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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 ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยา” หมายความวา 
(๑) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกัน

โรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
(๓) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสรางหรือการกระทําหนาที่

ใด ๆ ของรางกายของมนุษยหรือสัตวที่รัฐมนตรีประกาศ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร เครื่อง
กีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใชในการประกอบโรคศิลปะและสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชใน
การนั้น 

“ยาแผนปจจุบัน” หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบันหรือการบําบัดโรคสัตว 

“ยาแผนโบราณ” หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรค
ศิลปะแผนโบราณหรือการบําบัดโรคสัตว ซึ่งอยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยา
ที่รัฐมนตรีประกาศเปนยาแผนโบราณ หรือยาที่ไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียนตํารับยาเปนยาแผน
โบราณ 

“ยาอันตราย” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี
ประกาศเปนยาอันตราย 

“ยาควบคุมพิเศษ” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี
ประกาศเปนยาควบคุมพิเศษ 

“ยาสามัญประจําบาน” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่
รัฐมนตรีประกาศเปนยาสามัญประจําบาน 

“ยาบรรจุเสร็จ” หมายความวา ยาแผนปจจุบันที่ไดผลิตขึ้นเสร็จในรูปตาง ๆ ทาง
เภสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ปดหรือผนึกไว และมีฉลากครบถวน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ยาสมุนไพร” หมายความวา ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแร ซึ่งยังมิไดผสม 
ปรุง หรือแปรสภาพ 

“การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยความรูอันไดศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

“การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยความรูจากตําราหรือการเรียนสืบตอกันมา อันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

“การบําบัดโรคสัตว” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันกระทําโดยตรงตอ
รางกายสัตว เพ่ือตรวจหรือรักษาโรคและหมายความรวมตลอดถึงการปองกันโรค การกําจัดโรค 
การตบแตงทางศัลยกรรม การตอนหรือการผสมเทียมดวย 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูปยาหรือแบงยาเปนยาบรรจุเสร็จ 

“ขาย” หมายความรวมถึงจําหนาย จาย  แจกหรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนใน
การคา และมีไวเพ่ือขาย 

“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไวที่
ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา 



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 
 

“ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน ในสาขาเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

“ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณ ในสาขาเวชกรรมหรือเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

“เภสัชกรช้ันหนึ่ง” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะในสาขาเภสัชกรรมแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่ง 

“เภสัชกรชั้นสอง” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะในสาขาเภสัชกรรมแผน
ปจจุบันชั้นสอง 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง” หมายความวา ผูประกอบการบําบัดโรค
สัตวช้ันหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง” หมายความวา ผูประกอบการบําบัดโรค
สัตวช้ันสองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณี
นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการ
ดวย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับการอนุญาตผลิตยา หรือการนําหรือส่ังยา

เขามาในราชอาณาจักร 
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับการขายยาในจังหวัดพระนครและจังหวัด

ธนบุรี 
(๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการขายยาในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจ ยกเวน

จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราใน
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการยา 



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 
 

   
 

มาตรา  ๖   ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เ รียกว า  “คณะกรรมการยา” 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมการแพทย 
อธิบดีกรมอนามัย หัวหนากองควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และหัวหนากองควบคุมอาหารและ
ยา เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใน
จํานวนนี้อยางนอยจะตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสองคนและผูประกอบโรคศิลปะ
แผนโบราณสองคน 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ หัวหนากองควบคุมอาหาร
และยาเปนเลขานุการ 

 
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 



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 
 

(๒) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนทะเบียน
ตํารับยา 

(๓) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การขายยา 
การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตัวอยางเพ่ือตรวจ และการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บยา 

(๔) การที่รัฐมนตรีจะใชอํานาจตามมาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๗๗ 
(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 ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมใชบังคับแก 
(๑) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค 

สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 
(๒) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะสําหรับคนไขเฉพาะราย 

หรือตามใบสั่งยาของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะราย 
(๓) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตราย การขายยาสามัญประจําบาน การขาย

ยาซึ่งผูประกอบโรคศิลปะในสาขาเวชกรรมหรือทันตกรรมขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน หรือ
การขายยาซึ่งผูประกอบการบําบัดโรคสัตวขายสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัดหรือปองกันโรค และการ
ขายยาซึ่งขายโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และ
องคการเภสัชกรรม 

(๔) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักรซึ่งไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใช
เฉพาะตัวไดสามสิบวัน และการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ใน
หนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 

 
มาตรา ๑๔  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบันได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 



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 
 

(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนิน
กิจการได 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาวากระทําความผิด ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหถือเอาการ

กระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ  หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการขายยาหรือ
พระราชบัญญัตินี้และความผิดที่กระทํานั้นมีอัตราโทษถึงจําคุก 

(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๗) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร

หรือสถานที่เก็บยา และอุปกรณที่ใชในการผลิตยา การขายยาหรือการเก็บยาและการควบคุมหรือ
รักษาคุณภาพยา ซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๘) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการ
ประกอบพาณิชยกิจของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต หรือซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

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

ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ตองระบุผูดําเนินกิจการซึ่งมีคุณสมบัติตาม 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

 
มาตรา ๑๕  ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบันมีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน 
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
(๓) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ 
(๔) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 
(๕) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) หรือ (๕) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๒) 

สําหรับยาที่ตนผลิตหรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรนั้นดวย แลวแตกรณี 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๒) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) และ (๔) 

ดวย 
 
มาตรา ๑๖  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๑๕ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของ

ผูรับอนุญาตดวย 



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 
 

ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๑๗  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่

ออกใบอนุญาต ถาผู รับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองย่ืนคําขอเสียกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะ
ส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน กอนที่

รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไป
พลางกอนได เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 

 
หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน 
   

 
มาตรา ๑๙  หามมิใหผูรับอนุญาต 
(๑) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันนอกสถานที่ที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาตเวนแต

เปนการขายสงตรงตอผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
(๒) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๐  ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งเปนผูมีหนาที่

ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ 
 
มาตรา ๒๑  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือเภสัชกร

ช้ันสองเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ 
 
มาตรา ๒๒  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา

อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง หรือผูประกอบโรคศิลปะ



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 
 

แผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเวชกรรม ทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล เปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑ 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตอง

มีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง หรือผูประกอบการบําบัด
โรคสัตวช้ันสอง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓  

 
มาตรา ๒๔  ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรตองมี

เภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ 
 
มาตรา ๒๕  ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาซึ่งเห็นไดงายจากภายนอก

อาคาร แสดงวาเปนสถานที่ผลิตยาตามประเภทของใบอนุญาต ลักษณะและขนาดของปาย และ
ขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิตยา โดยมี
หลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหทุกครั้งซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป 

(๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาที่ผลิตขึ้น และในฉลากตองแสดง 
(ก) ช่ือยา 
(ข) อักษรยอของตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) และป

หรือครั้งที่พิมพตํารายาดังกลาว แตถาเปนยานอกตํารายาดังกลาวใหแสดงเลขที่ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยา 

(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 
(ง) ช่ือและปริมาณของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยา 
(จ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตและวิเคราะหยา 
(ฉ) ช่ือผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา 
(ช) คําวา “ยาอันตราย” หรือ “ยาควบคุมพิเศษ” ดวยอักษรสีแดงเห็นได

ชัดในกรณีเปนยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 
(ซ) คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน 
(ฌ) คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 
(ญ) เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุในกรณีเปนยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ 

(๗) 
(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว หรือตามตํารา

ยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) แลวแตกรณี เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศ
ตองมีภาษาไทยดวย 

(๕) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในเอกสารกํากับยา ในกรณีเปนยาที่รัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๗๖ (๘) 



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 
 

(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๖  ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาซึ่งเห็นไดงายจากภายนอก

อาคาร แสดงวาเปนสถานที่ขายยาตามประเภทของใบอนุญาต ลักษณะและขนาดของปายและ
ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาสําหรับสัตวเปนสวนสัดจากยาอื่น 
(๓) จัดใหมีการแยกเก็บยาเปนสวนสัดดังตอไปนี้ 

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

(๔) จัดใหมีที่เปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตามใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะ
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว และสําหรับเก็บยาที่จะใชในการนั้นดวย 

(๕) จัดใหฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ (๓) 
คงมีอยูครบถวน 

(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ 

(๓) หรือ (๔) โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานท่ีนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง

เห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรตาม
ประเภทของใบอนุญาต ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะหยาที่นําหรือส่ัง
เขามาในราชอาณาจักร 

(๓) จัดใหฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ (๓) 
คงมีอยูครบถวน และตองระบุช่ือประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาดวย 

(๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว หรือตามตํารา
ยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) แลวแตกรณี เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศ
ตองมีภาษาไทยดวย 

(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ
อนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ผู รับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของเภสัชกร ผู

ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเวชกรรม ทันตกรรม การผดุงครรภหรือการ
พยาบาล หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ติดไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่ผลิตยา 
สถานที่ขายยาหรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรแลวแตกรณ ี

 
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 ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ใหแจงเปน
หนังสือใหผูอนุญาตทราบและจะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

ในกรณีผู รับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหผู รับ
อนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น 

 
มาตรา ๓๔  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา 

๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่ตอไป ตองแจงเปน
หนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาที่ 

 
มาตรา ๓๕  ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ และให
ถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น 

 



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 ๓๖  ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแก
ผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแต 
ผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
มาตรา ๓๗  ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลผูซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับ

อนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับ
อนุญาตตาย เพ่ือขอดําเนินกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป ก็ใหผูแสดงความจํานงนั้น
ดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตส้ินอายุ ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปน
ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันผูรับอนุญาตตาย 

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของเภสัชกร ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุันชัน้หนึ่ง 
ในสาขาเวชกรรม ทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล 

หรือผูประกอบการบาํบดัโรคสัตว 
   

 
มาตรา ๓๘  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมใหการผลิตยาเปนไปโดยถูกตองตามที่กําหนดไวในตํารายาท่ี

รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) หรือตามตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 
(๒) ควบคุมใหฉลากและเอกสารกํากับยาถูกตองตามที่ได กําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ควบคุมใหการแบงบรรจุและการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา

เปนไปโดยถูกตอง 
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๓๙ 
(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๑ ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา ๒๖ (๒) และ (๓) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปรุงยาในที่ที่ผูรับอนุญาตขายยาไดจัดไวตามมาตรา ๒๖ (๔) 
(๕) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบ

โรคศิลปะหรือของผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

(๖) ควบคุมการสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือยาตามใบสั่งยาของผู
ประกอบโรคศิลปะหรือของผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

(๗) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐  ใหเภสัชกรชั้นสองตามมาตรา  ๒๑ ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙ 

เชนเดียวกับเภสัชกรชั้นหนึ่ง เวนแตในสวนที่เก่ียวกับการปรุง การขายและการสงมอบยาควบคุม
พิเศษจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๔๑  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสองหรือผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเวชกรรม ทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาลตามมาตรา ๒๒ 
ปฏิบัติดังตอไปนี ้

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

ไว 
(๓) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๒  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งตาม

มาตรา ๒๓ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา ๒๖ (๓) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตางไปจากสภาพเดิมที่

ผูผลิตไดผลิตไว 
(๔) ควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาอันตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ 
(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๓  ใหเภสัชกรชั้นสองหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสองตาม

มาตรา ๒๓ ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ เชนเดียวกับเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ช้ันหนึ่ง เวนแตในสวนที่เก่ียวกับการควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาควบคุม
พิเศษจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๔๔  ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหถูกตองตามที่กําหนดไวใน

ตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) หรือตามตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา 
๗๙ 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๒๗ (๓)  
(๓) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๓๙ 
(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



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 
 

มาตรา ๔๕  หามมิใหเภสัชกร ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขา
เวชกรรม ทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 
ปฏิบัติการใดในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
โดยตนมิไดมีช่ือเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

 
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 
(๓) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตรายหรือการขายยาสามัญประจําบาน 
(๔) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักรซึ่งไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใช

เฉพาะตัวไดสามสิบวัน และการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ใน
หนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทยและองคการเภสัชกรรม 

 
มาตรา ๔๘  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 
(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนิน

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

กระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ  หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการขายยาหรือ
พระราชบัญญัตินี้ และความผิดที่กระทํานั้นมีอัตราโทษถึงจําคุก 

(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 



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 
 

(๗) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร
หรือสถานที่เก็บยา สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

(๘) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการ
ประกอบพาณิชยกิจของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

(๙) มีผูที่จะปฏิบัติการตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ 
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ตองระบุผูดําเนินกิจการ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม 

(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
 
มาตรา ๔๙  ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนโบราณมีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ 
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 
(๓) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) หรือ (๓) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (๒) 

สําหรับยาที่ตนผลิตหรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรนั้นดวย แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๕๐  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๙ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทน

ของผูรับอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม

วรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาว เปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๕๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่

ออกใบอนุญาต ถาผู รับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอเสียกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ได จนกวาผูอนุญาตจะ
ส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 



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 
 

ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ กอนที่
รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไป
พลางกอนได เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 

 
หมวด ๖ 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ 
   

 
มาตรา ๕๓  หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตยาหรือขายยาแผนโบราณนอกสถานที่ที่

ไดกําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสงตรงตอผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ 
 
มาตรา ๕๔  ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผน

โบราณ เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๘ 
 
มาตรา ๕๕  ผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผน

โบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๙ 
 
มาตรา ๕๖  ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร ตองมี 

ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๗๐ 
 
มาตรา ๕๗  ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานท่ีผลิตยา ซึ่งเห็นไดงายจากภายนอก

อาคาร แสดงวาเปนสถานที่ผลิตยาตามประเภทของใบอนุญาต ลักษณะและขนาดของปาย และ
ขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาที่ผลิตขึ้น และในฉลากตองแสดง 
(ก) ช่ือยา 
(ข) ช่ือของตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) แตถาเปนยา

นอกตําราดังกลาว ใหแสดงเลขที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 
(ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยา 
(จ) ช่ือผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา 
(ฉ) คําวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นไดชัด 
(ช) คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน 
(ซ) คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 

(๓) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว หรือตามตํารา
ยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) แลวแตกรณี เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศ
ตองมีภาษาไทยดวย 



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 
 

(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๘  ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาซึ่งเห็นไดงายจากภายนอก

อาคาร แสดงวาเปนสถานที่ขายยาตามประเภทของใบอนุญาต ลักษณะและขนาดของปาย และ
ขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๗ (๒) 
คงมีอยูครบถวน 

(๓) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๙  ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร ซึ่ง

เห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรตาม
ประเภทของใบอนุญาต ลักษณะและขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๗ (๒) 
คงมีอยูครบถวน และตองระบุช่ือประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาดวย 

(๓) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวเอกสารกํากับ
ยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยดวย 

(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ

อนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของผูประกอบโรค

ศิลปะแผนโบราณ ติดไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยาหรือสถานที่นํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๒  หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยาสถานที่นํา

หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 



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 
 

มาตรา ๖๓  เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนตัวผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบและจะเปลี่ยนตัวได
เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

ในกรณีผู รับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหผู รับ
อนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ 

ประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่
พนหนาที่ 

 
มาตรา ๖๕  ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ และให
ถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น 

 
มาตรา ๖๖  ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ จะขายยาของตนที่เหลืออยูแก

ผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตผู
อนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
มาตรา ๖๗ ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาต

ไดตามพระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาต
ตายเพื่อขอดําเนินกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไปก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการ
ตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันผูรับอนุญาตตาย 

 
หมวด ๗ 

หนาที่ของผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 
   

 
มาตรา ๖๘  ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา  ๕๔ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมใหการผลิตยาเปนไปโดยถูกตองตามที่กําหนดไวในตํารายา ที่

รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) หรือตามตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 
(๒) ควบคุมใหฉลากและเอกสารกํา กับยาถูกตองตามที่ กํ าหนดไว ใน

พระราชบัญญัตินี ้
(๓) ควบคุมใหการแบงบรรจุและการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา

เปนไปโดยถูกตอง 
(๔) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๖๙ 



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 
 

(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๙  ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา ๕๕ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๕๘ (๒) 
(๒) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๐  ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา ๕๖ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหถูกตองตามตํารับยาที่ไดข้ึน

ทะเบียนไวตามมาตรา ๗๙ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากตามมาตรา ๕๙ (๒) 
(๓) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา ๖๙ 
(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๑  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณปฏิบัติการใดในสถานที่

ผลิตยา สถานที่ขายยาหรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีช่ือเปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

 
หมวด ๘ 

ยาปลอม ยาผดิมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ 
   

 
มาตรา ๗๒  หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา

ตอไปนี ้
(๑) ยาปลอม 
(๒) ยาผิดมาตรฐาน 
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพ 
(๔) ยาที่ตองข้ึนทะเบียนตํารับยาแตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
(๕) ยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 
 
มาตรา ๗๓  ยาหรือวัตถุตอไปนี้เปนยาปลอม 
(๑) ยาหรือวัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวนวาเปนยาแท 
(๒) ยาที่แสดงชื่อวาเปนยาอื่น หรือแสดงเดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ ซึ่งมิใชความจริง 
(๓) ยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา ซึ่งมิใช

ความจริง 



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) ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือตามตํารับยาที่ข้ึน
ทะเบียนไว ซึ่งมิใชความจริง 

(๕) ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน ถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวา
รอยละสิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ซึ่งกําหนดไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือตํารับยาที่ข้ึน
ทะเบียนไว 

 
มาตรา ๗๔  ยาตอไปนี้เปนยาผิดมาตรฐาน 
(๑) ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน โดยสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจาก

เกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดซึ่งกําหนดไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือตํารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไว แต
ไมถึงขนาดดังกลาวในมาตรา ๗๓ (๕) 

(๒) ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญตอคุณภาพ
ของยาผิดไปจากเกณฑที่กําหนดในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือตํารับยาที่ข้ึนทะเบียนไว 

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

หรือยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๗๔ 
 

หมวด ๙ 
การประกาศเกี่ยวกับยา 

   
 

มาตรา ๗๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบ ุ
(๑) ตํารายา 
(๒) วัตถุที่เปนยา 
(๓) ยาที่เปนยาอันตราย 
(๔) ยาที่เปนยาควบคุมพิเศษ 
(๕) ยาที่เปนยาสามัญประจําบาน 
(๖) ยาที่เปนยาแผนโบราณ 
(๗) ยาที่ตองแจงกําหนดสิ้นอายุไวในฉลาก 
(๘) ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในเอกสารกํากับยาและขอความของคํา

เตือน 
 
มาตรา ๗๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรือ

อาการของโรคที่หามโฆษณายาวาสามารถใชบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรืออาการของ
โรคนั้นได 

 



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 ๗๘  ประกาศของรัฐมนตรีตามหมวดนี้ ใหกระทําไดเมื่อไดรับคําแนะนํา
จากคณะกรรมการ 

 
หมวด ๑๐ 

การขึ้นทะเบียนตาํรับยา 
   

 
มาตรา ๗๙  ผูรับอนุญาตผลิตยาหรือผูรับอนุญาตใหนําหรือส่ังยาเขามาใน

ราชอาณาจักรผูใดประสงคจะผลิตหรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่มีช่ือหรือตํารับยา
อยูนอกตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๖ (๑) ตองนําตํารับยานั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่เสียกอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแลว จึงจะผลิตยา หรือ
นํา หรือส่ังยานั้นเขามาในราชอาณาจักรได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูรับอนุญาตผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งยาตัวอยางที่ไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๐  การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๗๙ ตองแจงรายละเอียด

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

ยาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(๕) ฉลาก 
(๖) เอกสารกํากับยา 
(๗) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘๑  การแกรายการทะเบียนตํารับยา จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที ่
 
มาตรา ๘๒  การขอขึ้นทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา และการออก

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา  ๘๓   หามมิใหพนักงานเจ าหนาที่ รับขึ้นทะเบียนตํา รับยา  เมื่อ

คณะกรรมการเห็นวา 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไมเปนไปตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๒ 



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 
 

(๒) ยาที่ขอข้ึนทะเบียนตามตํารับยานั้นไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได หรือ
อาจไมปลอดภัยแกผูใช 

(๓) เปนยาที่ใชช่ือไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจาก
ความจริง 

(๔) เปนยาที่ระบุไวในมาตรา ๗๒ (๑) หรือ (๕)  
คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๘๔  บทบัญญัติมาตรา ๘๓ ใหใชบังคับแกการแกรายการทะเบียนตํารับ

ยาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๘๕  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออก

ใบสําคัญ 
 
มาตรา ๘๖  ยาใดที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวแลว หากภายหลังปรากฏวายานัน้ไม

มีสรรพคุณตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนยาตามที่ระบุในมาตรา ๗๒ 
(๑) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยานั้นได การ
เพิกถอนใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๘๗  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาสูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาและการออกใบแทนใบสําคัญ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๑๑ 
การโฆษณา 

   
 

มาตรา ๘๘  การโฆษณาขายยาจะตอง 
(๑) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวา

สามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด 
หรือใชถอยคําอ่ืนใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 

(๒) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๓) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยาหรือเปนสวนประกอบของยาซึ่งความ

จริงไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ 
(๔) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง 



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 
 

(๕) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด 
(๖) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(๗) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น 
(๘) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรือ

อาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๗ 
ความใน (๕) และ (๖) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือเอกสารกํากับยา 

และความใน (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผู
ประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

 
มาตรา ๘๙  หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง 

หรือแสดงความทุกขทรมานของผูปวย 
 
มาตรา ๙๐  หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล 
 

หมวด ๑๒ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๙๑  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ เขาไปในสถานท่ี

ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ในระหวาง
เวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และในการนั้นมีอํานาจนํายาใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ หรือในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อาจยึดหรืออายัดยาที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดดังกลาว 
ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่เก่ียวกับยานั้น เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีได 

ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผู รับ
อนุญาตและบรรดาผูมีหนาที่เก่ียวของกับการผลิตยา การขายยา หรือการนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรในสถานที่ดังกลาว อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๙๒  ในการปฏิบัติการตามหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๓  ยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่ไดยึดไวตาม

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



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 
 

ถาส่ิงที่ยึดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย 
หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของยา พนักงานเจาหนาที่จะจัดการขาย
ทอดตลาดยานั้นรวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารเสียกอนถึงกําหนดก็ได ไดเงิน
จํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน 

 
มาตรา ๙๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑๓ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๙๕  เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผู รับอนุญาตผู ใดไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือใน
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 

 



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 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 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษ

ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๔  ผูรับอนุญาตผูใดผลิตยาหรือขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาใน

ราชอาณาจักรภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษ
ปรับวันละไมเกินหนึ่งรอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ 

 
มาตรา ๑๐๕ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ หรือมาตรา 

๒๗ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 



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 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 
 
มาตรา ๑๐๘  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๔ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับ

ไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษ

ปรับตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา 

๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๑๔  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา 

๕๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๕  ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ 

มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๖  ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดฝาฝนมาตรา ๗๑ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๑๗  ผูใดผลิตยาปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๑) ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
 



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 ๑๑๘  ผูใดผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน
ตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๒) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป 
และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๑๙  ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอมอันเปน

การฝาฝนมาตรา ๗๒ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท
ถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนยาปลอม ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๒๐  ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาผิดมาตรฐาน 

หรือยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๒) หรือ (๕) ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐานหรือยาที่
รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยา ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
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 ๑๒๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๒๔  ผูใดโฆษณาขายยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ หรือ

มาตรา ๙๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๒๕  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา ๙๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
 
มาตรา ๑๒๖  เมื่อมีการลงโทษตามมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๗ 

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



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 
 

อุปกรณที่ใชในการผลิตยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาที่เก่ียวเนื่องกับความผิดในคดีใหแก
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

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

ถาผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะประกอบ
ธุรกิจนั้นตอไปหรือไดย่ืนคําขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตผูอนุญาตไมอนุญาต จะ
ขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุหรือวันที่ผูอนุญาตแจงใหทราบวาไมอนุญาตแลวแตกรณี เวนแต
ผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
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 



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 
 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผน 
      ปจจุบัน    ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผน 
      ปจจุบัน    ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตขายยาแผน 
      ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุ 
      เสร็จที่ไมใชยาอันตราย 
      หรือยาควบคุมพิเศษ  ฉบับละ    ๓๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตขายยาแผน 
      ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ 
      สําหรับสัตว    ฉบับละ    ๓๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยา 
      แผนปจจุบันเขามาใน 
      ราชอาณาจักร   ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตผลิตยาแผน 
      โบราณ    ฉบับละ     ๒๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตขายยาแผน 
      โบราณ    ฉบับละ     ๑๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยา 
      แผนโบราณเขามาใน 
      ราชอาณาจักร   ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
      ตํารับยา    ฉบับละ      ๒๐๐ บาท 
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ        ๕๐ บาท 
(๑๑) ใบแทนใบสําคัญการขึ้น 
        ทะเบียนตํารับยา   ฉบับละ        ๕๐ บาท 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละ 
        เทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 
        ใบอนุญาตแตละประเภท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ 

 
 


