
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เปนปที่ ๒๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขายยา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๒) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๓) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
(๕) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยา” หมายความวา 
(๑) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกัน

โรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
(๓) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป หรือ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๐ 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่
ใด ๆ ของรางกายของมนุษยหรือสัตว 

วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ไมหมายความรวมถึง 
(ก) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรี

ประกาศ 
(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”๓ หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมาย
สําหรับใชภายนอก  ทั้งนี้ ไมรวมถึงยาใชเฉพาะที ่

“ยาใชเฉพาะท่ี”๔ หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายใช
เฉพาะที่กับหู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หรือทอปสสาวะ 

“ยาสามัญประจําบาน” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่
รัฐมนตรีประกาศเปนยาสามัญประจําบาน 

“ยาบรรจุเสร็จ”๕ หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ไดผลิตขึ้น
เสร็จในรูปตาง ๆ ทางเภสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ปดหรือผนึกไว และมีฉลาก
ครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาใชภายนอก” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาใชเฉพาะท่ี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

“ยาสมุนไพร” หมายความวา ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแร ซึ่งมิไดผสม 
ปรุง หรือแปรสภาพ 

“เภสัชเคมีภัณฑ” หมายความวา สารอินทรียเคมี หรืออนินทรียเคมีซึ่งเปนสาร
เดี่ยวที่ใชปรุง แตง เตรียม หรือผสมเปนยา 

“เภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป” หมายความวา สารอินทรียเคมีหรืออนินทรียเคมี
ทั้งที่เปนสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยูในลักษณะพรอมที่จะนํามาใชประกอบในการผลิตเปนยา
สําเร็จรูป 

“การประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

“การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยความรูอันไดศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

“การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยความรูจากตําราหรือการเรียนสืบตอกันมาอันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

“การบําบัดโรคสัตว” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันกระทําโดยตรงตอ
รางกายของสัตวเพ่ือตรวจ รักษา ปองกัน หรือกําจัดโรค 

“ผลิต”๖ หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูปยา แบงยาโดยมีเจตนาใหเปนยาบรรจุเสร็จ  ทั้งนี้ จะมีฉลากหรือไมก็ตาม 

“สารออกฤทธิ”์ หมายความวา วัตถุอันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยาที่สามารถ
มีฤทธิ์บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

“ความแรงของสารออกฤทธิ”์ หมายความวา 
(๑) ความเขมขนของยาที่มีปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเปนน้ําหนักตอน้ําหนัก 

น้ําหนักตอปริมาตร หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ตอหนึ่งหนวยการใช หรือ 
(๒) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ ไดมีการทดสอบใน

หองปฏิบัติการดวยวิธีการที่เหมาะสม หรือไดผานการควบคุมการใชรักษาโรคอยางไดผลเพียงพอ
แลว 

“ขาย”๗ หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียนเพื่อ
ประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย 

                                                                                                                                            
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาบรรจุเสร็จ” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผลิต” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขาย” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 



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 
 

“ขายสง”๘ หมายความวา ขายตรงตอผูรับอนุญาตขายยา ผูรับอนุญาตขายสงยา 
กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการ
ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

“ดานนําเขา”๙ หมายความวา ทาหรือที่แหงใดในราชอาณาจักรที่ รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนดานตรวจสอบยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด 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 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง (ก) สาขาอายุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
บําบัดโรคสัตว 

                                                 
๘ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขายสง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ดานนําเขา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

“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 ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราใน
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการยา 
   

 
มาตรา ๖๑๐  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 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 

                                                 
๑๐ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และ
ใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๗) ถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืน

เปนกรรมการแทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่ง

ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นในเรื่องตอไปนี้ 
(๑) การอนุญาตผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรและการ

ข้ึนทะเบียนตํารับยา 
(๒) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนทะเบียน

ตํารับยา 
(๓) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การขายยา 

การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตัวอยางเพ่ือตรวจ และการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บยา 

(๔) การที่รัฐมนตรีจะใชอํานาจตามมาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๗๗ 



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 
 

(๕) เร่ืองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณา

ศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๙ มาใช
บังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน 
   

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา

แผนปจจุบัน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓๑๑  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมใชบังคับแก 
(๑) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค 

สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 
(๒) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผูประกอบ

โรคศิลปะที่ส่ังสําหรับคนไขเฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับ
สัตวเฉพาะราย 

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

(๔) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใช
เฉพาะตัวไดสามสิบวัน 

(๕) การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่
ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 

ผูไดรับยกเวนตาม (๑) และ (๕) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง๑๒ 

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๒ มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

มาตรา ๑๔๑๓  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนํา หรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบันได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 

(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนิน
กิจการได 

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

ใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
กฎหมายวาดวยการขายยา หรือพระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน
ขอรับใบอนุญาต 

(๕) ไม เปนบุคคลวิกลจริต  หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

(๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๗) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 

หรือสถานที่เก็บยา และอุปกรณที่ใชในการผลิตยา การขายยา หรือการเก็บยาและการควบคุม 
หรือรักษาคุณภาพยา ซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๘) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการ
ประกอบพาณิชยกิจของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

(๙)๑๔ มีผูที่จะปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๐ ทวิ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ แลวแตกรณ ี

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม (๙) ตองอยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 
หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว 

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

 
มาตรา ๑๕๑๕  ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบันมีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน 
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๔

 มาตรา ๑๔ (๙) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๕ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

(๓) ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน 
(๔) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ 
(๕) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 
(๖) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) หรือ (๖) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) 

สําหรับยาที่ตนผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรดวย แลวแตกรณี 
ใหถือวาผูไดรับอนุญาตตาม (๒) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) (๔) และ (๕) 

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

ดวย แตใหขายไดเฉพาะการขายสงเทานั้น 
 
มาตรา ๑๖  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๑๕ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของ

ผูรับอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม

วรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๑๗๑๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของ

ปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอเสียกอนใบอนุญาต
ส้ินอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุ
ในอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผัน
พรอมดวยแสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนผิด
สําหรับการประกอบกิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบ
กิจการโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาต
ส้ินอายุจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน กอนที่

รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไป
พลางกอนได เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 

 
หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน 
   

 
มาตรา ๑๙๑๗  หามมิใหผูรับอนุญาต 
(๑) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแต

เปนการขายสง 
(๒) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต 
(๓) ขายยาแผนปจจุบันที่เปนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหแกผู รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๔) 
 
มาตรา ๒๐๑๘  ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งอยางนอย

สองคนเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ และตองจัดใหมีเภสัชกรอยางนอยหนึ่งคนประจํา
อยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการควบคุมการผลิตยาแผนปจจุบัน ผูอนุญาตจะ
กําหนดใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา ๓๘ มากกวาจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่งได ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง๑๙ 

 
มาตรา ๒๑๒๐  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือเภสัช

กรชั้นสอง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทํา
การ 

 
มาตรา ๒๑ ทวิ๒๑  ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปน

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๐ ทวิ ประจําอยู ณ สถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานที่
เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๘ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๐ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๒๒๒  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา

อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล เปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

 
มาตรา ๒๓๒๓  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว

ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งหรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวช้ันสอง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ประจําอยู
ตลอดเวลาที่เปดทําการ 

 
มาตรา ๒๔๒๔  ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรตอง

มีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ังยาเขา
มาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ 

 
มาตรา ๒๕๒๕  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

ผลิตข้ึน และในฉลากตองแสดง 
(ก) ช่ือยา 
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 

                                                                                                                                            
๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๒ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๓ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๔ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๕ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

(ง) ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่
สําคัญของยาซึ่งจะตองตรงตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยา 

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

เฉพาะที่” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณีเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใช
ภายนอก หรือยาใชเฉพาะที่ 

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

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

ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคํา
แปลเปนภาษาไทยดวย 

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

(๖) ทําบัญชีวัตถุดิบที่ใชผลิตยา บัญชียาที่ผลิตและขาย และเก็บยาตัวอยางที่
ผลิต  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (๓) ได

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

ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองระบุช่ือประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาตกอน 

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

 
มาตรา ๒๖๒๖  ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาที่ระบุไวในใบอนุญาต ซึ่งเห็นได

งายจากภายนอกอาคาร คือ 

                                                 
๒๖ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ขายยา 
(ข) ปายแสดงช่ือตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและ

เวลาที่ปฏิบัติการ 
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 (๔) และ (๕) โดยอนุโลม๒๗ 
 
มาตรา ๒๖ ทวิ๒๘  ใหผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ 

วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม เวนแตไมตองจัดใหมีที่เปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตาม (๔) 
 
มาตรา ๒๗๒๙  ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่

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

เวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และ

ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

๒๗ มาตรา ๒๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๘ มาตรา ๒๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๙ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

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

(๓) กอนนํายาออกขายตองจัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยามีลักษณะ
และขอความครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ (๓) เวนแตความใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมือง
และประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด และใหระบุช่ือของผูนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักร และจังหวัดที่ตั้งสถานที่นําหรือส่ังยาไวดวย 

(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว และขอความ
ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคํา
แปลเปนภาษาไทยดวย 

(๕) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา สําหรับยาที่
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๙) คําเตือนการใชยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปล
เปนภาษาไทยดวย ในกรณีที่ฉลากมีเอกสารกํากับยาอยูดวย คําเตือนการใชยาจะแสดงไวที่สวนใด
สวนหนึ่งของฉลากหรือเอกสารกํากับยาก็ได 

(๖) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรและที่ขาย และเก็บยาตัวอยาง
ที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง 

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

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

 
มาตรา ๒๗ ทวิ๓๐  ยาแผนปจจุบันที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรจะตองผาน

การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนําเขา 
การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๘  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ

อนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

                                                 
๓๐ มาตรา ๒๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙๓๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของเภสัชกร ผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุง
ครรภหรือการพยาบาล หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ติดไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่
ผลิตยา สถานที่ขายยาหรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นํา

หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๑  หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันในสถานที่ผลิตยาใน

ระหวางที่เภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ดังกลาว 
 
มาตรา ๓๒  หามมิใหผู รับอนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษใน

ระหวางที่เภสัชกรหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวไมอยูปฏิบัติหนาที ่
 
มาตรา ๓๓  เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 

๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ และจะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต๓๒ 

ในกรณีผู รับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหผู รับ
อนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น 

 
มาตรา ๓๓ ทวิ๓๓  ในกรณีผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 

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

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 

                                                 
๓๑ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๒ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๓ มาตรา ๓๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

มาตรา ๓๔๓๔  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ซึ่งประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่
ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาที่ 

 
มาตรา ๓๕  ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ และให
ถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น 

 
มาตรา ๓๖  ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแก

ผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแต 
ผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
มาตรา ๓๗  ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลผูซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับ

อนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับ
อนุญาตตาย เพ่ือขอดําเนินกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป ก็ใหผูแสดงความจํานงนั้น
ดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตส้ินอายุ ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปน
ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันผูรับอนุญาตตาย 

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของเภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ 
แผนปจจุบนัชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล 

หรือผูประกอบการบาํบดัโรคสัตว๓๕ 
   

 
มาตรา ๓๘๓๖  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยา

ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาท่ีไดข้ึนทะเบียนไวตาม

มาตรา ๗๙ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับยาตามมาตรา ๒๕ (๓) 

(๔) และ (๕) 
(๓) ควบคุมการแบงบรรจุยาและการปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาให

เปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๓๙ 

                                                 
๓๔ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๕ ชื่อหมวด ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๖ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตัวอยางตามมาตรา ๒๕ (๖) 
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙๓๗  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๑ ประจําอยู ณ สถานที่ขายยา

แผนปจจุบันตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(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 ๔๐  ใหเภสัชกรชั้นสองตามมาตรา  ๒๑ ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙ 

เชนเดียวกับเภสัชกรชั้นหนึ่ง เวนแตในสวนที่เก่ียวกับการปรุง การขายและการสงมอบยาควบคุม
พิเศษจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๔๐ ทวิ๓๘  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๑ ทวิ ประจําอยู ณ สถานที่

ขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา ๒๖ (๒) และ (๓) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๒๖ (๖) 
(๔) ควบคุมการขายสงยาแผนปจจุบัน 
(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑๓๙  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล

                                                 
๓๗ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๘ มาตรา ๔๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๙ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

ตามมาตรา ๒๒ ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษ ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้

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

ไว 
(๓) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๒๖ (๖) 
(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๒๔๐  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามมาตรา 

๒๓ ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตลอดเวลาที่เปดทํา
การ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

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

ผูผลิตไดผลิตไว 
(๔) ควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาอันตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ 
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๒๖ (๖) 
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๓  ใหเภสัชกรชั้นสองหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสองตาม

มาตรา ๒๓ ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ เชนเดียวกับเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ช้ันหนึ่ง เวนแตในสวนที่เก่ียวกับการควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาควบคุม
พิเศษจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๔๔๔๑  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ัง

ยาเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยถูกตองตาม
ตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) และ (๕) 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับใบรับรองของผูผลิต แสดงรายละเอียดการ

วิเคราะหยาตามมาตรา ๒๗ (๒) และเอกสารกํากับยาตามมาตรา ๒๗ (๔) 

                                                 
๔๐ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๑ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๓๙ 
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตัวอยางตามมาตรา ๒๗ (๖) 
(๖) ควบคุมการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(๗) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา 
(๘) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕๔๒  หามมิใหเภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ

แผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล ผูประกอบการบําบัดโรค
สัตว ปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยา
เขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีช่ือเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

 
หมวด ๕ 

การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ 
   

 
มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งยา

แผนโบราณ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๗  บทบัญญัติมาตรา ๔๖ ไมใชบังคับแก 
(๑) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค 

สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 
(๒) การปรุงยาแผนโบราณตามตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) 

โดยผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เพ่ือขายเฉพาะสําหรับคนไขของตนหรือขายปลีก 
(๒ ทวิ)๔๓ การขายยาแผนโบราณโดยผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ผูรับ

อนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน และผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

(๓) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตรายหรือการขายยาสามัญประจําบาน 
(๔) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักรซึ่งไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใช

เฉพาะตัวไดสามสิบวัน และการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ใน
หนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทยและองคการเภสัชกรรม 

 

                                                 
๔๒ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๓ มาตรา ๔๗ (๒ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 ๔๘๔๔  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนํา หรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 

(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนิน
กิจการได 

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

ใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
กฎหมายวาดวยการขายยา หรือพระราชบัญญัตินี้ 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 สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 

หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว 
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผู

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

 
มาตรา ๔๙  ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนโบราณมีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ 
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 
(๓) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) หรือ (๓) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (๒) 

สําหรับยาที่ตนผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรนั้นดวย แลวแตกรณ ี
 

                                                 
๔๔ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 ๕๐  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๙ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทน
ของผูรับอนุญาตดวย 

ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาว เปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๕๑๔๕  ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของป

ที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอเสียกอนใบอนุญาต
ส้ินอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผัน
พรอมดวยแสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนผิด
สําหรับการประกอบกิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบ
กิจการโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาต
ส้ินอายุจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ กอนที่

รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไป
พลางกอนได เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 

 
หมวด ๖ 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ 
   

 
มาตรา ๕๓๔๖  หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนโบราณนอกสถานที่ที่

กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสง 
                                                 

๔๕ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๖ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 ๕๔๔๗  ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผน

โบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 
ผู รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งผลิตยาเกินหาสิบตํารับขึ้นไป ใหมีจํานวนผู

ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๘ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๔ ทวิ๔๘  ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณซึ่งผลิตยาแผนโบราณโดยวิธี

ตอกอัดเม็ด วิธีเคลือบ หรือวิธีอ่ืนอันคลายคลึงกัน และใชเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึง
สําเร็จรูปในการตอกอัดเม็ด การเคลือบ หรือการอื่นอันคลายคลึงกันรวมทั้งการใสวัตถุกันเสียลง
ในยาแผนโบราณ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๕๔๙  ผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผน

โบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๙ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 
 
มาตรา ๕๖๕๐  ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร ตอง

มีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๗๐ ประจําอยู ณ สถานที่
นําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ 

 
มาตรา ๕๗๕๑  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 

                                                 
๔๗ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๘ มาตรา ๕๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔๙ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๐ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๑ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 
(ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยา 
(จ) ช่ือผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา 
(ฉ) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา 
(ช) คําวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นไดชัด 
(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 
ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (๒) ได

ทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (๒) (ค) (ง) 
(จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว๕๒ 

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

 
มาตรา ๕๘๕๓  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 
 

                                                 
๕๒ มาตรา ๕๗ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๓ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

มาตรา ๕๙๕๔  ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่
ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 

(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่

ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษรและ

ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ในเวลานําเขาตองจัดใหมีฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๗ (๒) ที่

ภาชนะและหีบหอบรรจุยา เวนแตความใน (จ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
แทนชื่อจังหวัด 

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

(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว และขอความ
ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคํา
แปลเปนภาษาไทยดวย 

(๕) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรและท่ีขาย และเก็บยาตัวอยาง
ที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

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

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

 
มาตรา ๕๙ ทวิ๕๕  ยาแผนโบราณที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรจะตองผาน

การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนําเขา 
การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
๕๔ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๕ มาตรา ๕๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

มาตรา ๖๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ
อนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของผูประกอบโรค

ศิลปะแผนโบราณ ติดไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๒  หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นํา

หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๓  เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนตัวผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม

มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบและจะเปลี่ยนตัวได
เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

ในกรณีผู รับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหผู รับ
อนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น 

 
มาตรา ๖๓ ทวิ๕๖  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 

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

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๖๔  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ 

ประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่
พนหนาที่ 

 

                                                 
๕๖ มาตรา ๖๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

มาตรา ๖๕  ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ และให
ถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น 

 
มาตรา ๖๖  ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ จะขายยาของตนที่เหลืออยูแก

ผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตผู
อนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
มาตรา ๖๗ ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาต

ไดตามพระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาต
ตายเพื่อขอดําเนินกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป ก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการ
ตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันผูรับอนุญาตตาย 

 
หมวด ๗ 

หนาที่ของผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 
   

 
มาตรา ๖๘๕๗  ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา ๕๔ ประจําอยู ณ 

สถานที่ผลิตยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาท่ีไดข้ึนทะเบียนไวตาม

มาตรา ๗๙ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับยาตามมาตรา ๕๗ (๒) 

และ (๓) 
(๓) ควบคุมการแบงบรรจุและปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาใหเปนไป

โดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๖๙ 
(๕) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา ๕๗ (๔) 
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๙๕๘  ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา ๕๕ ประจําอยู ณ 

สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๕๘ (๒) 
(๒) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๕๗ มาตรา ๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๘ มาตรา ๖๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

(๓) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๐๕๙  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 ๗๑๖๐  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่

ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดย
ตนมิไดมีช่ือเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

 
หมวด ๘ 

ยาปลอม ยาผดิมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ 
   

 
มาตรา ๗๒๖๑  หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง

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

ใหนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน สําหรับ
ผูรับอนุญาตขายยา 

(๖) ยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 
                                                 

๕๙ มาตรา ๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๐ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๑ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

ความใน (๔) ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัด
โรคสภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 

 
มาตรา ๗๓  ยาหรือวัตถุตอไปนี้เปนยาปลอม 
(๑) ยาหรือวัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวนวาเปนยาแท 
(๒) ยาที่แสดงชื่อวาเปนยาอื่น หรือแสดงเดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ ซึ่งมิใชความจริง 
(๓) ยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา ซึ่งมิใช

ความจริง 
(๔)๖๒ ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไว ซึ่งมิใชความจริง 
(๕)๖๓ ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณหรือความแรงของ

สารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละยี่สิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ซึ่งกําหนดไวในตํารับยาที่ข้ึน
ทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 

 
มาตรา ๗๔๖๔  ยาตอไปนี้เปนยาผิดมาตรฐาน 
(๑) ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรงของสารออก

ฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดที่กําหนดไวในตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 
แตไมถึงขนาดดังกลาวในมาตรา ๗๓ (๕) 

(๒) ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญตอคุณภาพ
ของยาผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ หรือตํารับยาที่
รัฐมนตรีส่ังแกไขทะเบียนตํารับยาแลวตามมาตรา ๘๖ ทว ิ

 
มาตรา ๗๕  ยาตอไปนี้เปนยาเสื่อมคุณภาพ 
(๑) ยาที่ส้ินอายุตามที่แสดงไวในฉลาก 
(๒) ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกันกับยาปลอม ตามมาตรา ๗๓ (๕) 

หรือยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๗๔ 
 
มาตรา ๗๕ ทวิ๖๕  หามมิใหผูใดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเปนชุดใน

คราวเดียวกัน โดยมีเจตนาใหผูซื้อใชรวมกันเพื่อบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือ
อาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 

                                                 
๖๒ มาตรา ๗๓ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๓ มาตรา ๗๓ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๔ มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๕ มาตรา ๗๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกเภสัชกรชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมซึ่งขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน และผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวซึ่งขายสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัด 

 
หมวด ๙ 

การประกาศเกี่ยวกับยา 
   

 
มาตรา ๗๖๖๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุ 
(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 

 
มาตรา ๗๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรือ

อาการของโรคที่หามโฆษณายาวาสามารถใชบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรืออาการของ
โรคนั้นได 

 
มาตรา ๗๗ ทวิ๖๗  เพ่ือประโยชนแหงการคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดจํานวนสถานที่ขายยาที่จะอนุญาตใหตั้ง
ในทองที่ใดทองที่หนึ่งได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

                                                 
๖๖ มาตรา ๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๗ มาตรา ๗๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๗ ตรี๖๘  เพ่ือประโยชนในการควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดดานนําเขาได 

 
มาตรา ๗๘  ประกาศของรัฐมนตรีตามหมวดนี้ ใหกระทําไดเมื่อไดรับคําแนะนํา

จากคณะกรรมการ 
 

หมวด ๑๐ 
การขึ้นทะเบียนตาํรับยา 

   
 

มาตรา ๗๙๖๙  ผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตใหนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรผูใด ประสงคจะผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบันหรือยา
แผนโบราณ ตองนําตํารับยานั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาแลวจึงจะผลิตยา หรือนําหรือส่ังยานั้นเขามาในราชอาณาจักรได 

 
มาตรา ๗๙ ทวิ๗๐  บทบัญญัติมาตรา ๗๙ ไมใชบังคับแก 
(๑) ยาที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูปซึ่งมิใชยาบรรจุเสร็จ 
(๒) ยาสมุนไพร 
(๓) ยาตัวอยางที่ไดรับอนุญาตใหผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรเพือ่

ขอข้ึนทะเบียนตํารับยา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔)๗๑ ยาที่ไดรับอนุญาตใหนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๘๐  การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๗๙ ตองแจงรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือยา 
(๒) ช่ือและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของยา 
(๓) ขนาดบรรจ ุ
(๔) วิธีวิเคราะหมาตรฐานของยาแผนปจจุบัน ในกรณีที่ใชวิธีวิเคราะหนอกตํารา

ยาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(๕) ฉลาก 

                                                 
๖๘ มาตรา ๗๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖๙ มาตรา ๗๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๐ มาตรา ๗๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๑ มาตรา ๗๙ ทวิ (๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เอกสารกํากับยา 
(๗) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘๑  การแกรายการทะเบียนตํารับยา จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที ่
 
มาตรา ๘๒  การขอขึ้นทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา และการออก

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๓๗๒  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ รับขึ้นทะเบียนตํารับยา 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 
 
มาตรา ๘๔  บทบัญญัติมาตรา ๘๓ ใหใชบังคับแกการแกรายการทะเบียนตํารับ

ยาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๘๕๗๓  ใหผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาใน

ราชอาณาจักรสงรายงานประจําปเก่ียวกับการผลิต หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่
ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแตละตํารับ ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
ของปถัดไป 

ยาที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแลวตํารับใดมิไดมีการผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนเวลาสองปติดตอกัน ใหทะเบียนตํารับยานั้นเปนอันยกเลิก 

 

                                                 
๗๒ มาตรา ๘๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๓ มาตรา ๘๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๘๖๗๔  ยาใดที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแลว หากภายหลังปรากฏวายานั้น
ไมมีสรรพคุณตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนยาปลอมตามมาตรา ๗๒ 
(๑) หรือยานั้นไดเปลี่ยนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง โดยไดรับ
ใบอนุญาตผลิตเพื่อจําหนายซึ่งอาหารที่ควบคุมเฉพาะหรือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
เครื่องสําอางตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
ใหเพิกถอนทะเบียนตํารับยานั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๘๖ ทวิ๗๕  เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขทะเบียนตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวแลวไดตามที่
เห็นสมควรหรือตามความจําเปน 

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาสูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาและการออกใบแทนใบสําคัญ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๑๑ 
การโฆษณา 

   
 

มาตรา ๘๘  การโฆษณาขายยาจะตอง 
(๑) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวา

สามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด 
หรือใชถอยคําอ่ืนใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 

(๒) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๓) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยาหรือเปนสวนประกอบของยา ซึ่งความ

จริงไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ 
(๔) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง 
(๕) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด 
(๖) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(๗) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น 

                                                 
๗๔ มาตรา ๘๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗๕ มาตรา ๘๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรือ
อาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๗ 

ความใน (๕) และ (๖) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือเอกสารกํากับยาและ
ความใน (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผู
ประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว๗๖ 

 
มาตรา ๘๘ ทวิ๗๗  การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง 

วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตอง 
(๑) ไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด 
 
มาตรา ๘๙  หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง 

หรือแสดงความทุกขทรมานของผูปวย 
 
มาตรา ๙๐  หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล 
 
มาตรา ๙๐ ทวิ๗๘  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจสั่งเปนหนังสือ

ใหระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ได 
 

หมวด ๑๒ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๙๑๗๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาใน

ราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๒) นํายาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห 
(๓) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

อาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบยาและอาจยึดหรืออายัดยา และเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่
เก่ียวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่เก่ียวกับยา
ดังกลาวได 

                                                 
๗๖ มาตรา ๘๘ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗๗ มาตรา ๘๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๘ มาตรา ๙๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๙ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตและ
บรรดาผูมีหนาที่เก่ียวของกับการผลิตยา การขายยา หรือการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร
ในสถานที่ดังกลาวอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณี 

 
มาตรา ๙๒  ในการปฏิบัติการตามหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๓  ยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่ไดยึดไวตาม

มาตรา ๙๑ ถาไมปรากฏเจาของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมพิพากษา
ใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด หรือ
วันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ถาส่ิงที่ยึดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย 
หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของยา พนักงานเจาหนาที่จะจัดการขาย
ทอดตลาดยานั้นรวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารเสียกอนถึงกําหนดก็ได ไดเงิน
จํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน 

 
มาตรา ๙๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑๓ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๙๕  เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผู รับอนุญาตผู ใดไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช
ใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได 

ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองหยุดการผลิตยา การขายยา หรือการ
นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี และระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตนั้นจะขอรับ
ใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได 

 
มาตรา ๙๖  เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามมาตรา 

๑๔ หรือมาตรา ๔๘ ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดการผลิตยา การขายยาหรือการนาํ

หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบญัญตันิี้
อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตให
หรือไมก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร 

 
มาตรา ๙๗  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ และในกรณีไมพบตัวผูถูกส่ังหรือผูถูกส่ังไมยอมรับคําส่ังดังกลาว 
ใหปดคําส่ังไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขา
มาในราชอาณาจักร และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต จะโฆษณาในหนังสือพิมพ
หรือโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 

 
มาตรา ๙๘  ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งถอนคําส่ังพัก

ใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตได
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว 

 
มาตรา ๙๙  ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มี

สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยก
อุทธรณหรือใหแกไขคําส่ังของผูอนุญาตในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใช

ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๐๐ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาต

อ่ืน หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลา
ดังกลาวให 

 
หมวด ๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๒๘๐  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวาง

โทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๓๘๑  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา 

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

 
มาตรา ๑๐๔๘๒  ผูรับอนุญาตผูใดผลิตยาหรือขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาใน

ราชอาณาจักรภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษ
ปรับเปนรายวัน วันละหนึ่งรอยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ 

 
มาตรา ๑๐๕๘๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา 

๒๖ ทวิ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๕ ทวิ๘๔  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ทวิ หรือมาตรา ๕๙ ทวิ ตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๖  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๕ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๘๑ หรือมาตรา ๘๗ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๐๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแต

หนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 
 

                                                 
๘๐ มาตรา ๑๐๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๑ มาตรา ๑๐๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘๒ มาตรา ๑๐๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๓ มาตรา ๑๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘๔ มาตรา ๑๐๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๐๗ ทวิ๘๕  ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๓ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๑๐๘  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๔ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๐๙๘๖  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

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

 
มาตรา ๑๑๐๘๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง

หาพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับ

ไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๒๘๘  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๖๒ ตองระวาง

โทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสามพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๓๘๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือ

มาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งรอยบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๑๓ ทวิ๙๐  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ทวิ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๔  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา 

๕๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๔ ทวิ๙๑  ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทนผูมี

หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๓ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
                                                 

๘๕ มาตรา ๑๐๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๖ มาตรา ๑๐๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘๗ มาตรา ๑๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๘ มาตรา ๑๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๙ มาตรา ๑๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๐ มาตรา ๑๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๑๕  ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ 

มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๖๙๒  ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดฝาฝนมาตรา ๗๑ ตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๑๗  ผูใดผลิตยาปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๑) ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
การผลิตยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๗๓ (๒) (๓) หรือ (๔) อันเปนการฝา

ฝนมาตรา ๗๒ (๑) ถาผูผลิตสามารถพิสูจนไดวายานั้นไมถึงกับเปนอันตรายแกผูใชยาตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท๙๓ 

 
มาตรา ๑๑๘๙๔  ผูใดผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน

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

ผูใดผลิตยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๕) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๙  ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอมอันเปน

การฝาฝนมาตรา ๗๒ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท
ถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนยาปลอม ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๒๐๙๕  ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาผิด

มาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๒) หรือ 
(๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหาพันบาท 

ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิก
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                                                                                                            
๙๑ มาตรา ๑๑๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๒ มาตรา ๑๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๓ มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙๔ มาตรา ๑๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙๕ มาตรา ๑๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูกระทําตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐานยาที่
รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยา หรือยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิก ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๒๑  ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาเส่ือมคุณภาพ

อันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนยาเสื่อมคุณภาพตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามพันบาท 

 
มาตรา ๑๒๒  ผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาท่ีมิไดข้ึน

ทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๒ ทวิ๙๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๕ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๒๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๒๓ ทวิ๙๗  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท และใหปรับเปนรายวันอีกวันละรอยบาทจนกวาจะ
ปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๒๓ ตรี๙๘  ผูรับอนุญาตผูใดสงรายงานประจําปเก่ียวกับการผลิตหรือนํา

หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๔๙๙  ผูใดโฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๘ ทวิ มาตรา 

๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 

                                                 
๙๖ มาตรา ๑๒๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙๗ มาตรา ๑๒๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๘ มาตรา ๑๒๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๙ มาตรา ๑๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ทวิ๑๐๐  ผูใดฝาฝนคําส่ังใหระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งส่ังตามมาตรา ๙๐ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะ
ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒๕๑๐๑  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติการตามหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙๑ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๕ ทวิ๑๐๒  ผูรับอนุญาตผูใดดําเนินการผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ัง

ยาเขามาในราชอาณาจักรระหวางที่ใบอนุญาตใหผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักร แลวแตกรณี ของตนถูกส่ังพักใชมาตรา ๙๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๒๖  เมื่อมีการลงโทษตามมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๗ 

มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ใหริบยา เครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชในการผลิตยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาที่เก่ียวเนื่องกับความผิดในคดีใหแก
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒๖ ทวิ๑๐๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน

เดียวใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

ในกรณีมีการยึดยา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา และเอกสารที่เก่ียวของกับการ
กระทําความผิดไว เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมายจะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหส่ิงที่ยึดไวตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข๑๐๔ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

                                                 
๑๐๐ มาตรา ๑๒๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๑ มาตรา ๑๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๒ มาตรา ๑๒๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๓ มาตรา ๑๒๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๔ มาตรา ๑๒๖ ทวิ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๒๗  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามกฎหมายวาดวยการขาย
ยากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูไดรับใบอนุญาต
ดังกลาวประสงคจะผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรตอไป และไดย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิม
ตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหมหรือผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต และใน
กรณีไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

ถาผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะประกอบ
ธุรกิจนั้นตอไป หรือไดย่ืนคําขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตผูอนุญาตไมอนุญาต จะ
ขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ หรือวันที่ผูอนุญาตแจงใหทราบวาไมอนุญาต แลวแตกรณี เวน
แตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
มาตรา ๑๒๘  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดออกใหตามกฎหมายวาดวย

การขายยากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุดังตอไปนี้ 
(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวใน พ.ศ. ๒๕๐๕ และ พ.ศ. 

๒๕๐๖ ใหมีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวใน พ.ศ. ๒๕๐๗ และ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหมีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 
(๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไวภายหลัง พ.ศ. ๒๕๐๘ ให

มีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 
มาตรา ๑๒๙  ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดายาที่

ผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการขายยากอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ 
(๓) มาตรา ๒๖ (๕) มาตรา ๒๗ (๓) มาตรา ๕๗ (๒) มาตรา ๕๘ (๒) และมาตรา ๕๙ (๒) 
แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๑๐๕ 
   

 
ก. ประเภทยาแผนปจจุบัน 

(๑) ใบอนุญาตผลติยาแผนปจจุบนั ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตขายยาแผนปจจุบนั ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒ ทวิ)๑๐๖ ใบอนุญาตขายสงยา 

แผนปจจุบนั 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 

                                                 
๑๐๕ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๖ อัตราคาธรรมเนียม ก. ประเภทยาแผนปจจุบัน (๒ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยา 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
ตํารับยาแผนโบราณ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

ค. อ่ืนๆ 
(๑) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละ

ฉบับ 
(๒) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบสําคัญ

การขึ้นทะเบียนตํารับยาแตละประเภท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ขายยาซึ่งใชบังคับอยูในขณะนี้ ยังมีการควบคุมกิจการเกี่ยวกับการผลิตยา ขายยา และนําหรือส่ัง
ยาเขามาในราชอาณาจักรตลอดจนการควบคุมใหมีเภสัชกรรับผิดชอบเกี่ยวกับการขายยาอันตราย 
และสวนอื่น ๆ อีกที่ยังไมรัดกุมและเหมาะสมแกภาวการณในปจจุบัน จึงเปนการสมควรที่จะ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขายยา  ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๐๗ 
 

ขอ  ๒   ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ไมกระทบกระทั่ ง ใบอนุญาตที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดออกใหตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
โดยที่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดบัญญัติใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน

ผูอนุญาตการผลิตยา การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร และการขายยา ในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี บัดนี้เห็นสมควรโอนใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมสาธารณสุข 
 
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘๑๐๘ 
 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมกระทบกระทั่งใบอนุญาต ที่อธิบดีกรม
สงเสริมสาธารณสุขไดออกใหตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓ แหง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดปรับปรุงสวนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ใหม และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน หนี้ ขาราชการ 
ลูกจาง และเงินงบประมาณของกรมการแพทยและอนามัย และกรมสงเสริมสาธารณสุข ไปเปน
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย กรมควบคุมโรคติดตอ กรมอนามัย และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดโอนอํานาจและหนาที่เก่ียวกับ
ราชการของกรมสงเสริมสาธารณสุข และอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่กรมสงเสริมสาธารณสุข 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับกองควบคุมอาหารและยา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แลวแตกรณี ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในการนี้จําตองแกไขบทนิยามคําวา “ผู

                                                 
๑๐๗

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๙๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๑๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๔๒/ฉบับพิเศษ หนา ๖๐/๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุญาต” เสียใหมใหตรงตามหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงสาธารณสุขที่ไดมีการปรับปรุง
ใหมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๙ 
 

มาตาม ๔๕  ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดายาที่มีช่ือ
หรือตํารับยาอยูในตํารับยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) ใหผูรับอนุญาตดําเนินการ
ผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรตอไปได โดยใหไดรับยกเวนการปฏบิตัติามมาตรา 
๗๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมิใหถือวา
เปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๔) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
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 

 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 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 

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในหาปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

หลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม และคาใชจายที่ผูเขารับการ
อบรมตองเสีย ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในสวนที่เก่ียวกับการใหความคุมครองแกประชาชนผูใชยา ทั้งใน
ดานผูรับอนุญาต อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ และในสวนที่เก่ียวกับคุณภาพของยารวมทั้ง
วิธีการควบคุมคุณภาพและการโฆษณาขายยา ยังไมเหมาะสมแกสถานการณในอันที่จะคุมครอง
และใหความปลอดภัยแกประชาชนผูใชยาอยางพอเพียง สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗๑๑๐ 

 
มาตรา ๓  ใหขยายระยะเวลาการใชบังคับมาตรา ๔๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติ

ยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่เก่ียวกับการผอนผันใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันซึ่ง
ไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับ ตองจัดใหมี
เภสัชกรตามมาตรา ๒๑ เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการอยู ณ สถานที่ขายยา วันละไมนอยกวาสาม
ช่ัวโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการ ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ในระหวางการขยายระยะเวลาการใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ถารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาเห็นวาในทองที่ใด มีความสมควรที่จะให
ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตามวรรคหนึ่งตองจัดใหมีเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทํา
การตามมาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดทองที่นั้นเปนทองที่ที่ตองจัดใหมีเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการตามมาตรา ๒๑  

                                                 
๑๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๘๕/หนา ๔๑/๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดโดยใหมีผลใชบังคับในวันที่ระบุไวในประกาศดังกลาว แตจะใชบังคับกอนเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไมได 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระยะเวลาใชบังคับบท
เฉพาะกาลตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บัญญัติผอนผันให
ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันซึ่งไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓)ฯ 
ใชบังคับที่ยังไมอาจจัดหาเภสัชกรเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลา
ที่เปดทําการไดตามที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๑ แตตองจัดใหมีเภสัชกรประจําสถานที่ขายยาวันละ
ไมนอยกวาสามชั่วโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการ นั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๒๗ แตสภาพการณในปจจุบัน จํานวนเภสัชกรที่มีอยูยังไมเพียงพอ ทําใหผูรับอนุญาตขายยา
แผนปจจุบัน ซึ่งไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช
บังคับจํานวนมาก ไมอาจจัดหาเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการตามมาตรา ๒๑ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวได สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับบทเฉพาะกาลในสวนที่เก่ียวกับการ
ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตองจัดใหมีเภสัชกรตามมาตรา ๒๑ ปฏิบัติการอยู ณ สถานที่
ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการออกไปอีกระยะหนึ่ง ถา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาทองที่ใดมีเภสัชกรเพียงพอที่จะกําหนดใหผูรับอนุญาต
ขายยาแผนปจจุบันตองจัดใหมีเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการตามมาตรา ๒๑ ได ก็ให
รัฐมนตรีฯ มีอํานาจกําหนดทองที่นั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๑๑ 
 

มาตรา ๔๕  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ถายังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทําการได ให
ผูรับอนุญาตดังกลาวมีสิทธิเขารับการอบรม หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขารับการอบรมจาก
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อไดรับการอบรมแลว ใหผูสําเร็จหลักสูตรการอมรมดังกลาวประจําอยู
เฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษของ
ตนหรือของผูรับอนุญาตที่ไดมอบหมายใหผูนั้นเขารับการอบรมเทานั้น โดยใหเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่งใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในหาปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อพนกําหนดดังกลาวจะจัดอบรมอีกไมได 

หลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขาอบรม และคาใชจายที่ผูเขาอบรมตองเสีย
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

 
มาตรา ๔๖  ใหนํามาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาใชบังคับ

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

 
มาตรา ๔๗  ใหนํามาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาใชบังคับ

แกผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
หรือตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ในการปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขาย
ยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษโดยอนุโลม 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พุทธศักราช ๒๔๘๓ มีบทบัญญัติซ้ําซอนกับกฎหมายวาดวยยา สมควร
ยกเลิกพระราชบัญญัติดังกลาว และโดยที่กฎหมายวาดวยยายังไมมีบทบัญญัติที่จะใหความ
คุมครองแกประชาชนผูใชยาเพียงพอ เชน ไมมีบทบัญญัติหามการขายยาชุด ไมมีการควบคุมการ
ผลิตยาแผนโบราณที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน และบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับการอนุญาต
และการควบคุมการผลิต การขาย การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรยังไมเหมาะสม สมควร
แกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

วศิน/แกไข 
๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


