พระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510
----ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2510
เปนปที่ 22 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขายยา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา "พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2510/101/7 พ./20 ตุลาคม 2510]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. 2493
(2) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498
(3) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
(4) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2500
(5) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505
มาตรา 4* ในพระราชบัญญัตินี้
"ยา" หมายความวา
(1) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาทีร่ ัฐมนตรีประกาศ
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา
หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว
(3) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภณ
ั ฑกึ่งสําเร็จรูป หรือ
(4) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือ
การกระทําหนาที่ใด ๆ ของรางกายของมนุษยหรือสัตว
วัตถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไมหมายความรวมถึง
(ก) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม
ตามที่รฐั มนตรีประกาศ
(ข) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา
เครือ่ งมือ เครื่องใชในการสงเสริมสุขภาพ เครื่องสําอาง หรือเครื่องมือ และ
สวนประกอบของเครื่องมือทีใ่ ชในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม

(ค) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตรสําหรับการวิจยั
การวิเคราะห หรือการชันสูตรโรคซึ่งมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย
"ยาแผนปจจุบัน" หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั หรือการบําบัด
โรคสัตว"ยาแผนโบราณ" หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการ
ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบําบัดโรคสัตว ซึ่งอยูใ นตํารายา
แผนโบราณที่รฐั มนตรีประกาศ หรือยาที่รฐั มนตรีประกาศเปนยาแผนโบราณ
หรือยาที่ไดรับอนุญาตใหขนึ้ ทะเบียนตํารับยาเปนยาแผนโบราณ
"ยาอันตราย" หมายความวา ยาแผนปจจุบนั หรือยาแผนโบราณที่
รัฐมนตรีประกาศเปนยาอันตราย
"ยาควบคุมพิเศษ" หมายความวา ยาแผนปจจุบนั หรือยาแผนโบราณ
ที่รัฐมนตรีประกาศเปนยาควบคุมพิเศษ
"ยาใชภายนอก"* หมายความวา ยาแผนปจจุบนั หรือยาแผนโบราณ
ที่มุงหมายสําหรับใชภายนอก ทั้งนีไ้ มรวมถึงยาใชเฉพาะที่ *[นิยามคํานี้
แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/748/1 พ.)]
"ยาใชเฉพาะที่"* หมายความวา ยาแผนปจจุบนั หรือยาแผนโบราณที่
มุงหมายใชเฉพาะที่กับหู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หรือทอปสสาวะ
*[นิยามคํานี้ แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/748/1 พ.)]
"ยาสามัญประจําบาน" หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผน
โบราณทีร่ ัฐมนตรีประกาศเปนยาสามัญประจําบาน
"ยาบรรจุเสร็จ"* หมายความวา ยาแผนปจจุบนั หรือยาแผนโบราณที่
ไดผลิตขึ้นเสร็จในรูปตาง ๆ ทางเภสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภาชนะ หรือหีบหอ
ที่ปดหรือผนึกไว และมีฉลากครบถวนตามพระราชบัญญัตนิ ี้ *[นิยามคํานี้ แกไข
โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/748/1 พ.)]
"ยาสมุนไพร" หมายความวา ยาทีไ่ ดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแร
ซึ่งมิไดผสม ปรุง หรือแปรสภาพ
"เภสัชเคมีภัณฑ" หมายความวา สารอินทรียเคมี หรืออนินทรียเคมี
ซึ่งเปนสารเดี่ยวที่ใชปรุงแตง เตรียม หรือผสมเปนยา
"เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป" หมายความวา สารอินทรียเคมี หรือ
อนินทรียเ คมีทั้งที่เปนสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยูใ นลักษณะพรอมที่จะนํามา
ใชประกอบในการผลิตเปนยาสําเร็จรูป
"การประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความวา การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม
"การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั " หมายความวา การประกอบ
โรคศิลปะโดยอาศัยความรูอนั ไดศกึ ษาตามหลักวิทยาศาสตร
"การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ" หมายความวา การประกอบ
โรคศิลปะโดยอาศัยความรูจากตําราหรือการเรียนสืบตอกันมา อันมิใชการ
ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร

"การบําบัดโรคสัตว" หมายความวา การกระทําใด ๆ อันกระทํา
โดยตรงตอรางกายของสัตวเพือ่ ตรวจ รักษา ปองกัน หรือกําจัดโรค
"ผลิต"* หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และ
หมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบงยาโดยมีเจตนาใหเปนยาบรรจุเสร็จ
ทั้งนี้ จะมีฉลากหรือไมก็ตาม *[นิยามคํานี้ แกไขโดยพระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
"สารออกฤทธิ์" หมายความวา วัตถุอันเปนสวนประกอบที่สาํ คัญ
ของยาที่สามารถมีฤทธิ์บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความ
เจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว
"ความแรงของสารออกฤทธิ์" หมายความวา
(1) ความเขมขนของยาที่มปี ริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเปนน้าํ หนัก
ตอน้าํ หนัก น้าํ หนักตอปริมาตร หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ตอหนึ่งหนวย
การใช หรือ
(2) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ไดมีการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการดวยวิธีการที่เหมาะสม หรือไดผา นการควบคุมการใชรกั ษา
โรคอยางไดผลเพียงพอแลว
"ขาย"* หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหนาย จาย แจก
แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไว
เพื่อขายดวย *[นิยามคํานี้ แกไขโดยพระราชบัญญัตยิ า(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
"ขายสง"* หมายความวา ขายตรงตอผูรับอนุญาตขายยา ผูรับ
อนุญาตขายสงยา กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม
ผูไดรับอนุญาตใหดาํ เนินการสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั หรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว *[นิยามคํานี้ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
"ดานนําเขา"* หมายความวา ทาหรือทีแ่ หงใดในราชอาณาจักรที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนดานตรวจสอบยาทีน่ าํ หรือสัง่ เขา
มาในราชอาณาจักร *[นิยามคํานี้ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
"ฉลาก" หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือ
ขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไวที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา
"เอกสารกํากับยา" หมายความรวมถึง กระดาษหรือวัตถุอนื่ ใดที่ทาํ ให
ปรากฏความหมายดวยรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ
เกี่ยวกับยาที่สอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา
"ตํารับยา" หมายความวา สูตรซึ่งระบุสว นประกอบสิ่งปรุงที่มียา
รวมอยูดว ยไมวา สิ่งปรุงนัน้ จะมีรูปลักษณะใด และใหหมายความรวมถึงยา
ที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่จะนําไปใชแกมนุษย

หรือสัตวได
"ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม
"ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะ
แผนปจจุบนั ในสาขาทันตกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภ หรือการพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
"ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะ
แผนโบราณในสาขาเวชกรรมหรือเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ
"เภสัชกรชัน้ หนึ่ง" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั
ชั้นหนึ่งในสาขาเภสัชกรรม
"เภสัชกรชั้นสอง" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั
ชั้นสองในสาขาเภสัชกรรม
"ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง" หมายความวา ผูไดรับอนุญาต
เปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชนั้ หนึ่งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
บําบัดโรคสัตว
"ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นสอง" หมายความวา ผูไดรับอนุญาต
เปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชนั้ สอง (ก) สาขาอายุรกรรมตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว
"ผูรับอนุญาต" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
และในกรณีนิตบิ ุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูจัดการหรือ
ผูแทนของนิติบคุ คลซึ่งเปนผูดาํ เนินกิจการดวย
"ผูอนุญาต" หมายความวา
(1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย สําหรับการอนุญาตผลิตยาหรือการนํา
หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
(2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย สําหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพ
มหานคร
(3) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยู
ในเขตอํานาจนอกจากกรุงเทพมหานคร
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัตนิ ี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัตกิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
*[มาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมอี าํ นาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทา ยพระราชบัญญัตนิ ี้ ยกเวน

คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการยา
--------มาตรา 6* ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการยา"
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย
อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมอนามัย
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผูแทนทบวงวิทยาลัยซึ่งแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เภสัชศาสตรสองคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการกอง
กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เปน
กรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมนอยกวา
หาคนแตไมเกินเกาคน ในจํานวนนีอ้ ยางนอยสองคนจะตองเปนผูประกอบโรค
ศิลปะแผนโบราณ
ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหผูอาํ นวยการกอง กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเปนกรรมการและผูชว ยเลขานุการ
*[มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2530/278/1 พ.)]มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตัง้ อีกได
มาตรา 8 นอกจากการพนตําแหนงตามมาตรา 7 กรรมการผูทรง
คุณวุฒพิ น จากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(7) ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงกอนวาระ ใหรฐั มนตรีแตงตั้ง
ผูอื่นเปนกรรมการแทน และใหผูนนั้ อยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่ง
ตนแทน
มาตรา 9 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมใหกรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถอื เสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีหนาทีใ่ หคาํ แนะนําหรือความเห็นใน
เรื่องตอไปนี้
(1) การอนุญาตผลิตยา ขายยา หรือนําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร และการขึน้ ทะเบียนตํารับยา
(2) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยา
(3) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา
การขายยา การนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตัวอยาง
เพื่อตรวจ และการตรวจสอบสถานที่ผลิตยา สถานทีข่ ายยา สถานทีน่ าํ หรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร และสถานที่เก็บยา
(4) การที่รัฐมนตรีจะใชอาํ นาจตามมาตรา 76 หรือมาตรา 77
(5) เรื่องอื่นตามทีร่ ัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
พิจารณา ศึกษา หรือวิจัยเกีย่ วกับเรือ่ งที่อยูใ นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
และใหนาํ มาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด 2
การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบนั
--------มาตรา 12 หามมิใหผใู ดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรซึง่ ยาแผนปจจุบัน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 13* บทบัญญัติมาตรา 12 ไมใชบังคับแก
(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน
หรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม
(2) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ
ของผูประกอบโรคศิลปะที่สงั่ สําหรับคนไขเฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสาํ หรับสัตวเฉพาะราย
(3) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตราย การขายยาสามัญ

ประจําบาน การขายยาซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ
ในสาขาทันตกรรมขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน หรือการขายยาซึ่ง
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวขายสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัดหรือปองกันโรค หรือ
การขายยาซึ่งขายโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค
สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม
(4) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งไมเกินจํานวนที่
จําเปนจะตองใชเฉพาะตัวไดสามสิบวัน
(5) การนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง
กรม ในหนาที่ปอ งกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม
*ผูไดรับยกเวนตาม (1) และ (5) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงือ่ นไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 13 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.) และความในวรรคทายเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 14* ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือสั่ง
เขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบันได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต
(1) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสนิ หรือฐานะพอที่จะตั้งและ
ดําเนินกิจการได
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(3) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวย
กฎหมายใหจาํ คุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัตใิ หถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปน
องคประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมาย
วาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการขายยาหรือ
พระราชบัญญัตนิ ้ี เวนแตพน โทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาต
(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ
(6) ไมเปนโรคตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(7) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา และอุปกรณทใี่ ชในการผลิตยา การขายยา
หรือการเก็บยาและการควบคุม หรือรักษาคุณภาพยา ซึ่งมีลักษณะและจํานวน
ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(8) ใชชอื่ ในการประกอบพาณิชยกิจไมซา้ํ หรือคลายคลึงกับชื่อทีใ่ ชใน
การประกอบพาณิชยกิจของผูรับอนุญาตซึ่งอยูใ นระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป
(9)* มีผูที่จะปฏิบัติการตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40
มาตรา 40 ทวิ มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44
แลวแตกรณี
ผูมีหนาทีป่ ฏิบัติการตาม (9) ตองอยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่

ขายยา หรือสถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว
ในกรณีนติ ิบุคคลเปนผูขออนุญาตผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปน
ผูดําเนินกิจการตองมีคุณสมบัติตาม (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหาม
ตาม (4) (5) หรือ (6)
*[มาตรา 14 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
ความใน (9) แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530]
มาตรา 15* ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบนั มีดังนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
(3) ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบนั
(4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ
(5) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว
(6) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบนั เขามาในราชอาณาจักร
ใหถอื วาผูไ ดรับใบอนุญาตตาม (1) หรือ (6) เปนผูไดรับใบอนุญาต
ตาม (3) สําหรับยาที่ตนผลิตหรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรดวย
แลวแตกรณี
ใหถอื วาผูไ ดรับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (3)
(4) และ (5) ดวย
ใหถอื วาผูไ ดรับใบอนุญาตตาม (3) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (4)
และ (5) ดวย แตใหขายไดเฉพาะการขายสงเทานัน้
*[มาตรา 15 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 16 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 15 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือ
ตัวแทนของผูร ับอนุญาตดวย
ใหถอื วาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการ
คุมกันตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาต
จะพิสูจนไดวา การกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูห รือควบคุมได
มาตรา 17* ใบอนุญาตตามมาตรา 15 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31
ธันวาคมของปทอี่ อกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิน้ อายุ เมื่อไดยนื่ คําขอดังกลาวแลว จะประกอบ
กิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนัน้
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิน้ อายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยืน่ คําขอ
ผอนผันพรอมดวยแสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยืน่ คําขอผอนผันนี้
ไมเปนเหตุใหพน ผิดสําหรับการประกอบกิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุ

ใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบกิจการโดยใบอนุญาตขาดอายุ
การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวนั ที่
ใบอนุญาตสิน้ อายุจะกระทํามิได
*[มาตรา 17 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 18 ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูข อตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออก
ใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีผอู นุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนั กอนที่
รัฐมนตรีจะมีคาํ วินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให
ประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคาํ ขอของผูอุทธรณ
หมวด 3
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน
--------มาตรา 19* หามมิใหผูรับอนุญาต
(1) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันนอกสถานที่ทกี่ ําหนดไวในใบอนุญาต
เวนแตเปนการขายสง
(2) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต
(3) ขายยาแผนปจจุบันที่เปนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหแก
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 15 (4)
*[มาตรา 19 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 20* ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนั ตองมีเภสัชกรชัน้ หนึ่ง
อยางนอยสองคนเปนผูมหี นาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 38 และตองจัดใหมีเภสัชกร
อยางนอยหนึ่งคนประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ
*ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการควบคุมการผลิตยาแผนปจจุบนั
ผูอนุญาตจะกําหนดใหผรู ับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชัน้ หนึ่ง เปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารตามมาตรา 38 มากกวาจํานวนทีก่ ําหนดในวรรคหนึ่งได
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 20 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)และความในวรรคสองของมาตรา 20 เพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 21* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั ตองมีเภสัชกรชัน้ หนึ่ง

หรือเภสัชกรชัน้ สอง เปนผูมีหนาทีป่ ฏิบัติการตามมาตรา 39 และมาตรา 40
ประจําอยูตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการ
*[มาตรา 21 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 21 ทวิ* ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกร
ชั้นหนึ่งเปนผูมหี นาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 40 ทวิ ประจําอยู ณ สถานที่
ขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานทีเ่ ก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ
*[มาตรา 21 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 22* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่
ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตองมีเภสัชกรชัน้ หนึ่ง เภสัชกรชัน้ สอง
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชัน้ หนึ่งในสาขา
ทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา 41 ประจําอยูตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการ
*[มาตรา 22 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 23* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จ
สําหรับสัตวตองมีเภสัชกรชัน้ หนึ่ง เภสัชกรชัน้ สอง ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชนั้ สอง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา 42 และมาตรา 43 ประจําอยูตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการ
*[มาตรา 23 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 24* ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราช
อาณาจักรตองมีเภสัชกรชัน้ หนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 44 ประจํา
อยู ณ สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยาตลอด
เวลาที่เปดทําการ
*[มาตรา 24 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 25* ใหผรู ับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนั ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปา ย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาทีร่ ะบุไวใน
ใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคาร คือ
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ และเวลาที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทาํ ปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของ
ตัวอักษร และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

(2) จัดใหมีการวิเคราะหวัตถุดิบและยาที่ผลิตขึน้ กอนนําออกจาก
สถานที่ผลิต โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหทุกครั้งซึ่งตอง
เก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป
(3) จัดใหมีฉลากตามที่ขนึ้ ทะเบียนตํารับยาผนึกไวที่ภาชนะและ
หีบหอบรรจุยาทีผ่ ลิตขึ้น และในฉลากตองแสดง
(ก) ชื่อยา
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยา
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ
(ง) ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวน
ประกอบที่สาํ คัญของยาซึ่งจะตองตรงตามทีข่ นึ้ ทะเบียนตํารับยา
(จ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา
(ฉ) ชื่อผูผลิตยาและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
(ช) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา
(ซ) คําวา "ยาอันตราย" "ยาควบคุมพิเศษ" "ยาใชภายนอก"
หรือ "ยาใชเฉพาะที"่ แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณีเปน
ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือยาใชเฉพาะที่
(ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณีที่เปนยาสามัญ
ประจําบาน
(ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีที่เปนยาสําหรับสัตว
(ฎ) คําวา "ยาสิน้ อายุ" และแสดงวัน เดือน ป ที่ยาสิน้ อายุ
ในกรณีเปนยาทีร่ ัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (7) หรือ (8)
(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขนึ้ ทะเบียนตํารับยาไว และ
ขอความในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถา
เปนภาษาตางประเทศตองมีคาํ แปลเปนภาษาไทยดวย
(5) จัดใหมคี าํ เตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา
สําหรับยาที่รฐั มนตรีประกาศตามมาตรา 76 (9) ในกรณีฉลากมีเอกสารกํากับ
ยาอยูดวย คําเตือนการใชยาจะแสดงไวที่สวนใดสวนหนึ่งของฉลากหรือ
เอกสารกํากับยาก็ได
(6) ทําบัญชีวัตถุดิบทีใ่ ชผลิตยา บัญชียาที่ผลิตและขาย และเก็บยา
ตัวอยางที่ผลิต ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(7) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความ
ตาม (3) ไดทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันไดรับยกเวนไมตองแสดง
ขอความตาม (3) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่ง
หรือทั้งหมด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว
ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพือ่ สงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลาก
และเอกสารกํากับยาตองระบุชอื่ ประเทศไทยดวย สวนขอความอืน่ หากประสงค
จะขอยกเวนตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอน
ในกรณีผรู ับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนั ประสงคจะแกไขฉลากเกี่ยวกับวัน

เดือน ปที่ยาสิน้ อายุตาม (3) (ฎ) ตองยื่นคําขอรับอนุญาตตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 25 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 26* ใหผรู ับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปา ย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาทีร่ ะบุไวในใบอนุญาต
ซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคาร คือ
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ขายยา
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่
ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทาํ ปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของ
ตัวอักษร และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมีการแยกเก็บยาสําหรับสัตวเปนสวนสัดจากยาอืน่
(3) จัดใหมีการแยกเก็บยาเปนสวนสัดดังตอไปนี้
(ก) ยาอันตราย
(ข) ยาควบคุมพิเศษ
(ค) ยาอืน่ ๆ
(4) จัดใหมีที่เปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตามใบสั่งยาของผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั หรือผูประกอบการบําบัด
โรคสัตว และสําหรับเก็บยาที่จะใชในการนัน้ ดวย
(5) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 25 (3) คงมีอยูค รบถวน
(6) ทําบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(7) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตขายยา
ตามมาตรา 15 (4) และ (5) โดยอนุโลม
*[มาตรา 26 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
และความในวรรคทาย ของมาตรา 26 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 26 ทวิ* ใหผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันปฏิบัติตาม
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม เวนแตไมตองจัดใหมีที่เปนสวนสัดสําหรับ
ปรุงยาตาม (4)
*[มาตรา 26 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530]
มาตรา 27* ใหผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบนั เขามาใน
ราชอาณาจักรปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปา ย ณ ที่เปดเผยหนาสถานทีน่ ําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักรทีร่ ะบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคาร คือ

(ก) ปายแสดงวาเปนสถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่
ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทาํ ปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของ
ตัวอักษร และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(2) ในเวลานําเขาตองจัดใหมีใบรับรองของผูผ ลิตแสดงรายละเอียด
การวิเคราะหยาที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งตองเก็บรักษาไวไม
นอยกวาหาป ใบรับรองของผูผลิตถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคาํ แปลเปน
ภาษาไทยดวย และมีฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) ที่ภาชนะและ
หีบหอบรรจุยา เวนแตความใน (ฉ) ใหระบุชอื่ เมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่
ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด
(3) กอนนํายาออกขายตองจัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยามี
ลักษณะและขอความครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) เวนแต
ความใน (ฉ) ใหระบุชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด
และใหระบุชอื่ ของผูนาํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร และจังหวัดที่ตั้ง
สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาไวดวย
(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขนึ้ ทะเบียนตํารับยาไว
และขอความในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยา
ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคาํ แปลเปนภาษาไทยดวย
(5) จัดใหมีคาํ เตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา
สําหรับยาที่รฐั มนตรีประกาศตามมาตรา 76 (9) คําเตือนการใชยาถาเปน
ภาษาตางประเทศตองมีคาํ แปลเปนภาษาไทยดวยในกรณีที่ฉลากมีเอกสาร
กํากับยาอยูดวย คําเตือนการใชยาจะแสดงไวที่สวนใดสวนหนึ่งของฉลากหรือ
เอกสารกํากับยาก็ได
(6) ทําบัญชียาทีน่ าํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร และทีข่ าย และ
เก็บยาตัวอยางทีน่ าํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
(7) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณียาทีน่ าํ เขาตาม (2) หรือยาที่จะนําออกขายตาม (3) บรรจุ
ในภาชนะทีม่ ีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตามมาตรา 25 (3)
ไดทั้งหมด ใหผรู ับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบนั เขามาในราชอาณาจักรไดรับ
ยกเวนไมตองแสดงขอความตามมาตรา 25 (3) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
(ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว
*[มาตรา 27 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 27 ทวิ* ยาแผนปจจุบันทีน่ าํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

จะตองผานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนําเขา
การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 27 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 28 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ใหผรู ับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยืน่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน
นับแตวนั ที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29* ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของเภสัชกร
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชัน้ หนึ่งในสาขา
ทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ติดไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงา ยที่สถานที่ผลิตยา สถานทีข่ ายยา หรือสถานที่นาํ
หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี
*[มาตรา 29 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 30 หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิตยา สถานทีข่ ายยา
สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31 หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันในสถานทีผ่ ลิตยา
ในระหวางที่เภสัชกรไมอยูปฏิบัตหิ นาที่ในสถานที่ดังกลาว
มาตรา 32 หามมิใหรบั อนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ในระหวางที่เภสัชกรหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวไมอยูปฏิบัติหนาที่
มาตรา 33* เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะเปลีย่ นผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทวิ มาตรา 41
มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44 ใหแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ
และจะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
ในกรณีผรู ับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง
ใหผรู ับอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่ไมมี
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารนัน้
*[มาตรา 33 วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 33 ทวิ* ในกรณีผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่
ขายยา หรือสถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได
เปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน ใหผูรับอนุญาตจัดใหผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารในสถานทีน่ น้ั ๆ เขาปฏิบัติหนาทีแ่ ทนได โดยใหผรู บั
อนุญาตแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติหนาทีแ่ ทนเปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทวิ
มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44 แลวแตกรณี
การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
*[มาตรา 33 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า(ฉบับที่ 3)
(รก.2522/79/29 พ.) พ.ศ. 2522 และแกไขโดยพระราชบัญญัตยิ า
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 34* ผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการตามมาตรา 38 มาตรา 39
มาตรา 40 มาตรา 40 ทวิ มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือ
มาตรา 44 ซึ่งประสงคจะไมปฏิบตั ิหนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาต
ทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวนั ทีพ่ น หนาที่
*[มาตรา 34 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530]
มาตรา 35 ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราช
บัญญัตนิ ี้ ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินสิบหาวัน
นับแตวนั เลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตาม
ที่แจงไวนนั้
มาตรา 36 ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการจะขายยาของตนที่
เหลืออยูแกผรู ับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวนั เลิกกิจการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
มาตรา 37 ถาผูรับอนุญาตตายและมีบคุ คลผูซงึ่ มีคุณสมบัติอาจเปนผูรับ
อนุญาตไดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแตวนั ที่ผูรับอนุญาตตาย เพือ่ ขอดําเนินกิจการที่ผตู ายไดรับอนุญาตนัน้ ตอไป
ก็ใหผแู สดงความจํานงนัน้ ดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิน้ อายุ
ในกรณีเชนวานีใ้ หถอื วาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ตั้งแตวันผูรับอนุญาตตาย
หมวด 4*
หนาที่ของเภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว

--------มาตรา 38* ใหเภสัชกรชัน้ หนึ่งตามมาตรา 20 ประจําอยู ณ สถานที่
ผลิตยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ไดขนึ้
ทะเบียนไวตามมาตรา 79
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับยาตาม
มาตรา 25 (3) (4) และ (5)
(3) ควบคุมการแบงบรรจุยาและการปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุ
ยาใหเปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 39
(5) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตัวอยางตามมาตรา 25 (6)
(6) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[ความในหมวด 4 และมาตรา 38 แกไขโดยพระราชบัญญัตยิ า
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 39* ใหเภสัชกรชัน้ หนึ่งตามมาตรา 21 ประจําอยู ณ สถานที่
ขายยาแผนปจจุบันตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมหี นาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (2) และ (3)
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา 26 (5)
(3) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(4) ปรุงยาในที่ที่ผรู ับอนุญาตขายยาไดจัดไวตามมาตรา 26 (4)
(5) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ปรุงตามใบสั่งยาของ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบ
การบําบัดโรคสัตว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
(6) ควบคุมการสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือยาตาม
ใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
(7) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6)
(8) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 39 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 40 ใหเภสัชกรชั้นสองตามมาตรา 21 ปฏิบัติตามมาตรา 39
เชนเดียวกับเภสัชกรชั้นหนึ่ง เวนแตในสวนที่เกีย่ วกับการปรุง การขาย และ
การสงมอบยาควบคุมพิเศษจะกระทํามิได
มาตรา 40 ทวิ* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา 21 ทวิ ประจําอยู
ณ สถานทีข่ ายสงยาแผนปจจุบนั หรือสถานทีเ่ ก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และ
ใหมหี นาที่ปฏิบตั ิดังตอไปนี้

(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (2) และ (3)
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา 26 (5)
(3) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6)
(4) ควบคุมการขายสงยาแผนปจจุบนั
(5) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 40 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 41* ใหเภสัชกรชัน้ หนึ่ง เภสัชกรชัน้ สอง ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือผูป ระกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั ชัน้ หนึง่ ในสาขาทันตกรรม การ
ผดุงครรภหรือการพยาบาลตามมาตรา 22 ประจําอยู ณ สถานทีข่ ายยาแผน
ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตลอดเวลา
ที่เปดทําการ และใหมีหนาทีป่ ฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา 26 (5)
(2) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จตางไปจากสภาพเดิม
ที่ผูผลิตไดผลิตไว
(3) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6)
(4) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 41 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 42* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตาม
มาตรา 23 ประจําอยู ณ สถานทีข่ ายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับ
สัตวตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (3)
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา 26 (5)
(3) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตา งไปจาก
สภาพเดิมที่ผูผลิตไดผลิตไว
(4) ควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษ
(5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6)
(6) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 42 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 43 ใหเภสัชกรชั้นสองหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ชั้นสองตามมาตรา 23 ปฏิบัติตามมาตรา 42 เชนเดียวกับเภสัชกรชัน้ หนึ่ง
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง เวนแตในสวนทีเ่ กี่ยวกับการควบคุม
การสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาควบคุมพิเศษจะกระทํามิได
มาตรา 44* ใหเภสัชกรชัน้ หนึ่งตามมาตรา 24 ประจําอยู ณ สถานที่
นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานทีเ่ ก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ

และใหมหี นาทีป่ ฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ควบคุมยาทีน่ าํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดย
ถูกตองตามตํารับยาทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนไวตามมาตรา 79
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา 27 (2) (3) และ
(5)
(3) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียด
การวิเคราะหยาตามมาตรา 27 (2) และเอกสารกํากับยาตามมาตรา 27(4)
(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 39
(5) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตัวอยางตามมาตรา 27(6)
(6) ควบคุมการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
(7) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นาํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
ณ สถานทีเ่ ก็บยา
(8) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 45* หามมิใหเภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
โรคศิลปะแผนปจจุบันชัน้ หนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ปฏิบัติหนาที่ผูมหี นาที่ปฏิบัติการในสถานทีผ่ ลิตยา
สถานที่ขายยา หรือสถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีชื่อ
เปนผูมหี นาที่ปฏิบัติการในสถานทีน่ นั้
*[มาตรา 45 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
หมวด 5
การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ
--------มาตรา 46 หามมิใหผใู ดผลิต ขาย หรือ นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรซึง่ ยาแผนโบราณ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 47 บทบัญญัติมาตรา 46 ไมใชบังคับแก
(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน
หรือบําบัดโรค สภากาชาดไทยและองคการเภสัชกรรม
(2) การปรุงยาแผนโบราณตามตํารายาที่รฐั มนตรีประกาศตาม
มาตรา 76 (1) โดยผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เพื่อขายเฉพาะสําหรับ
คนไขของตนหรือขายปลีก
(2 ทวิ)* การขายยาแผนโบราณโดยผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั
ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบนั และผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยา

บรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
(3) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตรายหรือการขายยาสามัญ
ประจําบาน
(4) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักรซึง่ ไมเกินจํานวนที่จาํ เปน
จะตองใชเฉพาะตัวไดสามสิบวัน และการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทยและ
องคการเภสัชกรรม
*[ความใน (2 ทวิ) ของมาตรา 47 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 48* ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนํา หรือสั่ง
เขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต
(1) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสนิ หรือฐานะพอที่จะตั้งและ
ดําเนินกิจการได
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(3) มีถิ่นอยูในประเทศไทย
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวย
กฎหมายใหจาํ คุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัตใิ หถือเอาการกระทําโดยทุจริต
เปนองคประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมาย
วาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการขายยา หรือ
พระราชบัญญัตนิ ี้ เวนแตพน โทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาต
(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ
(6) ไมเปนโรคตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(7) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา สะอาดและถูกสุขลักษณะ
(8) ใชชอื่ ในการประกอบพาณิชยกิจไมซา้ํ หรือคลายคลึงกับชื่อทีใ่ ชใน
การประกอบพาณิชยกิจของผูรับอนุญาตซึ่งอยูใ นระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป
(9) มีผูที่จะปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70
ผูมีหนาทีป่ ฏิบัติการตาม (9) ตองอยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่
ขายยา หรือสถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว
ในกรณีนติ ิบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบคุ คลซึ่ง
เปนผูดาํ เนินกิจการตองมีคุณสมบัติตาม (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหาม
ตาม (4) (5) หรือ (6)
*[มาตรา 48 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 49 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนโบราณมีดังนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ

(2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
(3) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร
ใหถอื วาผูไ ดรับใบอนุญาตตาม (1) หรือ (3) เปนผูร ับใบอนุญาต
ตาม (2) สําหรับยาที่ตนผลิต หรือ นําหรือสั่งมาตรา 50 ใบอนุญาตทีอ่ อกตามมาตรา 49 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือ
ตัวแทนของผูร ับอนุญาตดวย
ใหถอื วาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการ
คุมกันตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาต
จะพิสูจนไดวา การกระทําดังกลาว เปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูห รือควบคุมได
มาตรา 51* ใบอนุญาตตามมาตรา 49 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิน้ อายุ เมื่อไดยนื่ คําขอดังกลาวแลว จะประกอบ
กิจการตอไปก็ได จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนัน้
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิน้ อายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยืน่ คําขอ
ผอนผันพรอมดวยแสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยืน่ คําขอผอนผันนี้
ไมเปนเหตุใหพน ผิดสําหรับการประกอบกิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุ
ใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบกิจการโดยใบอนุญาตขาดอายุ
การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวนั ที่
ใบอนุญาตสิน้ อายุจะกระทํามิได
*[มาตรา 51 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 52 ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสทิ ธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออก
ใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตเขามาในราชอาณาจักรนัน้ ดวย
แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีผอู นุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
กอนทีร่ ัฐมนตรีจะมีคาํ วินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมอี าํ นาจสัง่ อนุญาต
ใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคาํ ขอของผูอทุ ธรณ
หมวด 6
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ
--------มาตรา 53* หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนโบราณนอก

สถานที่ที่กาํ หนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสง
*[มาตรา 53 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 54* ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะ
แผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา 68 ประจําอยูตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการ
ผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึง่ ผลิตยาเกินหาสิบตํารับขึน้ ไป ใหมีจาํ นวน
ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 54 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 54 ทวิ* ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณซึ่งผลิตยาแผนโบราณ
โดยวิธีตอกอัดเม็ด วิธีเคลือบ หรือวิธีอื่นอันคลายคลึงกัน และใชเภสัชเคมีภัณฑ
หรือเภสัชเคมีภณ
ั ฑกึ่งสําเร็จรูปในการตอกอัดเม็ด การเคลือบ หรือการอืน่ อัน
คลายคลึงกัน รวมทั้งการใสวัตถุกนั เสียลงในยาแผนโบราณ ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 54 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 55* ผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรค
ศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 69 ประจําอยูตลอดเวลา
ที่เปดทําการ
*[มาตรา 55 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 56* ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราช
อาณาจักรตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา 70 ประจําอยู ณ สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราช
อาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ
*[มาตรา 56 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 57* ใหผรู ับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปา ย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาทีร่ ะบุไวในใบอนุญาต
ซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคาร คือ
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา
(ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลา
ที่ปฏิบัติการ

ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทาํ ปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัว
อักษร และขอความทีแ่ สดงในปายใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมีฉลากตามที่ขนึ้ ทะเบียนตํารับยาผนึกไวที่ภาชนะและหีบหอ
บรรจุยาที่ผลิตขึน้ และในฉลากตองแสดง
ก) ชื่อยา
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยา
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ
(ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยา
(จ) ชื่อผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
(ฉ) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา
(ช) คําวา "ยาแผนโบราณ" ใหเห็นไดชัด
(ซ) คําวา "ยาใชภายนอก" หรือ "ยาใชเฉพาะที่" แลวแต
กรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัด ในกรณีเปนยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะที่
(ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณีเปนยาสามัญ
ประจําบาน
(ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว
(3) ใหฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขนึ้ ทะเบียนตํารับยาไวและ
ขอความในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถา
เปนภาษาตางประเทศตองมีคาํ แปลภาษาไทยดวย
(4) ทําบัญชียาที่ผลิตและขายตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(5) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความ
ตาม (2) ไดทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณไดรับยกเวนไมตองแสดง
ขอความตาม (2) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่ง
หรือทั้งหมด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว
ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพือ่ สงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความใน
ฉลากและเอกสารกํากับยาตองระบุชื่อชื่อประเทศไทยดวย สวนขอความอื่น
หากประสงคจะขอยกเวนตองไดรบั อนุญาตจากผูอนุญาตกอน และมิใหนาํ ความ
ใน (2) (ช) (ซ) และ (ฌ) มาใชบังคับ
*[มาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.) และความในวรรคสองของมาตรา 57 แกไขโดย
พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 58* ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปา ย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาทีร่ ะบุไวในใบอนุญาต
ซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคาร คือ
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ขายยา
(ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลา
ที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทาํ ปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของ

ตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดใน
มาตรา 57 (2) คง มีอยูครบถวน
(3) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 58 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 59* ใหผรู ับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาใน
ราชอาณาจักรปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปา ย ณ ที่เปดเผยหนาสถานทีน่ ําหรือสั่งยาเขามาในราช
อาณาจักรที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคาร คือ
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
(ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลา
ที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทาํ ปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของ
ตัวอักษร และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(2) ในเวลานําเขาตองจัดใหมีฉลากตามที่กาํ หนดไวในมาตรา 57
(2) ที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยา เวนแตความใน (จ) ใหระบุชอื่ เมืองและ
ประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด
(3) กอนนํายาออกขายตองจัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยามี
ลักษณะ และขอความครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา 57 (2) เวนแต
ความใน (จ) ใหระบุชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด
และใหระบุชอื่ ของผูนาํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร และจังหวัดที่ตั้ง
สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาไวดวย
(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขนึ้ ทะเบียนตํารับยาไว
และขอความในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยา
ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคาํ แปลเปนภาษาไทยดวย
(5) ทําบัญชียาทีน่ าํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรและทีข่ าย และ
เก็บยาตัวอยางทีน่ าํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนีต้ ามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
(6) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณียาทีน่ าํ เขาตาม (2) หรือยาที่จะนําออกขายตาม (3)
บรรจุในภาชนะที่มีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มขี อความตามมาตรา 57
(2) ไดทั้งหมด ใหผรู ับอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร
ไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตามมาตรา 57 (2) (ค) (ง) (จ) (ช)
(ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อไดรบั อนุญาตจากผูอนุญาตแลว
*[มาตรา 59 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 59 ทวิ* ยาแผนโบราณทีน่ าํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

จะตองผานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนําเขา
การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 59 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 60 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ใหผรู ับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยืน่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน
นับแตวนั ที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 61 ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของผูประกอบ
โรคศิลปะแผนโบราณ ติดไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงา ยทีส่ ถานที่ผลิตยา สถานที่
ขายยา หรือสถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี
มาตรา 62 หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิตยา สถานทีข่ ายยา
สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 63 เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนตัวผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการ
ตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาต
ทราบและจะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรบั อนุญาตจากผูอนุญาต
ในกรณีผรู ับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึง่ ให
ผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวนั ทีไ่ มมีผูมี
หนาที่ปฏิบัติการนัน้
มาตรา 63 ทวิ* ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่
ขายยา หรือสถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร ไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได
เปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน ใหผูรับอนุญาตจัดใหผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานทีน่ นั้ ๆ เขาปฏิบัติหนาทีแ่ ทนได โดยใหผูรับอนุญาต
แจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถอื วาผูปฏิบตั ิหนาทีแ่ ทนเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 แลวแตกรณี
การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
*[มาตรา 63 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 64 ผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือ

มาตรา 70 ประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาต
ทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวนั ทีพ่ น หนาที่
มาตรา 65 ผูรับอนุญาตผูใ ดเลิกกิจการที่ไดรบั อนุญาตตามพระราช
บัญญัตนิ ี้ ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมเกินสิบหาวัน
นับแตวนั เลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่
แจงไวนนั้
มาตรา 66 ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการจะขายยาของตนที่
เหลืออยูแกผรู ับอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวนั เลิกกิจการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
มาตรา 67 ถาผูรับอนุญาตตายและมีบคุ คลซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับ
อนุญาตไดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแตวนั ที่ผูรับอนุญาตตายเพือ่ ขอดําเนินกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนัน้ ตอไป
ก็ใหผแู สดงความจํานงนัน้ ดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิน้ อายุ
ในกรณีเชนวานี้ ใหถอื วาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ตั้งแตวันผูรับอนุญาตตาย
มาตรา 68* ใหผปู ระกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 54
ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบตั ิ
ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ไดขนึ้
ทะเบียนไวตามมาตรา 79
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับยาตาม
มาตรา 57 (2) และ (3)
(3) ควบคุมการแบงบรรจุและปดฉลากตามภาชนะและหีบหอบรรจุยา
ใหเปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 69
(5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 57 (4)
(6) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 68 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 69* ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 55
ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการ และใหมีหนาทีป่ ฏิบตั ิ
ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา 58 (2)
(2) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(3) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

*[มาตรา 69 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 70* ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 56
ประจําอยู ณ สถานทีน่ าํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา
ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมหี นาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ควบคุมยาทีน่ าํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรใหถูกตองตาม
ตํารับยาที่ไดขน้ึ ทะเบียนไวตามมาตรา 79
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา 59 (2)
(3) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารกํากับยาตามมาตรา 59 (4)
(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 69
(5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 59 (5)
(6) ควบคุมการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
(7) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นาํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
ณ สถานทีเ่ ก็บยา
(8) การอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 70 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 71* หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณปฏิบัติหนาที่
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารในสถานที่ผลิตยา สถานทีข่ ายยา หรือสถานทีน่ าํ หรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีชื่อเปนผูมีหนาทีป่ ฏิบัติการในสถานที่นนั้
*[มาตรา 71 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
หมวด 8
ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ
--------มาตรา 72* หามมิใหผใู ดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรซึง่ ยาตอไปนี้
(1) ยาปลอม
(2) ยาผิดมาตรฐาน
(3) ยาเสื่อมคุณภาพ
(4) ยาทีม่ ิไดขนึ้ ทะเบียนตํารับยา
(5) ยาทีท่ ะเบียนตํารับยาถูกยกเลิก สําหรับผูร บั อนุญาตผลิตยาและ
ผูรับอนุญาตใหนาํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบียนตํารับยา
ถูกยกเลิกเกินหกเดือน สําหรับผูรบั อนุญาตขายยา
(6) ยาทีร่ ัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
ความใน (4) ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน
หรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม

*[มาตรา 72 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 73 ยาหรือวัตถุตอไปนีเ้ ปนยาปลอม
(1) ยาหรือวัตถุที่ทาํ เทียมทัง้ หมดหรือแตบางสวนวาเปนยาแท
(2) ยาทีแ่ สดงชื่อวาเปนยาอืน่ หรือแสดงเดือน ป ที่ยาสิน้ อายุ
ซึ่งมิใชความจริง
(3) ยาทีแ่ สดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
ซึ่งมิใชความจริง
(4)* ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารับยาที่ขนึ้ ทะเบียนไว ซึ่งมิใช
ความจริง
(5)* ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณหรือ
ความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละยี่สบิ จากเกณฑตา่ํ สุดหรือ
สูงสุด ซึ่งกําหนดไวในตํารับยาทีข่ นึ้ ทะเบียนไวตามมาตรา 79
*[ความใน (4) และ (5) ของมาตรา 73 แกไขโดยพระราชบัญญัติ
ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 74* ยาตอไปนี้เปนยาผิดมาตรฐาน
(1) ยาทีผ่ ลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรง
ของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดที่กําหนดไวในตํารับยา
ที่ขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา 79 แตไมถึงขนาดดังกลาวในมาตรา 73 (5)
(2) ยาทีผ่ ลิตขึ้นโดยความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญตอ
คุณภาพของยาผิดไปจากเกณฑที่กาํ หนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวตาม
มาตรา 79 หรือตํารับยาทีร่ ัฐมนตรีสั่งแกไขทะเบียนตํารับยาแลวตาม
มาตรา 86 ทวิ
*[มาตรา 74 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 75 ยาตอไปนี้เปนยาเสือ่ มคุณภาพ
(1) ยาทีส่ ิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลาก
(2) ยาทีแ่ ปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกันกับยาปลอม ตาม
มาตรา 73(5) หรือยาผิดมาตรฐานตามมาตรา 74
มาตรา 75 ทวิ* หามมิใหผูใดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัด
เปนชุดในคราวเดียวกัน โดยมีเจตนาใหผูซื้อใชรวมกันเพื่อบําบัด บรรเทา
รักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึง่ โดยเฉพาะ
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกเภสัชกรชัน้ หนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือผูป ระกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมซึ่งขายเฉพาะสําหรับ
คนไขของตน และผูประกอบการบําบัดโรคสัตวซึ่งขายสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัด
*[มาตรา 75 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]หมวด 9
การประกาศเกี่ยวกับยา
--------มาตรา 76* ใหรัฐมนตรีมอี ํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุ
(1) ตํารายา
(2) วัตถุที่เปนยา
(3) ยาทีเ่ ปนอันตราย
(4) ยาทีเ่ ปนยาควบคุมพิเศษ
(5) ยาทีเ่ ปนยาสามัญประจําบาน
(6) ยาทีเ่ ปนยาแผนโบราณ
(7) ยาทีต่ องแจงกําหนดสิน้ อายุไวในฉลาก
(8) อายุการใชของยาบางชนิด
(9) ยาทีต่ องแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา
และขอความของคําเตือน
ในกรณีทรี่ ัฐมนตรีไดประกาศกําหนดอายุการใชของยาชนิดใดไว
ตาม (8) หากผูร ับอนุญาตรายใดสามารถพิสูจนหรือทดสอบโดยมีหลักฐานแจงชัด
จากการวิจยั วายาชนิดนัน้ ของตนอาจมีอายุการใชไดเกินกวาอายุการใชที่รฐั มนตรี
ประกาศกําหนด ก็ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํ นาจ
ขยายอายุการใชของยาชนิดนัน้ ใหแกผูรับอนุญาตทีน่ าํ พิสูจนหรือทดสอบไดนนั้
เปนการเฉพาะรายไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
*[มาตรา 76 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 77 ใหรัฐมนตรีมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุ
โรคหรืออาการของโรคทีห่ า มโฆษณายาวาสามารถใชบําบัด บรรเทา รักษา
หรือปองกันโรคหรืออาการของโรคนัน้ ได
มาตรา 77 ทวิ* เพื่อประโยชนแหงการคุมครองสวัสดิภาพของ
ประชาชน รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดจํานวน
สถานที่ขายยาทีจ่ ะอนุญาตใหตั้งในทองที่ใดทองทีห่ นึง่ ได โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
*[มาตรา 77 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 77 ตรี* เพื่อประโยชนในการควบคุมยาทีน่ าํ หรือสั่งเขามา
ในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดดาน
นําเขาได
*[มาตรา 77 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]

มาตรา 78 ประกาศของรัฐมนตรีตามหมวดนี้ ใหกระทําไดเมื่อ
ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการ
หมวด 10
การขึน้ ทะเบียนตํารับยา
--------มาตรา 79* ผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตใหนาํ หรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร ผูใดประสงคจะผลิต หรือนําหรือสั่งเขามาในราช
อาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบนั หรือยาแผนโบราณ ตองนําตํารับยานัน้ มาขอขึ้น
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยา
แลวจึงจะผลิตยา หรือนําหรือสั่งยานัน้ เขามาในราชอาณาจักรได
*[มาตรา 79 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]มาตรา 79 ทวิ* บทบัญญัติมาตรา 79 ไมใชบังคับแก
(1) ยาทีเ่ ปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปซึ่งมิใชยา
บรรจุเสร็จ
(2) ยาสมุนไพร
(3) ยาตัวอยางที่ไดรับอนุญาตใหผลิต หรือนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรเพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนตํารับยา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4)* ยาที่ไดรับอนุญาตใหนาํ หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรตาม
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขทีร่ ฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
*[มาตรา 79 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และความใน (4) แกไขโดยพระราช
บัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 80 การขอขึน้ ทะเบียนตํารับยาตามมาตรา 79 ตองแจง
รายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชื่อยา
(2) ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของยา
(3) ขนาดบรรจุ
(4) วิธีวิเคราะหมาตรฐานของยาแผนปจจุบนั ในกรณีทใี่ ชวธิ ี
วิเคราะหนอกตํารายาทีร่ ัฐมนตรีประกาศ
(5) ฉลาก
(6) เอกสารกํากับยา
(7) รายการอืน่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 81 การแกรายการทะเบียนตํารับยา จะกระทําไดเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 82 การขอขึน้ ทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา
และการออกใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 83* หามมิใหพนักงานเจาหนาทีร่ ับขึน้ ทะเบียนตํารับยาเมื่อ
คณะกรรมการเห็นวา
(1) เปนยาทีร่ ะบุในมาตรา 72 (1) หรือ (6)
(2) การขอขึน้ ทะเบียนตํารับยาไมเปนไปตามมาตรา 80 และ
มาตรา 82
(3) ยาทีข่ อขึน้ ทะเบียนตามตํารับยานัน้ ไมสามารถเชื่อถือใน
สรรพคุณได หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช
(4) เปนยาทีใ่ ชชื่อไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําให
เขาใจผิดจากความจริง
(5) ยาทีใ่ ชชื่อไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือ
สอไปในทางทําลายคุณคาของภาษาไทย
คําสั่งไมรบั ขึ้นทะเบียนตํารับยาของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด
*[มาตรา 83 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 84 บทบัญญัติมาตรา 83 ใหใชบังคับแกการแกรายการ
ทะเบียนตํารับยาโดยอนุโลม
มาตรา 85* ใหผรู ับอนุญาตผลิตยา หรือผูร ับอนุญาตนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักรสงรายงานประจําปเกีย่ วกับการผลิต หรือนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ไดขนึ้ ทะเบียนตํารับยาไวแตละตํารับ ตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป
ยาทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนตํารับยาไวแลวตํารับใดมิไดมีการผลิต หรือนําหรือ
สั่งเขามาในราชอาณาจักรเปนเวลาสองปติดตอกัน ใหทะเบียนตํารับยานัน้ เปน
อันยกเลิก
*[มาตรา 85 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 86* ยาใดที่ไดขนึ้ ทะเบียนตํารับยาไวแลว หากภายหลัง
ปรากฏวายานัน้ ไมมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช
หรือเปนยาปลอมตามมาตรา 72 (1) หรือยานัน้ ไดเปลี่ยนไปเปนวัตถุที่
มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง โดยไดรับใบอนุญาตผลิต
เพื่อจําหนายซึ่งอาหารทีค่ วบคุมเฉพาะหรือไดรับใบสําคัญการขึน้ ทะเบียน

เครือ่ งสําอางตามกฎหมายวาดวยการนัน้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนทะเบียนตํารับยานัน้ ได การเพิกถอน
ใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สดุ
*[มาตรา 86 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 86 ทวิ* เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขทะเบียนตํารับยาทีไ่ ดขนึ้
ทะเบียนไวแลวไดตามทีเ่ ห็นสมควรหรือตามความจําเปน
*[มาตรา 86 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 87 ในกรณีใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยาสูญหายหรือ
ถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผรู ับอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาทีแ่ ละยืน่ คําขอ
รับใบแทนใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยาภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยาและการออกใบแทน
ใบสําคัญใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 11
การโฆษณา
--------มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะตอง
(1) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอนั เปนสวนประกอบของ
ยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยาง
ศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใชถอยคําอืน่ ใดทีม่ ีความหมายทํานองเดียวกัน
(2) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง
(3) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยาหรือเปนสวนประกอบของยา
ซึ่งความจริงไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนัน้ ในยา หรือมีแตไมเทาที่ทาํ ใหเขาใจ
(4) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง
(5) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด
(6) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
(7) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอืน่
(8) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือ
ปองกันโรค หรืออาการของโรคทีร่ ฐั มนตรีประกาศตามมาตรา 77
*ความใน (5) และ (6) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือ
เอกสารกํากับยาและความใน (1) (4) (5) (6) (7) และ (8)

ไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
*[ความในวรรคทายของมาตรา 88 แกไขโดยพระราชบัญญัตยิ า
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 88 ทวิ* การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครือ่ ง
ขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตอง
(1) ไดรบั อนุมัติขอ ความ เสียง หรือภาพทีใ่ ชในการโฆษณาจาก
ผูอนุญาต
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผอู นุญาตกําหนด
*[มาตรา 88 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 89 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสภุ าพ หรือโดยการรองรํา
ทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมานของผูปวย
มาตรา 90 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล
มาตรา 90 ทวิ* เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอาํ นาจสัง่
เปนหนังสือใหระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราช
บัญญัตนิ ี้ได
*[มาตรา 90 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
หมวด 12
พนักงานเจาหนาที่
--------มาตรา 91* ในการปฏิบัตหิ นาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจ ดังนี้
(1) เขาไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานทีน่ าํ หรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ในระหวางเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) นํายาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือ
วิเคราะห
(3) ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราช
บัญญัตนิ ี้อาจเขาไปในสถานทีใ่ ด ๆ เพื่อตรวจสอบยาและอาจยึดหรืออายัดยา
และเครือ่ งมือเครื่องใชที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือ
หีบหอบรรจุยา และเอกสารที่เกีย่ วกับยาดังกลาวได
(4) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหคณ
ุ ภาพของยา ที่นาํ ไป
ตรวจสอบหรือวิเคราะหตาม (2) ใหประชาชนทราบ โดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกการคุมครองความปลอดภัยของ
ผูใชยา
(5) ในกรณีที่ปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา ยาใดเปนยาที่ไม
ปลอดภัยแกผใู ชยา หรืออาจเปนอันตรายตอผูใชยา ใหพนักงานเจาหนาทีม่ ี
อํานาจเรียกเก็บหรือสั่งใหผูรับอนุญาตผลิตยา ผูรับอนุญาตขายยา หรือผูรับ
อนุญาตนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร จัดเก็บยาดังกลาวของตนคืนภายใน
ระยะเวลาทีพ่ นักงานเจาหนาที่กาํ หนด และมีอาํ นาจทําลายยาดังกลาวเสียได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาต
และบรรดาผูมหี นาที่เกีย่ วของกับการผลิตยา การขายยา หรือการนําหรือสัง่ ยา
เขามาในราชอาณาจักรในสถานที่ดงั กลาวอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณี
*[มาตรา 91 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 92 ในการปฏิบัติการตามหนาทีพ่ นักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวเมือ่ บุคคลซึ่งเกีย่ วของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีใ่ หเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 93 ยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่ได
ยึดไวตามมาตรา 91 ถาไมปรากฏเจาของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาด
ไมฟอ งคดี หรือศาลไมพพิ ากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิได
รองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟอ ง
คดี หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข
ถาสิ่งที่ยดึ ไวนนั้ เปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสีย่ ง
ความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจา ยในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของยา
พนักงานเจาหนาที่จะจัดการขายทอดตลาด ยานัน้ รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุยาและเอกสารเสียกอนถึงกําหนดก็ได ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึด
เงินนัน้ ไวแทน
มาตรา 94 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 13
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
--------มาตรา 95 เมื่อปรากฏตอผูอ นุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ผูอนุญาตโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอาํ นาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกิน

หนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดการผลิตยา การขายยา
หรือการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี และระหวางถูกสั่ง
พักใชใบอนุญาตนัน้ จะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้อีกไมได

มาตรา 96 เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 48 ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดการผลิตยา การขายยา
หรือการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี และจะขอรับ
ใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได สุดแตจะ
พิจารณาเห็นสมควร
มาตรา 97 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทาํ
เปนหนังสือแจงใหผรู ับอนุญาตทราบ และในกรณีไมพบตัวผูถูกสั่งหรือผูถ ูกสั่ง
ไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหปด คําสั่งไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงา ยที่สถานที่
ผลิตยา สถานทีข่ ายยา หรือสถานที่นาํ หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร และ
ใหถอื วาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนัน้ แลวตั้งแตวนั ทีป่ ดคําสั่ง
คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะโฆษณาใน
หนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอนื่ อีกดวยก็ได
มาตรา 98 ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
ถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เมื่อเปนทีพ่ อใจวาผูร ับอนุญาต
ซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้แลว
มาตรา 99 ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ทราบคําสั่ง
รัฐมนตรีมอี าํ นาจสั่งใหยกอุทธรณหรือใหแกไขคําสั่งของผูอนุญาตในทางที่เปน
คุณแกผูอุทธรณได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึง่ ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
พักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 100 ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนทีเ่ หลืออยูแ ก
ผูรับอนุญาตอืน่ หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ไดทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
หมวด 14
บทกําหนดโทษ
-------มาตรา 101 ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาปและปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา 102* ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 19 หรือมาตรา 30
ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหาพันบาท
*[มาตรา 102 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 103* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20 มาตรา 21
มาตรา 21 ทวิ มาตรา 22 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปน
รายวันอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
*[มาตรา 103 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 104* ผูรับอนุญาตผูใ ดผลิตยาหรือขายยา หรือนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักรภายหลังทีใ่ บอนุญาตสิน้ อายุแลวโดยมิไดยนื่ คําขอตออายุ
ใบอนุญาตตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละหนึ่งรอยบาทตลอดเวลาที่
ใบอนุญาตขาดอายุ
*[มาตรา 104 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 105* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26
มาตรา 26 ทวิ หรือมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
หนึ่งหมืน่ บาท
*[มาตรา 105 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 105 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 27 ทวิ หรือ
มาตรา 59 ทวิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมืน่ บาท
*[มาตรา 105 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 106 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 28 มาตรา 29

มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 63 มาตรา 65
มาตรา 81 หรือมาตรา 87 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 107 ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท
มาตรา 107 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใ ดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทน
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารตามมาตรา 33 ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
*[มาตรา 107 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 108 ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใ ดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 34 หรือ
มาตรา 64 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 109* ผูมีหนาที่ปฏิบัติการผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา 38
มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทวิ มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43
หรือมาตรา 44 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท
*[มาตรา 109 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 110* ผูใดฝาฝนมาตรา 45 ตองระวางโทษปรับตั้งแต
หนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท
*[มาตรา 110 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 111 ผูใดฝาฝนมาตรา 46 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป และปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 112* ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 53 หรือมาตรา 62
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสามพันบาท
*[มาตรา 112 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 113* ผูรบั อนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 54 มาตรา 55
หรือมาตรา 56 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งรอยบาท
จนกวาจะปฏิบัตใิ หถูกตอง
*[มาตรา 113 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 113 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา 54 ทวิ

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
*[มาตรา 113 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 114 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 57 มาตรา 58
หรือมาตรา 59 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท
มาตรา 114 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทน
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารตามมาตรา 63 ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
*[มาตรา 114 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 115 ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหา รอยบาท
ถึงสองพันบาท
มาตรา 116* ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดฝาฝนมาตรา 71
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหา รอยบาทถึงสองพันหารอยบาท
*[มาตรา 116 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 117 ผูใดผลิตยาปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1)
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่ บาทถึง
หาหมืน่ บาท
*การผลิตยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา 73 (2) (3) หรือ (4)
อันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1) ถาผูผลิตสามารถพิสูจนไดวา ยานัน้ ไมถึง
กับเปนอันตรายแกผูใชยาตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน
สองหมืน่ บาท
*[ความในวรรคสองของมาตรา 117 แกไขโดยพระราชบัญญัตยิ า
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 118* ผูใดผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสงั่ เพิกถอน
ทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (2) หรือ (6) ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับตั้งแตสี่พนั บาทถึงสองหมื่นบาท
ผูใดผลิตยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกอันเปนการฝาฝนมาตรา 72
(5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
*[มาตรา 118 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 119 ผูใดขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา

ปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
ยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมืน่ บาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวา เปนยาปลอม ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท
มาตรา 120* ผูใดขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา
ผิดมาตรฐานหรือยาที่รฐั มนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝน
มาตรา 72 (2) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกิน
หาพันบาท
ผูใดขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ทะเบียนตํารับยา
ถูกยกเลิกอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกระทําโดยไมรูวา เปนยาผิด
มาตรฐานยาทีร่ ฐั มนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา หรือยาที่ทะเบียนตํารับยา
ถูกยกเลิก ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
*[มาตรา 120 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 121 ผูใดขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา
เสื่อมคุณภาพอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งปหรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวา เปนยาเสื่อมคุณภาพ
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
มาตรา 122 ผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งยาที่มไิ ดขนึ้ ทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (4) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 122 ทวิ* ผูใดฝาฝนมาตรา 75 ทวิ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
*[มาตรา 122 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 123 ผูรบั อนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 79 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 123 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท และใหปรับเปนรายวันอีก
วันละรอยบาทจนกวาจะปฏิบัตใิ หถกู ตอง
*[มาตรา 123 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)]

มาตรา 123 ตรี* ผูรับอนุญาตผูใดสงรายงานประจําปเกีย่ วกับการ
ผลิตหรือนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 85 วรรคหนึ่งอันเปน
เท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
*[มาตรา 123 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 124* ผูใดโฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88 มาตรา 88 ทวิ
มาตรา 89 หรือมาตรา 90 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
*[มาตรา 124 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
มาตรา 124 ทวิ* ผูใดฝาฝนคําสั่งใหระงับการโฆษณาขายยาของ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสั่งตามมาตรา 90 ทวิ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
*[มาตรา 124 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 125* ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่หรือไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา 91 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 125 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
(รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 125 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดดําเนินการผลิตยา ขายยา หรือ
นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรระหวางที่ใบอนุญาตใหผลิตยา ขายยา
หรือนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี ของตนถูกสั่งพักใชตาม
มาตรา 95 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
*[มาตรา 125 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]
มาตรา 126 เมื่อมีการลงโทษตามมาตรา 101 มาตรา 111
มาตรา 117 มาตรา 118 มาตรา 119 มาตรา 120 มาตรา 121 หรือ
มาตรา 122 ใหริบยา เครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชในการผลิตยารวมทั้งภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุยาทีเ่ กี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีใหแกกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามทีเ่ ห็นสมควร
มาตรา 126 ทวิ* บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ที่มโี ทษปรับ

สถานเดียว ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอาํ นาจเปรียบเทียบปรับได
*ในกรณีมีการยึดยา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา และเอกสารที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไว เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายจะเปรียบเทียบ
ปรับไดตอเมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหสิ่งทีย่ ึดไวตกเปนของกระทรวง
สาธารณสุข
*[มาตรา 126 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และความในวรรคสอง เพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530(รก.2530/278/1 พ.)]
บทเฉพาะกาล
--------มาตรา 127 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามกฎหมาย
วาดวยการขายยากอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวา
จะสิ้นอายุ ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะผลิตยา ขายยาหรือนํา
หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรตอไป และไดยนื่ คําขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตนิ แี้ ลวใหดาํ เนินกิจการทีไ่ ดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมตอไป
ไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหมหรือผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต
และในกรณีไดรบั ใบอนุญาตใหมใหดาํ เนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั ที่ไดรับใบอนุญาต
ถาผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามวรรคหนึ่งไมประสงค
จะประกอบธุรกิจนัน้ ตอไป หรือไดยื่นคําขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินแี้ ลว
แตผูอนุญาตไมอนุญาต จะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอืน่ หรือแก
ผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ใบอนุญาตเดิมสิน้ อายุ
หรือวันที่ผูอนุญาตแจงใหทราบวาไมอนุญาต แลวแตกรณี เวนแตผูอนุญาตจะ
ผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
มาตรา 128 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดออกใหตาม
กฎหมายวาดวยการขายยากอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ ใหมีอายุดังตอไปนี้
(1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ขนึ้ ทะเบียนไวใน พ.ศ. 2505
และ พ.ศ. 2506 ใหมอี ายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2512
(2) ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยาที่ขนึ้ ทะเบียนไวใน พ.ศ. 2507
และ พ.ศ. 2508 ใหมอี ายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2513
(3) ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยาที่ขนึ้ ทะเบียนไวภายหลัง
พ.ศ. 2508 ใหมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2514
มาตรา 129 ภายในสามปนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับบรรดา

ยาที่ผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรโดยชอบตามกฎหมาย
วาดวยการขายยากอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ ใหไดรับยกเวนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) มาตรา 26 (5) มาตรา
27 (3) มาตรา 57 (2) มาตรา 58 (2) และมาตรา 59 (2) แหง
พระราชบัญญัตนิ ี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม*
--------ก. ประเภทยาแผนปจจุบนั
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน
ฉบับละ 10,000 บาท
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
ฉบับละ 3,000 บาท
(2 ทวิ)*ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบนั
ฉบับละ 3,000 บาท
(3) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยา
บรรจุเสร็จที่มิใชยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ
ฉบับละ 2,000 บาท
(4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยา
บรรจุเสร็จสําหรับสัตว
ฉบับละ 2,000 บาท
(5) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบนั
เขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 20,000 บาท
(6) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตามตํารับยา
ที่ขอขึน้ ทะเบียน
ครั้งละ 1,000 บาท
(7) ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยา
แผนปจจุบัน
ฉบับละ 3,000 บาท
(8) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 100 บาท
(9) ใบแทนใบสําคัญการขึน้ ทะเบียน
ตํารับยาแผนปจจุบนั
ฉบับละ 100 บาท
ข. ประเภทยาแผนโบราณ
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
ฉบับละ 5,000 บาท
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
ฉบับละ 1,500 บาท
(3) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณ
เขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 10,000 บาท
(4) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตาม
ตํารับยาที่ขอขึน้ ทะเบียน
ครั้งละ 500 บาท

(5) ใบสําคัญในการขึน้ ทะเบียนตํารับยา
แผนโบราณ
ฉบับละ 1,500 บาท
(6) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 100 บาท
(7) ใบแทนใบสําคัญการขึน้ ทะเบียน
ตํารับยาแผนโบราณ
ฉบับละ 100 บาท
ค. อืน่ ๆ
(1) การตออายุใบอนุญาตครัง้ ละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตประเภทนัน้ ๆ แตละฉบับ
(2) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียมสําหรับใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยาแตละประเภท
*[อัตราคาธรรมนียมทาย แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และขอ 2 ทวิ ใน ก.ประเภท
ยาแผนปจจุบนั เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
(รก.2530/278/1 พ.)]
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 321
โดยทีพ่ ระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ไดบัญญัติใหปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนผูอนุญาตการผลิตยา การนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
และการขายยาในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี บัดนี้เห็นสมควรโอนใหเปนอํานาจ
หนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมสาธารณสุข หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคาํ สั่งดังตอไปนี้
บทเฉพาะกาล
---------------------ขอ 2 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ไมกระทบกระทั่งใบอนุญาตที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดออกใหตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
[รก.2515/190พ./92/13 ธันวาคม 2515]
---------------------พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2517 ไดปรับปรุง
สวนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหม และมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัตโิ อนอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสนิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง
และเงินงบประมาณของกรมการแพทยและอนามัย และกรมสงเสริมสาธารณสุข
ไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย กรมควบคุมโรคติดตอ
กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2517 ไดโอนอํานาจและหนาที่เกีย่ วกับราชการของกรมสงเสริม

สาธารณสุขและอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่กรมสงเสริมสาธารณสุข เฉพาะใน
สวนทีเ่ กี่ยวกับกองควบคุมอาหารและยา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลวแต
กรณี ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 321 ลงวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ในการนี้จาํ ตองแกไขบทนิยามคําวา "ผูอนุญาต"
เสียใหมใหตรงตามหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงสาธารณสุขที่ไดมีการ
ปรับปรุงใหมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้ขนึ้
[รก.2518/42/6พ./20 กุมภาพันธ 2518]
---------------------พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 45)
มาตรา 45 ภายในสามปนบั แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับบรรดา
ยาที่มีชอื่ หรือตํารับยาอยูในตํารับยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (1)
ใหผรู ับอนุญาตดําเนินการผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
ตอไปได โดยใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ และมิใหถอื วาเปนการฝาฝน
มาตรา 72 (4) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตนิ ี้
[รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522]
---------------------พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 46)
มาตรา 46 ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยาที่ไดออกใหกอนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิน้ อายุที่กําหนดไวในใบสําคัญ
การขึน้ ทะเบียนตํารับยานัน้
ในกรณีที่ผรู ับอนุญาตประสงคจะขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่เคยไดรับ
ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับยาตามวรรคหนึ่ง จะตองยื่นคําขอกอนใบสําคัญ
การขึน้ ทะเบียนตํารับยาสิน้ อายุ เมื่อไดยนื่ คําขอดังกลาวแลว จะประกอบ
กิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมรบั ขึ้นทะเบียนตํารับยานัน้
[รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522]
---------------------พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 47)
มาตรา 47 ในระหวางระยะเวลาหาปนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใชบังคับในกรณีที่ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั หรือผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั
เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษซึ่งไดรับอนุญาตอยูแ ลว

กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับรายใด ยังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา 21
หรือมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราช
บัญญัตนิ ี้ แลวแตกรณี เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอด
เวลาที่เปดทําการไดใหผรู ับอนุญาตขายยาดังกลาวปฏิบัติดงั ตอไปนี้
(1) สําหรับผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั ใหจัดใหมเี ภสัชกรตามที่
กําหนดไวในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมง
ติดตอกันในเวลาเปดทําการ
(2) สําหรับผูอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใช
ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหจัดใหมีผูปฏิบัติการตามมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ประจํา
อยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการ
[รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522]
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 48)
มาตรา 48 ในกรณีที่ผรู บั อนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุ
เสร็จที่ไมใชยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งไดรับใบอนุญาตอยูแ ลวกอน
วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับรายใดยังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้มาเปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการได ให
ผูรับอนุญาตขายยาดังกลาวเขารับการอบรม หรือมอบหมายใหบคุ คลอืน่ เขารับ
การอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อไดรับการอบรมเสร็จสิน้ แลว ให
ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมดังกลาวประจําอยูเฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน
เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษของตนหรือของผูรับ
อนุญาตขายยาทีไ่ ดมอบหมายใหผนู นั้ เขารับการอบรมเทานัน้ โดยใหเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในหาปนับแตวนั ที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ
หลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม และคาใชจา ยที่
ผูเขารับการอบรมตองเสีย ใหเปนไปตามระเบียบที่รฐั มนตรีกําหนด
[รก.2522/79/29 พ./13 พฤษภาคม 2522]
---------------------พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในสวนที่เกี่ยวกับการใหความ
คุมครองแกประชาชนผูใ ชยา ทั้งในดานผูรับอนุญาต อํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่ และในสวนทีเ่ กี่ยวกับคุณภาพของยารวมทัง้ วิธีการควบคุมคุณภาพ

และการโฆษณาขายยา ยังไมเหมาะสมแกสี ถานการณในอันที่จะคุมครองและ
ใหความปลอดภัยแกประชาชนผูใชยาอยางพอเพียง สมควรแกไขเพิ่มเติม
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2522/79/29 พ./13 พฤษภาคม 2522]
---------------------พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 (มาตรา 3)
มาตรา 3 ใหขยายระยะเวลาการใชบังคับมาตรา 47 (1) แหง
พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 ในสวนที่เกี่ยวกับการผอนผันให
ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั ซึ่งไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ใชบังคับ ตองจัดใหมีเภสัชกรตามมาตรา 21 เปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิ ารอยู ณ สถานทีข่ ายยาวันละไมนอยกวาสามชัว่ โมงติดตอกัน
ในเวลาเปดทําการ ออกไปอีกจนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2529
ในระหวางการขยายระยะเวลาการใชบังคับตามวรรคหนึ่ง
ถารัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยา
เห็นวา ในทองทีใ่ ดมีความสมควรทีจ่ ะใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั ตาม
วรรคหนึ่งตองจัดใหมเี ภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการตามมาตรา 21
ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดทองทีน่ นั้ เปนทองที่ที่ตองจัดใหมเี ภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาทีเ่ ปด
ทําการตามมาตรา 21 ไดโดยใหมผี ลใชบังคับในวันที่ระบุไวในประกาศ
ดังกลาว แตจะใชบังคับกอนเกาสิบวันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไมได
[รก.2527/85/41/3 กรกฎาคม 2527]
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
ระยะเวลาใชบังคับบทเฉพาะกาลตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติผอนผันใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
ซึ่งไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) ฯ ใชบงั คับ
ที่ยังไมอาจจัดหาเภสัชกรเปนผูมหี นาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยา
ตลอดเวลาที่เปดทําการไดตามที่กําหนดไวตามมาตรา 21 แตตองจัดใหมี
เภสัชกรประจําสถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชัว่ โมงติดตอกันในเวลา
เปดทําการนัน้ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 13 พฤษภาคม 2527 แตสภาพการณ
ในปจจุบนั จํานวนเภสัชกรที่มีอยูยงั ไมเพียงพอ ทําใหผูรับอนุญาตขายยา
แผนปจจุบนั ซึ่งไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 ใชบังคับจํานวนมาก ไมอาจจัดหาเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลา
ที่เปดทําการตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได สมควรขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับบทเฉพาะกาลในสวนที่เกีย่ วกับการใหผูรับอนุญาต
ขายยาแผนปจจุบันตองจัดใหมีเภสัชกรตามมาตรา 21 ปฏิบัติการอยู ณ สถานที่

ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการออกไปอีก
ระยะหนึ่ง ถารัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาทองทีใ่ ดมีเภสัชกร
เพียงพอที่จะกําหนดใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั ตองจัดใหมีเภสัชกร
ประจําอยูตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการตามมาตรา 21 ได ก็ใหรัฐมนตรี ฯ
มีอํานาจกําหนดทองที่นนั้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2527/85/41/3 กรกฎาคม 2527]
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 45)
มาตรา 45 ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่
ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ถายังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา 22
แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาเปนผูมหี นาทีป่ ฏิบัติการประจําอยู ณ
สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทําการได ใหผรู ับอนุญาตดังกลาวมีสิทธิเขารับ
การอบรม หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขารับการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อไดรับการอบรมแลว ใหผูสาํ เร็จหลักสูตรการอบรมดังกลาวประจําอยู
เฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือ
ยาควบคุมพิเศษของตนหรือของผูร บั อนุญาตที่ไดมอบหมายใหผนู นั้ เขารับการ
อบรมเทานัน้ โดยใหเปนผูมหี นาทีป่ ฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราช
บัญญัติยา พ.ศ. 2510
การจัดอบรมตามวรรคหนึ่งใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในหาปนับแตวนั ที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ เมื่อพนกําหนดดังกลาวจะจัดอบรมอีกไมได
หลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขาอบรม และคาใชจา ยที่ผูเขา
อบรมตองเสียใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาํ หนด
ในกรณีผรู ับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งมีผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติ
การตามวรรคหนึ่งยายที่ตั้งสถานทีข่ ายยา หรือในกรณีที่ผูรับอนุญาตขายยาแผน
ปจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษมีหลักฐานแสดง
ไดวาเปนผูประกอบกิจการขายยาสืบตอจากผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะ
ยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษเดิม ซึ่งมีผูสําเร็จหลักสูตร
การอบรมเปนผูมีหนาปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสถานทีข่ ายยาที่ยา ยที่ตั้ง
หรือสถานทีข่ ายยาที่ผรู ับอนุญาตมีหลักฐานแสดงไดดงั กลาว เปนสถานทีข่ ายยาที่
ใหผูสาํ เร็จหลักสูตรการอบรมประจําอยูตามวรรคหนึง่ ตอไปได
เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน รัฐมนตรีมอี าํ นาจประกาศกําหนด
ใหผเู ขารับการอบรมแลวตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัตินเี้ ขารับการอบรมเพิ่มพูนความรูไดอีกเปน
ครั้งคราวตามทีเ่ ห็นสมควร
[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530]

---------------------พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 46)
มาตรา 46 ใหนาํ มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
มาใชบังคับแกผรู ับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งมีผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา 48
แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 หรือตามมาตรา 45 แหง
พระราชบัญญัตนิ ี้ เปนผูมหี นาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 ในการแสดงหลักฐานของผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมนัน้ ติดไว ณ
สถานที่ขายยาโดยอนุโลม
[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530]
---------------------พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 47)
มาตรา 47 ใหนาํ มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
มาใชบังคับแกผสู ําเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 หรือตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัตนิ ี้ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ผูมหี นาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จ
ที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษโดยอนุโลม
[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530]
พระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
หมายเหตุ:- เหตุผลในประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
พระราชบัญญัตคิ วบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พุทธศักราช 2483 มีบทบัญญัติซา้ํ ซอน
กับกฎหมายวาดวยยา สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติดงั กลาว และโดยที่กฎหมาย
วาดวยยายังไมมบี ทบัญญัติที่จะใหความคุมครองแกประชาชนผูใ ชยาเพียงพอ
เชน ไมมีบทบัญญัติหา มการขายยาชุด ไมมีการควบคุมการผลิตยาแผนโบราณ
ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน และบทบัญญัตใิ นสวนทีเ่ กี่ยวกับการอนุญาต
และการควบคุมการผลิต การขาย การนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
ยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึน้ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตนิ ี้
[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530]

