนผูใชยาอยางพอเพียง สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 
 


