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ใหไว ณ วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2510 

เปนปท่ี 22 ในรัชกาลปจจุบนั 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขายยา 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

รางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510" 
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่พนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
*[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) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉยั บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความ

เจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
(3) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภณัฑ หรือเภสัชเคมภีัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือ 
(4) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของ

รางกายของมนุษยหรือสัตว 
วัตถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไมหมายความรวมถึง 



(ก) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตร หรือการอุตสาหกรรมตามทีรั่ฐมนตรีประกาศ 
(ข) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใชในการ

สงเสริมสุขภาพ เครื่องสําอาง หรือเครื่องมือ และสวนประกอบของเครือ่งมือที่ใชในการประกอบโรคศิลปะหรือ
วิชาชีพเวชกรรม 

(ค) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในหองวิทยาศาสตรสําหรับการวิจยั การวิเคราะห หรือการชันสูตร
โรคซึ่งมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย 

"ยาแผนปจจุบนั" หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือการบําบัดโรคสัตว 

"ยาแผนโบราณ" หมายความวา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 
หรือการบําบัดโรคสัตว ซ่ึงอยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเปนยาแผน
โบราณ หรือยาที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบยีนตํารับยาเปนยาแผนโบราณ 

"ยาอันตราย" หมายความวา ยาแผนปจจุบนัหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปนยา
อันตราย 

"ยาควบคุมพเิศษ" หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปนยา
ควบคุมพิเศษ 

"ยาใชภายนอก"* หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายสําหรับใช
ภายนอก ทั้งนีไ้มรวมถึงยาใชเฉพาะที ่

*[นิยามคํานี้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/748/1 พ.)] 
"ยาใชเฉพาะที"่* หมายความวา ยาแผนปจจบุันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายใชเฉพาะที่กับ

หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หรือทอปสสาวะ 
*[นิยามคํานี ้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/748/1 พ.)] 
"ยาสามัญประจําบาน" หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปน

ยาสามัญประจาํบาน 
"ยาบรรจุเสร็จ"* หมายความวา ยาแผนปจจบุันหรือยาแผนโบราณที่ไดผลิตขึ้นเสร็จในรูปตางๆ 

ทางเภสัชกรรม ซ่ึงบรรจุในภาชนะ หรือหีบหอที่ปดหรือผนึกไว และมฉีลากครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
*[นิยามคํานี ้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/748/1 พ.)] 
"ยาสมุนไพร" หมายความวา ยาที่ไดจากพฤกษชาต ิสัตว หรือแร ซ่ึงมิไดผสม ปรุง หรือแปร

สภาพ 
"เภสัชเคมีภณัฑ" หมายความวา สารอินทรียเคมี หรืออนินทรียเคม ีซ่ึงเปนสารเดี่ยวที่ใชปรุง

แตง เตรียม หรือผสมเปนยา 
"เภสัชเคมีภณัฑกึ่งสําเร็จรูป" หมายความวา สารอินทรียเคมี หรืออนินทรียเคมีทั้งที่เปนสาร

เดี่ยวหรือสารผสมที่อยูในลักษณะพรอมทีจ่ะนํามาใชประกอบในการผลิตเปนยาสําเรจ็รูป 



"การประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพเวชกรรม 

"การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน" หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความรู
อันไดศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

"การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ" หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดยอาศยัความรู
จากตําราหรือการเรียนสืบตอกันมา อันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร 

"การบําบัดโรคสัตว" หมายความวา การกระทําใด ๆ อันกระทําโดยตรงตอรางกายของสัตวเพื่อ
ตรวจ รักษา ปองกัน หรือกําจัดโรค 

"ผลิต"* หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบงยา
โดยมีเจตนาใหเปนยาบรรจุเสร็จ ทั้งนี้ จะมฉีลากหรือไมก็ตาม 

*[นิยามคํานี ้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
"สารออกฤทธิ์" หมายความวา วัตถุอันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยาที่สามารถมีฤทธิ์บําบัด 

บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 
"ความแรงของสารออกฤทธิ์" หมายความวา 
(1) ความเขมขนของยาที่มีปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเปนน้ําหนักตอน้ําหนกั น้ําหนักตอ

ปริมาตร หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ตอหนึ่งหนวยการใช หรือ 
(2) การแสดงฤทธิ์ทางการรักษาโรคของยาตามที่ไดมีการทดสอบในหองปฏิบัติการดวยวิธีการ

ที่เหมาะสม หรือไดผานการควบคุมการใชรักษาโรคอยางไดผลเพียงพอแลว 
"ขาย"* หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนในทาง

การคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย 
*[นิยามคํานี ้แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
"ขายสง"*  หมายความวา ขายตรงตอผูรับอนุญาตขายยา ผูรับ อนุญาตขายสงยา กระทรวง 

ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  

*[นิยามคํานี ้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
"ดานนําเขา"*  หมายความวา ทาหรือที่แหงใดในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาใหเปนดานตรวจสอบยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  
*[นิยามคํานี้ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
"ฉลาก" หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ซ่ึงแสดงไวที่

ภาชนะหรือหบีหอบรรจุยา 



"เอกสารกํากับยา" หมายความรวมถึง กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏความหมายดวยรูป 
รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา 

"ตํารับยา" หมายความวา สูตรซึ่งระบุสวนประกอบสิ่งปรุงที่มียารวมอยูดวยไมวาส่ิงปรุงนั้นจะ
มีรูปลักษณะใด และใหหมายความรวมถึงยาที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่จะนําไปใช
แกมนษุย หรือสัตวได 

"ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความวา ผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพเวชกรรม 

"ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขา
ทันตกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภ หรือการพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

"ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวช
กรรมหรือเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

"เภสัชกรชั้นหนึ่ง" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเภสัชกรรม 
"เภสัชกรชั้นสอง" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นสองในสาขาเภสัชกรรม 
"ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง" หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัด

โรคสัตวช้ันหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบดัโรคสัตว 
"ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง" หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัด

โรคสัตวช้ันสอง (ก) สาขาอายุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 
"ผูรับอนญุาต" หมายความวา ผูไดรับใบอนญุาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิตบิุคคล

เปนผูไดรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูจัดการหรอืผูแทนของนติิบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการดวย 
"ผูอนุญาต" หมายความวา 
(1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย สําหรับการอนุญาตผลิตยาหรือการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย สําหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพมหานคร 
(3) ผูวาราชการจังหวดั สําหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจนอกจาก

กรุงเทพมหานคร 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัตินี้ 
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
*[มาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522] 



มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติ
นี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 

หมวด 1 
คณะกรรมการยา 

---------  
มาตรา 6* ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา "คณะกรรมการยา" ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร การแพทย อธิบดีกรมอนามยั เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนทบวงวิทยาลัยซ่ึงแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร
สองคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการกอง  กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการโดยตาํแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกนิเกาคน ในจํานวนนี้อยางนอยสองคนจะตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 

ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการ
กอง กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

*[มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
มาตรา 8 นอกจากการพนตําแหนงตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีใหออก 
(4) เปนบุคคลลมละลาย 
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได

กระทําโดยประมาท 
(7) ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตัง้ผูอ่ืนเปนกรรมการ

แทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 



มาตรา 9 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 

การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที่

ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเหน็ในเรื่องตอไปนี ้
(1) การอนุญาตผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร และการขึ้นทะเบียน

ตํารับยา 
(2) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 
(3) การกําหนดหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขเกีย่วกับการผลิตยา การขายยา การนําหรือส่ังยา

เขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตวัอยางเพื่อตรวจ และการตรวจสอบสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 
สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร และสถานที่เก็บยา 

(4) การที่รัฐมนตรีจะใชอํานาจตามมาตรา 76 หรือมาตรา 77 
(5) เร่ืองอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการ เพื่อพิจารณา ศึกษา หรือวิจัย

เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และใหนํามาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนกุรรมการโดยอนุโลม  

 
หมวด 2 

การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัยาแผนปจจบุัน 
--------- 

 มาตรา 12 หามมิใหผูใดผลติ ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึ่งยาแผนปจจุบัน เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 13* บทบัญญัติมาตรา 12 ไมใชบังคับแก 
(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาทีป่องกันหรือบาํบัดโรค สภากาชาด

ไทย และองคการเภสัชกรรม 
(2) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผูประกอบโรคศิลปะที่ส่ัง

สําหรับคนไขเฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะราย 



(3) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตราย การขายยาสามญัประจําบาน การขายยาซึ่งผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน หรือการขายยาซึ่ง
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวขายสําหรับสตัวซ่ึงตนบําบดัหรือปองกันโรค หรือ การขายยาซึ่งขายโดยกระทรวง 
ทบวง กรม ในหนาที่ปองกนัหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 

(4) การนํายาตดิตัวเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใชเฉพาะตัวได
สามสิบวัน 

(5) การนําหรอืส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือ
บําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 

*ผูไดรับยกเวนตาม (1) และ (5) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง  

*[มาตรา 13 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และความ
ในวรรคทายเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 14* ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยา
แผนปจจุบนัได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 

(1) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนินกจิการได 
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(3) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน

ความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจรติเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการขายยาหรือ
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัขอรับใบอนุญาต 

(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(6) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 
(7) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่

เก็บยา และอุปกรณที่ใชในการผลิตยา การขายยาหรือการเก็บยาและการควบคุม หรือรักษาคุณภาพยา ซ่ึงมี
ลักษณะและจาํนวนตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

(8) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพกัใชใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

(9)* มีผูที่จะปฏิบัติการตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทว ิมาตรา 41 มาตรา 42 
มาตรา 43 หรือมาตรา 44 แลวแตกรณ ี

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม (9) ตองอยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพยีงแหงเดยีว 



ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาตผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการตองมี
คุณสมบัติตาม (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหามตาม (4) (5) หรือ (6) 

*[มาตรา 14 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ความใน (9) แกไขโดย
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2530] 

มาตรา 15* ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจบุันมีดังนี ้
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน 
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
(3) ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน 
(4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 
(5) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 
(6) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) หรือ (6) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับยาที่ตนผลิต

หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรดวยแลวแตกรณ ี
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม(3) (4) และ (5) ดวย 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (3) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (4) และ (5) ดวย แตใหขายได

เฉพาะการขายสงเทานั้น 
*[มาตรา 15 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 16 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 15 ใหคุมกนัถึงลูกจางหรือตวัแทนของผูรับอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง 

เปนการกระทาํของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตน
จะลวงรูหรือควบคุมได 

มาตรา 17* ใบอนุญาตตามมาตรา 15 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต 
ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนญุาตใหยืน่คําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาว
แลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวยแสดง
เหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยืน่คําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตใุหพนผดิสําหรับการประกอบกิจการที่ได
กระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบกจิการโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

การขอตออายใุบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุจะ
กระทํามิได 

*[มาตรา 17 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)] 



มาตรา 18 ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนญุาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอ
อนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับ
หนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนั กอนที่รัฐมนตรีจะมีคํา

วินิจฉยัอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนญุาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอของผู
อุทธรณ  

 
หมวด 3 

หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน 
---------  

มาตรา 19* หามมิใหผูรับอนุญาต 
(1) ผลิตหรือขายยาแผนปจจบุันนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสง 
(2) ผลิตหรือขายยาแผนปจจบุันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต 
(3) ขายยาแผนปจจุบันที่เปนยาอันตรายหรอืยาควบคุมพิเศษ ใหแกผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 

15 (4) 
*[มาตรา 19 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 20* ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนัตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งอยางนอยสองคนเปนผูมี

หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 38 และตองจัดใหมีเภสัชกรอยางนอยหนึ่งคนประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 
*ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการควบคุมการผลิตยาแผนปจจุบนั ผูอนุญาตจะกาํหนดให

ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจบุันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 38 มากกวาจํานวนที่
กําหนดในวรรคหนึ่งได ตามหลักเกณฑที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 20 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)และความ
ในวรรคสองของมาตรา 20 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 21* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง หรือเภสัชกรชั้นสอง เปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 21 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 21 ทว*ิ ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึง่เปนผูมีหนาที่

ปฏิบัติการตามมาตรา 40 ทว ิประจําอยู ณ สถานที่ขายสงยาแผนปจจุบนัหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทํา
การ 

*[มาตรา 21 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 



มาตรา 22* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทนัตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 41 
ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการ 

*[มาตรา 22 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 23* ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตองมีเภสัชกร

ช้ันหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสอง เปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 42 และมาตรา 43 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 23 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 24* ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจกัรตองมีเภสัชกร

ช้ันหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัตกิารตามมาตรา 44 ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือ
สถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 24 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 25* ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันปฏิบัติดงัตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวในใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจาก

ภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานทีผ่ลิตยา 
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ และเวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) จัดใหมกีารวิเคราะหวัตถุดิบและยาทีผ่ลิตขึ้นกอนนาํออกจากสถานที่ผลิต โดยมหีลักฐาน

แสดงรายละเอยีดของการวิเคราะหทุกครั้งซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป 
(3) จัดใหมีฉลากตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาผนึกไวทีภ่าชนะและหีบหอบรรจุยาที่ผลิตขึ้น และ

ในฉลากตองแสดง 
(ก) ช่ือยา 
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยา 
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจ ุ
(ง) ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยาซึ่ง

จะตองตรงตามที่ขึ้นทะเบยีนตํารับยา 
(จ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา 
(ฉ) ช่ือผูผลิตยาและจังหวดัทีต่ั้งสถานที่ผลิตยา 
(ช) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา 



(ซ) คําวา "ยาอนัตราย" "ยาควบคุมพิเศษ" "ยาใชภายนอก" หรือ "ยาใชเฉพาะที่" แลวแต
กรณ ีดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณีเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือยาใชเฉพาะที ่

(ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณทีี่เปนยาสามัญประจําบาน 
(ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีที่เปนยาสําหรับสัตว 
(ฎ) คําวา "ยาสิ้นอายุ" และแสดงวนั เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุในกรณีเปนยาที่รัฐมนตรปีระกาศตาม

มาตรา 76 (7) หรือ (8) 
(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขึ้นทะเบยีนตํารับยาไว และขอความในฉลากและ

เอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย 
(5) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา สําหรับยาที่รัฐมนตรปีระกาศ

ตามมาตรา 76 (9) ในกรณีฉลากมีเอกสารกํากับยาอยูดวย คําเตือนการใชยาจะแสดงไวที่สวนใดสวนหนึ่งของ
ฉลากหรือเอกสารกํากับยากไ็ด 

(6) ทําบัญชีวัตถุดิบที่ใชผลิตยา บัญชียาที่ผลิตและขาย และเก็บยาตัวอยางที่ผลิต  ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(7) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (3) ไดทั้งหมด ให

ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจบุันไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (3) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) หรือ (ญ) ขอ
ใดขอหนึ่งหรอืทั้งหมด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 

ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและเอกสารกํากับยา
ตองระบุช่ือประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอน 

ในกรณีผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนัประสงคจะแกไขฉลากเกี่ยวกบัวัน เดือน ปที่ยาสิ้นอายุ
ตาม (3) (ฎ) ตองยื่นคําขอรับอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 25 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 26* ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาที่ระบุไวในใบอนุญาต ซ่ึงเห็นไดงายจาก

ภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานทีข่ายยา 
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) จัดใหมกีารแยกเก็บยาสําหรับสัตวเปนสวนสัดจากยาอื่น 
(3) จัดใหมกีารแยกเก็บยาเปนสวนสัดดังตอไปนี ้
(ก) ยาอันตราย 



(ข) ยาควบคุมพิเศษ 
(ค) ยาอ่ืน ๆ 
(4) จัดใหมีทีเ่ปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ

โรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว และสําหรับเก็บยาทีจ่ะใชในการนัน้ดวย 
(5) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) คงมีอยูครบถวน 
(6) ทําบัญชียาที่ซ้ือและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(7) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*ความในวรรคหนึ่งใหใชบงัคับแกผูรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตขายยาตามมาตรา 15 (4) 

และ (5) โดยอนุโลม 
*[มาตรา 26 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และความในวรรคทาย ของ

มาตรา 26 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 26 ทว*ิ ใหผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันปฏบิัติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง โดย

อนุโลม เวนแตไมตองจัดใหมีที่เปนสวนสดัสําหรับปรุงยาตาม (4) 
*[มาตรา 26 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2530] 
มาตรา 27* ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นาํหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานทีน่ําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ช่ือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) ในเวลานําเขาตองจัดใหมใีบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียด การวิเคราะหยาทีน่ําหรือส่ัง

เขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป ใบรับรองของผูผลิตถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคาํ
แปลเปนภาษาไทยดวย และมีฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) ที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยา เวนแตความ
ใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด 

(3) กอนนํายาออกขายตองจดัใหฉลากทีภ่าชนะและหีบหอบรรจุยามีลักษณะและขอความ
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) เวนแตความใน (ฉ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
แทนชื่อจังหวดั และใหระบช่ืุอของผูนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัรและจังหวดัที่ตั้งสถานที่นําหรือส่ังยาไว
ดวย 

(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขึ้นทะเบยีนตํารับยาไว และขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยา ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคาํแปลเปนภาษาไทยดวย 



(5) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา สําหรับยาที่รัฐมนตรปีระกาศ
ตามมาตรา 76 (9) คําเตือนการใชยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวยในกรณีที่ฉลากมี
เอกสารกํากับยาอยูดวย คําเตือนการใชยาจะแสดงไวที่สวนใดสวนหนึง่ของฉลากหรือเอกสารกํากบัยาก็ได 

(6) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร และทีข่าย และเก็บยาตัวอยางทีน่ําหรือส่ังเขา
มาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(7) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียาทีน่าํเขาตาม (2) หรือยาที่จะนําออกขายตาม (3) บรรจุในภาชนะที่มีขนาดเล็กจนไม

อาจแสดงฉลากที่มีขอความตามมาตรา 25 (3) ไดทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบนัเขามาใน
ราชอาณาจักรไดรับ ยกเวนไมตองแสดงขอความตามมาตรา 25 (3) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอ
หนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 

*[มาตรา 27 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 27 ทว*ิ ยาแผนปจจบุันที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร จะตองผานการตรวจสอบ

ของพนักงานเจาหนาที ่ณ ดานนําเขา 
การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาทีใ่หเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
*[มาตรา 27 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 28 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผู

อนุญาตและยืน่คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรอืถูกทําลาย
ดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 29 * ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนญุาตของตนและของเภสัชกร ผูประกอบวชิาชีพเวช
กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนัชัน้หนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล หรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวติดไว ณ ที่เปดเผยเหน็ไดงายที่สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือ
ส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ี

*[มาตรา 29 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 30 หามมิใหผูรับอนญุาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามา

ในราชอาณาจกัรหรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับอนญุาตจากผูอนญุาต 
การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 
มาตรา 31 หามมิใหผูรับอนญุาตผลิตยาแผนปจจุบันในสถานที่ผลิตยาในระหวางที่เภสัชกรไม

อยูปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ดงักลาว 



มาตรา 32 หามมิใหรับอนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ในระหวางทีเ่ภสัชกรหรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวไมอยูปฏิบัตหินาที ่

มาตรา 33* เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนผูมีหนาทีป่ฏิบัติการ ตาม
มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทว ิมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44 ใหแจงเปนหนังสือ
ใหผูอนุญาตทราบ และจะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

ในกรณีผูรับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตแจงเปน
หนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนบัแตวนัที่ไมมผูีมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น 

*[มาตรา 33 วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 33 ทว*ิ ในกรณีผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ ขายยา หรือสถานที่นํา

หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน ใหผูรับอนุญาตจัดใหผู
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมหีนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น ๆ เขาปฏิบัติหนาที่แทนได โดยใหผูรับอนุญาตแจง
เปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติหนาที่แทนเปนผูมหีนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 38 มาตรา 39 
มาตรา 40 มาตรา 40 ทวิ มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44 แลวแตกรณ ี

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด 
*[มาตรา 33 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที ่3) (รก.2522/79/29 พ.) พ.ศ. 2522 และ

แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 34* ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิารตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 40 ทวิ มาตรา 41 

มาตรา 42 มาตรา 43 หรือ มาตรา 44 ซ่ึงประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ
ไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาที ่

*[มาตรา 34 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530] 
มาตรา 35 ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแจงการเลิก

กิจการเปนหนงัสือใหผูอนุญาตทราบไมเกนิสิบหาวันนับแตวนัเลิกกจิการ และใหถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต
วันเลิกกิจการตามที่แจงไวนัน้ 

มาตรา 36 ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกจิการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น
หรือแกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวนันบัแตวนัเลิกกจิการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย
ระยะเวลาดังกลาวให 

มาตรา 37 ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลผูซ่ึงมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาตไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ผูรับอนุญาตตาย เพื่อขอดําเนิน
กิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไปกใ็หผูแสดงความจาํนงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวนัผูรับอนุญาตตาย  

 
 



หมวด 4* 
หนาที่ของเภสชักร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 

ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล 
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

---------  
มาตรา 38* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา 20 ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยาตลอดเวลาที่เปดทํา

การ และใหมหีนาที่ปฏิบัติดงัตอไปนี ้
(1) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ไดขึ้นทะเบยีนไวตามมาตรา 79 
(2) ควบคุมการปฏิบัตเิกี่ยวกบัฉลากและเอกสารกํากับยาตามมาตรา 25 (3) (4) และ (5) 
(3) ควบคุมการแบงบรรจุยาและการปดฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาใหเปนไปโดยถูกตอง

ตามพระราชบญัญัตินี้ 
(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 39 
(5) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตวัอยางตามมาตรา 25 (6) 
(6) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[ความในหมวด 4 และมาตรา 38 แกไขโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.

2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 39* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา 21 ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบนั

ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมหีนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (2) และ (3) 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 
(3) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(4) ปรุงยาในที่ที่ผูรับอนุญาตขายยาไดจัดไวตามมาตรา 26 (4) 
(5) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชพีเวช

กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ วธีิการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(6) ควบคุมการสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

(7) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6) 
(8) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 39 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 40 ใหเภสัชกรชั้นสองตามมาตรา 21 ปฏิบัติตามมาตรา 39 เชนเดียวกับเภสัชกร

ช้ันหนึ่ง เวนแตในสวนที่เกีย่วกับการปรุง การขาย และการสงมอบยาควบคุมพิเศษจะกระทํามิได 



มาตรา 40 ทว*ิ ใหเภสัชกรชัน้หนึ่งตามมาตรา 21 ทวิ ประจําอยู ณ สถานที่ขายสงยาแผน
ปจจุบันหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (2) และ (3) 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 
(3) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6) 
(4) ควบคุมการขายสงยาแผนปจจุบัน 
(5) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 40 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 41* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบ

โรคศิลปะแผนปจจุบันชัน้หนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาลตามมาตรา 22 ประจําอยู ณ 
สถานที่ขายยาแผนปจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตลอดเวลาที่เปดทําการ 
และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 
(2) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จตางไปจากสภาพเดิมที่ผูผลิตไดผลิตไว 
(3) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6) 
(4) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 41 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 42* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบดัโรคสัตวตามมาตรา 23 ประจํา

อยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตลอดเวลาที่เปดทาํการ และใหมหีนาที่ปฏิบัติ
ดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (3) 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 
(3) ควบคุมมิใหมีการแบงขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตางไปจากสภาพเดิมที่ผูผลิตไดผลิตไว 
(4) ควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 
(5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 26 (6) 
(6) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 42 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522] 
มาตรา 43 ใหเภสัชกรชั้นสองหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันสองตามมาตรา 23 ปฏิบตัิ

ตามมาตรา 42 เชนเดยีวกับเภสัชกรชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง เวนแตในสวนที่เกีย่วกับ
การควบคุม การสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาควบคุมพิเศษจะกระทํามิได 

มาตรา 44* ใหเภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา 24 ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือสถานที่เกบ็ยาตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้



(1) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาทีไ่ดขึ้น
ทะเบียนไวตามมาตรา 79 

(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 27 (2) (3) และ (5) 
(3) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียด การวิเคราะหยาตาม

มาตรา 27 (2) และเอกสารกํากับยาตามมาตรา 27(4) 
(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 39 
(5) ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยาตวัอยางตามมาตรา 27(6) 
(6) ควบคุมการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(7) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัร ณ สถานที่เก็บยา 
(8) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 45* หามมิใหเภสัชกร ผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน

ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่
ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีช่ือเปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

*[มาตรา 45 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)]  
 

หมวด 5 
การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัยาแผนโบราณ 

--------- 
มาตรา 46 หามมิใหผูใดผลติ ขาย หรือ นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาแผนโบราณ เวน

แตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 
มาตรา 47  บทบัญญัติมาตรา 46 ไมใชบังคบัแก 
(1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาทีป่องกัน หรือบําบัดโรค สภากาชาด

ไทยและองคการเภสัชกรรม 
(2) การปรุงยาแผนโบราณตามตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (1) โดยผูประกอบโรค

ศิลปะแผนโบราณ เพื่อขายเฉพาะสําหรับคนไขของตนหรือขายปลีก (2 ทวิ)* การขายยาแผนโบราณโดยผูรับ
อนุญาตขายยาแผนปจจุบนั ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน และผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัเฉพาะยา
บรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคมุพิเศษ 

(3) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตรายหรือการขายยาสามัญประจําบาน 



(4) การนํายาตดิตัวเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใชเฉพาะตวัได
สามสิบวัน และการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกนัหรือบําบัด
โรค สภากาชาดไทยและองคการเภสัชกรรม 

*[ความใน (2 ทวิ) ของมาตรา 47 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.
2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 48* ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนํา หรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึง
ยาแผนโบราณได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 

(1) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนินกจิการได 
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(3) มีถ่ินอยูในประเทศไทย 
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน

ความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจรติเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการขายยา หรือ
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัขอรับใบอนุญาต 

(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(6) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 
(7) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่

เก็บยา สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
(8) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ

ของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพกัใชใบอนุญาต หรือซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 
(9) มีผูที่จะปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ผูมีหนาทีป่ฏิบัติการตาม (9) ตอง

อยูประจํา ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว 
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต  ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดําเนนิกิจการตอง

มีคุณสมบัติตาม (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหามตาม (4) (5) หรือ (6) 
*[มาตรา 48 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 49 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนโบราณมีดังนี ้
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ 
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 
(3) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) หรือ (3) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (2) สําหรับยาที่ตนผลิต 

หรือ นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรนัน้ดวย แลวแตกรณี 
มาตรา 50 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 49 ใหคุมกนัถึงลูกจางหรือตวัแทนของผูรับอนุญาตดวย 



ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง 
เปนการกระทาํของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาว เปนการสุดวิสัยที่ตน
จะลวงรูหรือควบคุมได 

มาตรา 51* ใบอนุญาตตามมาตรา 49 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต 
ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนญุาตใหยืน่คําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาว
แลว จะประกอบกิจการตอไปก็ได จนกวาผูอนุญาตจะสัง่ไมตออายุใบอนุญาตนั้น การขอตออายุใบอนุญาตและ
การอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวยแสดง
เหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยืน่คําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตใุหพนผดิสําหรับการประกอบกิจการที่ได
กระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบกจิการโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

การขอตออายใุบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุจะ
กระทํามิได 

*[มาตรา 51 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 52  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนญุาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอ

อนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับ
หนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ กอนที่รัฐมนตรจีะมีคํา

วินิจฉยัอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนญุาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอของผู
อุทธรณ 
 

หมวด 6 
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ 

--------- 
มาตรา 53* หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนโบราณนอกสถานที่ที่กําหนดไวใน

ใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสง 
*[มาตรา 53 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 54* ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมี

หนาที่ปฏิบัติตามมาตรา 68 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการ 
ผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งซ่ึงผลิตยาเกินหาสิบตํารับขึ้นไป ใหมจีํานวนผูประกอบโรคศิลปะ

แผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 54 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 54 ทว*ิ ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณซึ่งผลิตยาแผนโบราณ โดยวิธีตอกอัดเม็ด วิธี
เคลือบ หรือวิธีอ่ืนอันคลายคลึงกัน และใชเภสัชเคมีภณัฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปในการตอกอัดเม็ด การ
เคลือบ หรือการอื่นอัน คลายคลึงกัน รวมทั้งการใสวัตถุกันเสียลงในยาแผนโบราณ ตองปฏิบัติตาม หลักเกณฑ
และวิธีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 54 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 55* ผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ ตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเปนผูมี

หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 69 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ 
*[มาตรา 55 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 56* ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจกัรตองมีผูประกอบโรค

ศิลปะแผนโบราณเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 70 ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือสถานที่เกบ็ยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ 

*[มาตรา 56 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 57* ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวในใบอนุญาต ซ่ึงเห็นไดงายจาก

ภายนอกอาคาร คือ 
  (ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยา 
  (ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) จัดใหมีฉลากตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาผนึกไวทีภ่าชนะและหีบหอบรรจุยาที่ผลิตขึ้น และ

ในฉลากตองแสดง 
  (ก) ช่ือยา 
  (ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยา 
  (ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ 
  (ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยา 
  (จ) ช่ือผูผลิตและจังหวัดทีต่ั้งสถานที่ผลิตยา 
  (ฉ) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา 
  (ช) คําวา "ยาแผนโบราณ" ใหเห็นไดชัด 
  (ซ) คําวา "ยาใชภายนอก" หรือ "ยาใชเฉพาะที่" แลวแตกรณ ีดวยอักษรสีแดงเหน็ไดชัด ใน

กรณีเปนยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะที ่
  (ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน 
  (ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 



(3) ใหฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขึ้นทะเบยีนตํารับยาไวและขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยดวย 

(4) ทําบัญชียาที่ผลิตและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(5) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (2) ไดทั้งหมด ให

ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (2) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอ
ใดขอหนึ่งหรอืทั้งหมด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 

ในกรณีเปนยาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและเอกสารกํากับยา
ตองระบุช่ือช่ือประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
กอน และมิใหนําความใน (2) (ช) (ซ) และ (ฌ) มาใชบังคับ 

*[มาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และความ
ในวรรคสองของมาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530(รก.2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 58* ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณปฏิบัติดังตอไปนี ้
 (1) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาที่ระบุไวในใบอนุญาต ซ่ึงเห็นไดงายจาก

ภายนอกอาคาร คือ 
  (ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ขายยา 
  (ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงใน

ปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจยุาตามที่กําหนดในมาตรา 57 (2) คง มีอยูครบถวน 
(3) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 58 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 59* ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักรปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่นาํหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 
   (ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
   (ข) ปายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปาย

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (2) ในเวลานําเขาตองจัดใหมีฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา 57  
(2) ที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยา เวนแตความใน (จ) ใหระบุช่ือเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่

ผลิตยาแทนชือ่จังหวดั 



(3) กอนนํายาออกขายตองจดัใหฉลากทีภ่าชนะและหีบหอบรรจุยามีลักษณะ และขอความ
ครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา 57 (2) เวนแตความใน (จ) ใหระบช่ืุอเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
แทนชื่อจังหวดั และใหระบช่ืุอของผูนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร และจังหวดัที่ตั้งสถานที่นําหรือส่ังยาไว
ดวย 

(4) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขึ้นทะเบยีนตํารับยาไว และขอความในฉลากและ
เอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยา ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคาํแปลเปนภาษาไทยดวย 

(5) ทําบัญชียาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรและทีข่าย และเก็บยาตัวอยางทีน่ําหรือส่ังเขา
มาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(6) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียาทีน่าํเขาตาม (2) หรือยาที่จะนําออกขายตาม (3) บรรจุในภาชนะที่มีขนาดเล็กจนไม

อาจแสดงฉลากที่มีขอความตามมาตรา 57 (2) ไดทั้งหมด ใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาใน
ราชอาณาจักรไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความตามมาตรา 57 (2) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอ
หนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว 

*[มาตรา 59 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 59 ทว*ิ ยาแผนโบราณที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรจะตองผานการตรวจสอบของ

พนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนาํเขาการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 59 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 60 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผู

อนุญาตและยืน่คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรอืถูกทําลาย
ดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 61  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของผูประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณ ติดไว ณ ที่เปดเผยเหน็ไดงายที่สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักร แลวแตกรณ ี

มาตรา 62 หามมิใหผูรับอนญุาตยายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามา
ในราชอาณาจกัรหรือสถานที่เก็บยา เวนแตจะไดรับอนญุาตจากผูอนญุาต 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 63  เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนตัวผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 
หรือมาตรา 70 ใหแจงเปนหนังสือใหผูอนญุาตทราบและจะเปลี่ยนตวัไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 



ในกรณีผูรับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตแจงเปน
หนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนบัแตวนัที่ไมมผูีมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น 

มาตรา 63 ทว*ิ ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน ใหผูรับอนุญาตจัดใหผู
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมหีนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น ๆ เขาปฏิบัติหนาที่แทนได โดยใหผูรับอนุญาตแจง
เปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติหนาที่แทนเปนผูมหีนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 
หรือมาตรา 70 แลวแตกรณ ี

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด 
*[มาตรา 63 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 64 ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือ มาตรา 70 ประสงคจะไมปฏิบัติ

หนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนงัสือใหผูอนุญาตทราบไมเกนิเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาที่ 
มาตรา 65 ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแจงการเลิก

กิจการเปนหนงัสือใหผูอนุญาตทราบไมเกนิสิบหาวันนับแตวนัเลิกกจิการ และใหถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต
วันเลิกกิจการตามที่แจงไวนัน้ 

มาตรา 66 ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกจิการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น
หรือแกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวนันบัแตวนัเลิกกจิการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย
ระยะเวลาดงักลาวให 

มาตรา 67 ถาผูรับอนุญาตตายและมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาตไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวัน นบัแตวนัที่ผูรับอนุญาตตายเพือ่ขอดําเนิน
กิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป ก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวนัผูรับอนุญาตตาย 
 
 

หมวด 7 
หนาที่ของผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 

--------- 
มาตรา 68* ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 54 ประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยา

ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมหีนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ควบคุมการผลิตยาใหเปนไปโดยถูกตองตามตํารับยาที่ไดขึ้นทะเบยีนไวตามมาตรา 79 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากและเอกสารกํากับยาตามมาตรา 57 (2) และ (3) 
(3) ควบคุมการแบงบรรจุและปดฉลากตามภาชนะและหบีหอบรรจุยา ใหเปนไปโดยถูกตอง

ตามพระราชบญัญัตินี้ 



(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 69 
 (5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 57 (4) 
(6) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 68 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 69* ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 55 ประจําอยู ณ สถานที่ขายยา

ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมหีนาที่ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(1) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 58 (2) 
(2) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 69 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 70*ใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามมาตรา 56 ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือส่ัง

ยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยา ตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมหีนาทีป่ฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรใหถูกตองตามตํารับยาที่ไดขึ้นทะเบียนไวตาม

มาตรา 79 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัฉลากตามมาตรา 59 (2) 
(3) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกบัเอกสารกํากบัยาตามมาตรา 59 (4) 
(4) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามมาตรา 69 
(5) ควบคุมการทําบัญชียาตามมาตรา 59 (5) 
(6) ควบคุมการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 
(7) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัร ณ สถานที่เก็บยา 
(8) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[มาตรา 70 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 71* หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณปฏิบัติหนาที ่ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิารใน

สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรโดยตนมิไดมีช่ือเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการในสถานที่นั้น 

*[มาตรา 71 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522] 
 

 
หมวด 8 

ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ 
--------------------------- 

มาตรา 72* หามมิใหผูใดผลติ ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึ่งยาตอไปนี ้ 



(1) ยาปลอม 
(2) ยาผิดมาตรฐาน 
(3) ยาเสื่อมคุณภาพ 
(4) ยาที่มิไดขึน้ทะเบยีนตํารับยา 
(5) ยาที่ทะเบยีนตํารับยาถูกยกเลิก สําหรับผูรับอนุญาตผลิตยาและ ผูรับอนุญาตใหนาํหรือส่ังยา

เขามาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบยีนตาํรับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน สําหรับผูรับอนุญาตขายยา 
(6) ยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 
ความใน (4) ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน หรือบําบัดโรค สภากาชาด

ไทย และองคการเภสัชกรรม 
*[มาตรา 72 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 73 ยาหรือวัตถุตอไปนี้เปนยาปลอม 
(1) ยาหรือวัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวนวาเปนยาแท 
(2) ยาที่แสดงชื่อวาเปนยาอืน่หรือแสดงเดอืน ป ที่ยาสิ้นอายุ ซ่ึงมิใชความจริง 
(3) ยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา ซ่ึงมิใชความจรงิ 
(4)* ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว ซ่ึงมิใช ความจรงิ 
(5)* ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาด

หรือเกินกวารอยละยี่สิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ซ่ึงกาํหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา 79 
*[ความใน (4) และ (5) ของมาตรา 73 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.

2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 74* ยาตอไปนี้เปนยาผิดมาตรฐาน 
(1) ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรง ของสารออกฤทธิ์ขาดหรือ

เกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดที่กําหนดไวในตาํรับยาทีข่ึ้นทะเบยีนไวตามมาตรา 79 แตไมถึงขนาดดังกลาวใน
มาตรา 73 (5) 

(2) ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญตอคุณภาพของยาผดิไปจาก
เกณฑที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบยีนไวตามมาตรา 79 หรือตํารับยาที่รัฐมนตรส่ัีงแกไขทะเบยีนตํารับยา
แลวตามมาตรา 86 ทว ิ

*[มาตรา 74 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 75 ยาตอไปนี้เปนยาเสื่อมคุณภาพ 
(1) ยาที่ส้ินอายุตามที่แสดงไวในฉลาก 
(2) ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดยีวกนักับยาปลอม ตามมาตรา 73(5) หรือยาผิดมาตรฐาน

ตามมาตรา 74 



มาตรา 75 ทว*ิ หามมิใหผูใดขายยาบรรจเุสร็จหลายขนานโดยจดัเปนชดุในคราวเดยีวกัน โดยมี
เจตนาใหผูซ้ือใชรวมกนัเพื่อบําบัด บรรเทารักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกเภสัชกรชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบ
โรคศิลปะในสาขาทันตกรรมซึ่งขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน และผูประกอบการบําบัดโรคสัตวซ่ึงขาย
สําหรับสัตวซ่ึงตนบําบัด 

*[มาตรา 75 ทว ิเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
 

หมวด 9 
การประกาศเกีย่วกับยา 

------------------------ 
มาตรา 76* ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุ 
(1) ตํารายา 
(2) วัตถุที่เปนยา 
(3) ยาที่เปนอนัตราย 
(4) ยาที่เปนยาควบคุมพิเศษ 
(5) ยาที่เปนยาสามัญประจําบาน 
(6) ยาที่เปนยาแผนโบราณ 
(7) ยาที่ตองแจงกําหนดสิ้นอายุไวในฉลาก 
(8) อายุการใชของยาบางชนดิ 
(9) ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยาและขอความของคําเตือน 
ในกรณีที่รัฐมนตรีไดประกาศกําหนดอายกุารใชของยาชนิดใดไว ตาม (8) หากผูรับอนุญาตราย

ใดสามารถพิสูจนหรือทดสอบโดยมีหลักฐานแจงชดัจากการวิจยัวายาชนิดนั้นของตนอาจมีอายุการใชไดเกนิกวา
อายุการใชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ก็ใหรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมีอํานาจขยายอายุการ
ใชของยาชนดินั้นใหแกผูรับอนุญาตที่นําพสูิจนหรือทดสอบไดนั้น เปนการเฉพาะรายไดโดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 

*[มาตรา 76 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 77  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรืออาการของโรคที่หาม

โฆษณายาวาสามารถใชบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกนัโรคหรืออาการของโรคนั้นได 
มาตรา 77 ทว*ิ เพื่อประโยชนแหงการคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดจํานวนสถานที่ขายยาทีจ่ะอนุญาตใหตั้งในทองที่ใดทองที่หนึ่งได 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

*[มาตรา 77 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 77 ตรี* เพื่อประโยชนในการควบคุมยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดดานนําเขาได 

*[มาตรา 77 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 78 ประกาศของรัฐมนตรีตามหมวดนี ้ใหกระทําไดเมื่อไดรับคาํแนะนําจาก

คณะกรรมการ 
 

หมวด 10 
การขึ้นทะเบยีนตํารับยา 

--------- 
มาตรา 79* ผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตใหนาํหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร ผูใด

ประสงคจะผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาแผนปจจุบนัหรือยาแผนโบราณ ตองนาํตํารับยานั้น
มาขอขึ้นทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที ่และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยา แลวจึงจะผลิตยา หรือนาํ
หรือส่ังยานั้นเขามาในราชอาณาจักรได 

*[มาตรา 79 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 79 ทว*ิ บทบัญญัติมาตรา 79 ไมใชบังคับแก 
(1) ยาที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมภีัณฑกึ่งสําเร็จรูปซึ่งมิใชยาบรรจุเสร็จ 
(2) ยาสมุนไพร 
(3) ยาตัวอยางที่ไดรับอนุญาตใหผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึน้ทะเบยีน

ตํารับยา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(4)* ยาที่ไดรับอนุญาตใหนาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 
*[มาตรา 79 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และ

ความใน (4) แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 80 การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา 79 ตองแจงรายละเอียดดังตอไปนี ้
(1) ช่ือยา 
(2) ช่ือและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของยา 
(3) ขนาดบรรจุ 
(4) วิธีวิเคราะหมาตรฐานของยาแผนปจจุบนั ในกรณีที่ใชวิธีวิเคราะหนอกตํารายาที่รัฐมนตรี

ประกาศ 
(5) ฉลาก 
(6) เอกสารกํากับยา 
(7) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 81 การแกรายการทะเบียนตํารับยา จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาที ่
มาตรา 82 การขอขึ้นทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา และการออกใบสําคัญการขึ้น

ทะเบียนหรือแกรายการทะเบยีนตํารับยาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 83* หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบยีนตํารับยาเมื่อคณะกรรมการเห็นวา 
(1) เปนยาที่ระบุในมาตรา 72 (1) หรือ (6) 
(2) การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไมเปนไปตามมาตรา 80 และมาตรา 82 
(3) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตามตาํรับยานั้น ไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได หรืออาจไมปลอดภัย

แกผูใช 
(4) เปนยาที่ใชช่ือไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผดิจากความจรงิ 
(5) ยาที่ใชช่ือไมเหมาะสมกบัวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลายคณุคาของ

ภาษาไทย 
คําส่ังไมรับขึ้นทะเบยีนตํารับยาของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
*[มาตรา 83 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 84 บทบัญญัติมาตรา 83 ใหใชบังคบัแกการแกรายการทะเบียนตํารับยาโดยอนุโลม 
มาตรา 85* ใหผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรสง

รายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิต หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาที่ไดขึน้ทะเบยีนตํารับยาไวแตละ
ตํารับ ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในวันที ่31 มีนาคม ของปถัดไป 

ยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลวตํารับใดมิไดมีการผลิต หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร
เปนเวลาสองปติดตอกัน ใหทะเบยีนตํารับยานั้นเปนอนัยกเลกิ 

*[มาตรา 85 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 86* ยาใดที่ไดขึน้ทะเบียนตํารับยาไวแลว หากภายหลังปรากฏวายานั้นไมมีสรรพคุณ

ตามที่ขึ้นทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภยัแกผูใช หรือเปนยาปลอมตามมาตรา 72 (1) หรือยานัน้ไดเปลี่ยนไป
เปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง โดยไดรับใบอนุญาตผลิตเพื่อจําหนายซ่ึงอาหารที่
ควบคุมเฉพาะหรือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนทะเบยีนตํารับยานั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนทีสุ่ด 
*[มาตรา 86 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 86 ทว*ิ เพื่อคุมครองความปลอดภยัของผูใชยา ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขทะเบียนตํารับยาที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวไดตามทีเ่ห็นสมควรหรือตามความ
จําเปน 

*[มาตรา 86 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 87 ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยาสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสาํคัญ ให
ผูรับอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคญัการขึ้นทะเบยีนตํารับยาภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาและการออกใบแทนใบสําคัญใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 11 
การโฆษณา 

--------- 
มาตรา 88  การโฆษณาขายยาจะตอง 
(1) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด 

บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใชถอยคําอ่ืนใดที่มี
ความหมายทํานองเดียวกนั 

(2) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกนิความจริง 
(3) ไมทําใหเขาใจวามวีัตถุใดเปนตวัยาหรือเปนสวนประกอบของยา ซ่ึงความจริงไมมีวัตถุหรือ

สวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทาํใหเขาใจ 
(4) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทาํใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง 
(5) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบาํรุงกามหรือยาคุมกําเนิด 
(6) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(7) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น 
(8) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรืออาการของโรคที่

รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 
*ความใน (5) และ (6) ไมใชบังคับแกขอความในฉลากหรือเอกสารกํากบัยาและความใน (1) 

(4) (5) (6) (7) และ (8) ไมใชบังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

*[ความในวรรคทายของมาตรา 88 แกไขโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.
2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 88 ทว*ิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสยีง เครื่องขยายเสยีง วิทยุโทรทัศน ทางฉาย
ภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตอง 

(1) ไดรับอนุมตัิขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต 
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนญุาตกําหนด 
*[มาตรา 88 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 89 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความ
ทุกขทรมานของผูปวย 

มาตรา 90 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวลั 
มาตรา 90 ทว*ิ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอํีานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการ

โฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ได 
*[มาตรา 90 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
 

หมวด 12 
พนักงานเจาหนาที่ 

--------- 
มาตรา 91* ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มอํีานาจ ดังนี้ 
(1) เขาไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร หรือ

สถานที่เก็บยา ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) นํายาในปริมาณพอสมควรไปเปนตวัอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห 
(3) ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้อาจเขาไปใน

สถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบยาและอาจยดึหรืออายัดยา และเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด 
ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา และเอกสารที่เกี่ยวกับยาดังกลาวได 

(4) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของยา ที่นําไป ตรวจสอบหรือวเิคราะหตาม 
(2) ใหประชาชนทราบ โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกการคุมครองความ
ปลอดภัยของผูใชยา 

(5) ในกรณีทีป่รากฏตอพนกังานเจาหนาที่วายาใดเปนยาที่ไมปลอดภัยแกผูใชยา หรืออาจเปน
อันตรายตอผูใชยา ใหพนักงานเจาหนาที่มอํีานาจเรียกเกบ็หรือส่ังใหผูรับอนุญาตผลิตยา ผูรับอนุญาตขายยา หรือ
ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร จัดเก็บยาดังกลาวของตนคืนภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจาหนาทีก่ําหนด และมีอํานาจทําลายยาดังกลาวเสียได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการปฏิบัตกิารของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตและบรรดาผูมีหนาที่
เกี่ยวของกับการผลิตยา การขายยา หรือการนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรในสถานที่ดังกลาวอํานวยความ
สะดวกใหตามควรแกกรณ ี

*[มาตรา 91 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 92 ในการปฏิบัติการตามหนาที่พนกังานเจาหนาที่ตองแสดงบตัรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่ง

เกี่ยวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 93 ยารวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารที่ไดยึดไวตามมาตรา 91 ถาไม
ปรากฏเจาของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคด ีหรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด หรือวันทีท่ราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่
ศาลพิพากษาถงึที่สุด แลวแตกรณ ีใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 

ถาส่ิงที่ยึดไวนัน้เปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือจะเสีย
คาใชจายในการเก็บรักษาเกนิราคาตลาดของยา พนักงานเจาหนาที่จะจัดการขายทอดตลาด ยานั้นรวมทั้งภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุยาและเอกสารเสียกอนถึงกําหนดก็ได ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน 

มาตรา 94 ในการปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด 13 

การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
--------- 

มาตรา 95  เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎกระทรวงทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต
ไดโดยมกีําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยีสิ่บวัน หรือในกรณีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด
ตามพระราชบญัญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงทีสุ่ดก็ได 

ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดการผลิตยา การขายยาหรือการนําหรือส่ังยาเขา
มาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ีและระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนัน้จะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้อีกไมได 

มาตรา 96 เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือมาตรา 48 ผู
อนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

ผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดการผลิตยา การขายยาหรือการนําหรือส่ังยาเขา
มาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ีและจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองป
นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได สุดแตจะพิจารณาเหน็สมควร 

มาตรา 97 คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
อนุญาตทราบ และในกรณไีมพบตัวผูถูกสั่งหรือผูถูกสั่งไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหปดคําส่ังไว ณ ที่เปดเผยเห็น
ไดงายที่สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร และใหถือวาผูรับอนุญาต
ไดทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคาํส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะโฆษณาในหนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอ่ืน
อีกดวยกไ็ด 



มาตรา 98 ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาต
กอนกําหนดเวลาได เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับอนุญาต ซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามพระราชบญัญัตินี้แลว 

มาตรา 99 ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนญุาตมีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ทราบคําส่ังรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือใหแกไขคําส่ังของผู
อนุญาตในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทเุลาการบังคับตามคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําส่ัง

เพิกถอนใบอนุญาต 
มาตรา 100 ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น หรือแกผูซ่ึง

ผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในหกสิบวันนบัแตวนัที่ไดทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันทีไ่ดทราบคํา
วินิจฉยัของรัฐมนตรี เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 
 

หมวด 14 
บทกําหนดโทษ 

-------- 
มาตรา 101 ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา 102* ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 19 หรือมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพัน

บาทถึงหาพันบาท 
*[มาตรา 102 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 103* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 21 ทว ิมาตรา 22 

มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และใหปรับเปนรายวนัอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

*[มาตรา 103 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 104* ผูรับอนุญาตผูใดผลิตยาหรือขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจกัร

ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายแุลวโดยมไิดยืน่คําขอตออายใุบอนุญาตตองระวางโทษปรับเปนรายวนัวันละหนึ่ง
รอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนญุาตขาดอาย ุ

*[มาตรา 104 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 105* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 26 ทว ิหรือมาตรา 27 

ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมืน่บาท 
*[มาตรา 105 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 



มาตรา 105 ทว ิผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 27 ทว ิหรือมาตรา 59 ทวิ ตองระวางโทษปรบัตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งหมืน่บาท 

*[มาตรา 105 ทว ิ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 ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งพันบาท 
มาตรา 107 ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพนับาทถึงหาพัน

บาท 
มาตรา 107 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทน ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม

มาตรา 33 ทว ิตองระวางโทษปรับไมเกนิหารอยบาท 
*[มาตรา 107 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 108 ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิารผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 หรือ มาตรา 64 ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหารอยบาท 
มาตรา 109* ผูมีหนาที่ปฏิบัตกิารผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 

มาตรา 40 ทว ิมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือมาตรา 44 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพนับาทถึงหาพัน
บาท 

*[มาตรา 109 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 110* ผูใดฝาฝนมาตรา 45 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 
*[มาตรา 110 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 111 ผูใดฝาฝนมาตรา 46 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหาพันบาท 
มาตรา 112* ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 53 หรือมาตรา 62 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพนั

บาทถึงสามพันบาท 
*[มาตรา 112 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 113* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 54 มาตรา 55 หรือมาตรา 56 ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวนัอีกวนัละหนึ่งรอย
บาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

*[มาตรา 113 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 113 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา 54 ทว ิตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน

บาท 
*[มาตรา 113 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 114 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 59 ตองระวางโทษ

ปรับตั้งแตหนึง่พันบาทถึงหาพันบาท 



มาตรา 114 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติการแทน ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา 63 ทว ิตองระวางโทษปรับไมเกนิหารอยบาท 

*[มาตรา 114 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 115 ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือ

มาตรา 70 ตองระวางโทษปรบัตั้งแตหารอยบาทถึงสองพันบาท 
มาตรา 116* ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณผูใดฝาฝนมาตรา 71 ตองระวางโทษปรบัตั้งแต

หารอยบาทถึงสองพันหารอยบาท 
*[มาตรา 116 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 117  ผูใดผลิตยาปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป

ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่บาทถึงหาหมื่นบาท 
*การผลิตยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา 73 (2) (3) หรือ (4) อันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (1) ถา

ผูผลิตสามารถพิสูจนไดวายานั้นไมถึงกับเปนอันตรายแกผูใชยาตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหาป และปรับไมเกนิ
สองหมื่นบาท 

*[ความในวรรคสองของมาตรา 117 แกไขโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.
2530/278/1 พ.)] 

มาตรา 118* ผูใดผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบยีนตํารับยาอนัเปนการ
ฝาฝนมาตรา 72 (2) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ผูใดผลิตยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกอนัเปนการฝาฝนมาตรา 72 (5) ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

*[มาตรา 118 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 119 ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึ่งยาปลอมอันเปนการฝาฝน

มาตรา 72 (1) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึง่กระทําโดยไมรูวาเปนยาปลอม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพัน

บาทถึงหาพันบาท 
มาตรา 120* ผูใดขาย หรือนาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาผิดมาตรฐานหรือยาที่

รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบยีนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (2) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสามป
และปรับไมเกนิหาพันบาท 

ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกอนัเปนการฝา
ฝนมาตรา 72 (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐานยาที่รัฐมนตรีส่ัง
เพิกถอนทะเบยีนตํารับยา หรือยาที่ทะเบยีนตํารับยาถูกยกเลิก ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

*[มาตรา 120 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 



มาตรา 121 ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึ่งยาเสื่อมคุณภาพอนัเปนการฝาฝน
มาตรา 72 (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึง่กระทําโดยไมรูวาเปนยาเสื่อมคุณภาพ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สามพันบาท 

มาตรา 122 ผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงยาที่มิไดขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาอันเปนการฝาฝนมาตรา 72 (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา 122 ทวิ* ผูใดฝาฝนมาตรา 75 ทว ิตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

*[มาตรา 122 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 123 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 79 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามปหรือ

ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 123 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแต

หนึ่งพันบาทถงึหาพันบาท และใหปรับเปนรายวนัอีกวนัละรอยบาทจนกวาจะปฏิบตัิใหถูกตอง 
*[มาตรา 123 ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 123 ตรี* ผูรับอนุญาตผูใดสงรายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิตหรือนําหรือส่ังยาเขามาใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา 85 วรรคหนึ่งอันเปนเท็จตองระวางโทษจําคกุไมเกินสามเดอืนหรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

*[มาตรา 123 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 124* ผูใดโฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88 มาตรา 88 ทว ิมาตรา 89 หรือมาตรา 90 

ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท 
*[มาตรา 124 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.2530/278/1 พ.)] 
มาตรา 124 ทวิ* ผูใดฝาฝนคําส่ังใหระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา ซ่ึงส่ังตามมาตรา 90 ทว ิตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกนิหาพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และใหปรับเปนรายวนัอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

*[มาตรา 124 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 
มาตรา 125* ผูใดขัดขวางหรอืไมใหความสะดวกแกพนกังานเจาหนาทีซ่ึ่งปฏิบัติการตามหนาที่

หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 91 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

*[มาตรา 125 แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.)] 



มาตรา 125 ทวิ* ผูรับอนุญาตผูใดดําเนินการผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาใน
ราชอาณาจักรระหวางทีใ่บอนุญาตใหผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ีของ
ตนถูกสั่งพักใชตามมาตรา 95 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

*[มาตรา 125 ทว ิ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 หรือมาตรา 122 ใหริบยา เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตยารวมทั้งภาชนะหรือหีบ
หอบรรจุยาที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีใหแกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

มาตรา 126 ทวิ* บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรยีบเทียบปรับ
ได 

*ในกรณีมีการยึดยา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา และเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิด
ไว เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายจะ
เปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อผูกระทําความผดิยินยอมใหส่ิงที่ยึดไวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 

*[มาตรา 126 ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 พ.) และ
ความในวรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530(รก.2530/278/1 พ.)] 
 

บทเฉพาะกาล 
--------- 

มาตรา 127  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามกฎหมายวาดวยการขายยากอนวันที่
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอาย ุถาผูไดรับใบอนุญาตดงักลาวประสงคจะผลิตยา 
ขายยาหรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรตอไป และไดยืน่คําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญัตินี้แลวให
ดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหมหรือผูอนญุาตไดแจงให
ทราบถึงการไมอนุญาต และในกรณีไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวนันับแตวันทีไ่ดรับใบอนุญาต 

ถาผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจการขายยาตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะประกอบธุรกิจนั้น
ตอไป หรือไดยื่นคําขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตผูอนุญาตไมอนุญาต จะขายยาของตนที่เหลืออยู
แกผูรับอนุญาตอื่นหรือแกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีใ่บอนุญาตเดิมสิ้นอายุ หรือ
วันที่ผูอนุญาตแจงใหทราบวาไมอนุญาต แลวแตกรณ ีเวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

มาตรา 128  ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยาที่ไดออกใหตามกฎหมายวาดวยการขายยากอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายดุงัตอไปนี ้

(1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวใน พ.ศ. 2505 และ พ.ศ. 2506 ใหมีอายุถึง
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2512 



(2) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวใน พ.ศ. 2507 และ พ.ศ. 2508 ใหมีอายุถึง
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2513 

(3) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวภายหลัง พ.ศ. 2508 ใหมีอายุถึง
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2514 

มาตรา 129 ภายในสามปนับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบรรดายาที่ผลิต ขาย หรือนํา
หรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการขายยากอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
ไดรับยกเวนการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามที่กําหนดไวในมาตรา 25 (3) มาตรา 26 (5) มาตรา 27 (3) มาตรา 57 (2) 
มาตรา 58 (2) และมาตรา 59 (2) แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตร ี

 
อัตราคาธรรมเนียม* 

--------- 
ก. ประเภทยาแผนปจจุบนั 

(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน     ฉบับละ 10,000 บาท 
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน     ฉบับละ  3,000 บาท 
(2 ทวิ)*ใบอนญุาตขายสงยาแผนปจจุบนั    ฉบับละ  3,000 บาท 
(3) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่มิใชยาอันตรายหรือยาควบคมุพิเศษ

ฉบับละ  2,000 บาท 
(4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว ฉบับละ  2,000 บาท 
(5) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 20,000 บาท 
(6) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตามตํารับยาที่ขอขึ้นทะเบยีน  คร้ังละ  1,000 บาท 
(7) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน   ฉบับละ  3,000 บาท 
(8) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ    100 บาท 
(9) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบนั  ฉบับละ    100 บาท 

ข. ประเภทยาแผนโบราณ 
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ     ฉบับละ  5,000 บาท 
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ     ฉบับละ  1,500 บาท 
(3) ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 10,000 บาท 
(4) การพิสูจนหรือวิเคราะหยาตามตํารับยาที่ขอขึ้นทะเบยีน  คร้ังละ    500 บาท 



(5) ใบสําคัญในการขึ้นทะเบยีนตํารับยาแผนโบราณ   ฉบับละ  1,500 บาท 
(6) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ    100 บาท 
(7) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ  ฉบับละ    100 บาท 

ค. อ่ืน ๆ 
(1) การตออายใุบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละ

ฉบับ 
(2) การตออายใุบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยาครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบสําคัญ

การขึ้นทะเบยีนตํารับยาแตละประเภท 
*[อัตราคาธรรมนียมทาย แกไขโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (รก.2522/79/29 

พ.) และขอ 2 ทว ิใน ก.ประเภทยาแผนปจจุบัน เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (รก.
2530/278/1 พ.)] 

------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการขายยาซึ่งใชบังคับ
อยูในขณะนี ้ยังมีการควบคุมกิจการเกี่ยวกบัการผลิตยา ขายยา และนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร ตลอดจน
การควบคุมใหมีเภสัชกรรับผิดชอบเกี่ยวกับการขายยาอนัตราย และสวนอื่น ๆ อีกที่ยงัไมรัดกุมและเหมาะสมแก
ภาวการณในปจจุบัน จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขายยา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของประชาชน 

---------------------- 
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 321 

โดยที่พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ไดบัญญัติใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูอนญุาตการ
ผลิตยา การนาํหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร และการขายยาในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี บัดนี้เหน็สมควรโอน
ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมสาธารณสุข หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้
 

บทเฉพาะกาล 
---------------------- 

ขอ 2  ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับนี้ไมกระทบกระทั่งใบอนุญาตที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดออกใหตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 

[รก.2515/190พ./92/13 ธันวาคม 2515] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 3 แหงพระราชบญัญัติแกไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2517 ไดปรับปรุง



สวนราชการระดับกรมสังกดักระทรวงสาธารณสุขใหม และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่ 
กิจการ ทรัพยสิน หนี ้ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณของกรมการแพทยและอนามัย และกรมสงเสริม
สาธารณสุขไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย กรมควบคุมโรคติดตอกรมอนามัย และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2517 ไดโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับ
ราชการของกรมสงเสริมสาธารณสุขและอํานาจหนาทีข่องเจาหนาทีก่รมสงเสริมสาธารณสุข เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับกองควบคุมอาหารและยา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแลวแตกรณ ีทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยประกาศของคณะปฏิบัต ิฉบับที่ 321 ลงวันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ในการนี้
จําตองแกไขบทนิยามคําวา "ผูอนุญาต" เสียใหมใหตรงตามหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงสาธารณสุขที่ได
มีการปรับปรุงใหมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

[รก.2518/42/6พ./20 กุมภาพนัธ 2518] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 45) 
มาตรา 45  ภายในสามปนับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบรรดายาที่มีช่ือหรือตํารับยาอยู

ในตํารับยาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (1) ใหผูรับอนุญาตดําเนนิการผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรตอไปได โดยใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมาตรา 79 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไข 

 
 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมใิหถือวาเปนการฝาฝนมาตรา 72 (4) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึง
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตินี้ 

[รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 46) 
มาตรา 46  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดออกใหกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุทีก่าํหนดไวในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยานั้น 
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่เคยไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบยีน

ตํารับยาตามวรรคหนึ่ง จะตองยื่นคําขอกอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตาํรับยาสิ้นอาย ุเมื่อไดยืน่คําขอดังกลาว
แลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมรับขึ้นทะเบยีนตํารับยานั้น 

[รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 47) 



มาตรา 47  ในระหวางระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
   ใชบังคับในกรณีที่ผูรับอนญุาตขายยาแผนปจจุบันหรือผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจบุัน 
   เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษซึ่งไดรับอนุญาตอยูแลว 
   กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับรายใด ยังไมอาจจัดหาบุคคลตามมาตรา 21 
   หรือมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
   บัญญัตินี้ แลวแตกรณ ีเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอด 
   เวลาที่เปดทาํการไดใหผูรับอนุญาตขายยาดังกลาวปฏิบัติดังตอไปนี ้
          (1) สําหรับผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ใหจดัใหมีเภสัชกรตามที่ 
   กําหนดไวในมาตรา 21 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
   โดยพระราชบัญญัตินี้ ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมง 
   ติดตอกันในเวลาเปดทําการ 
          (2) สําหรับผูอนุญาตขายยาแผนปจจบุันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใช 
   ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหจัดใหมีผูปฏิบัติการตามมาตรา 22 แหง 
   พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ประจํา 
   อยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการ 
            [รก.2522/79/29พ./13 พฤษภาคม 2522] 
        ---------------------- 
    

 
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 (มาตรา 48) 

มาตรา 48  ในกรณีที่ผูรับอนญุาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ที่ไมใชยาอันตราย 
หรือยาควบคมุพิเศษ ซ่ึงไดรับใบอนุญาตอยูแลวกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับรายใดยังไมอาจจัดหาบุคคล
ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทาํการได ใหผูรับอนุญาตขายยาดังกลาวเขารับการอบรม 
หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขารับการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อไดรับการอบรมเสร็จสิ้นแลว ให
ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมดังกลาวประจําอยูเฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษของตนหรือของผูรับอนุญาตขายยาที่ไดมอบหมายใหผูนั้นเขารับการอบรม
เทานั้น โดยใหเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในหาปนับแตวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช
บังคับ 



หลักสูตรการอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม และคาใชจายทีผู่เขารับการอบรมตอง
เสีย ใหเปนไปตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกําหนด 

[รก.2522/79/29 พ./13 พฤษภาคม 2522] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 ในสวนที่เกีย่วกับการใหความคุมครองแกประชาชนผูใชยา ทั้งในดานผูรับอนุญาต อํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ และในสวนที่เกี่ยวกับคณุภาพของยารวมทั้งวิธีการควบคุมคุณภาพ และการโฆษณาขายยา     
ยังไมเหมาะสมแกสี ถานการณในอันทีจ่ะคุมครองและใหความปลอดภัยแกประชาชนผูใชยาอยางพอเพียง  
สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

[รก.2522/79/29 พ./13 พฤษภาคม 2522] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 (มาตรา 3) 
มาตรา 3 ใหขยายระยะเวลาการใชบังคับมาตรา 47 (1) แหงพระราชบญัญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2522 ในสวนที่เกี่ยวกับการผอนผันใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัซึ่งไดรับอนญุาตอยูแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ใชบังคับ ตองจัดใหมีเภสัชกรตามมาตรา 21 เปนผูมีหนาทีป่ฏิบัติการ
อยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมงติดตอกนัในเวลาเปดทําการ ออกไปอีกจนถึงวนัที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2529 

 
ในระหวางการขยายระยะเวลาการใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ถารัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาเหน็วา ในทองที่ใดมคีวามสมควรที่จะใหผูรับอนุญาตขายยาแผน
ปจจุบันตามวรรคหนึ่งตองจดัใหมีเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการตามมาตรา 21 ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดทองที่นั้นเปนทองที่ที่ตองจัดใหมีเภสัชกร 
ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการตามมาตรา 21 ไดโดยใหมีผลใชบังคับในวนัที่ระบไุวในประกาศดังกลาว แตจะ 
ใชบังคับกอนเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไมได 

[รก.2527/85/41/3 กรกฎาคม 2527] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระยะเวลาใชบังคับบทเฉพาะกาลตาม
มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติผอนผันใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
ซ่ึงไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) ฯ ใชบังคับที่ยังไมอาจจัดหาเภสัชกรเปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทําการไดตามที่กําหนดไวตามมาตรา 21 แตตองจดั



ใหมีเภสัชกรประจําสถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชัว่โมงติดตอกนัในเวลาเปดทําการนั้น จะสิ้นสุดลงใน
วันที ่13 พฤษภาคม 2527 แตสภาพการณในปจจุบนั จํานวนเภสัชกรที่มีอยูยังไมเพยีงพอ ทําใหผูรับอนุญาต    
ขายยาแผนปจจุบันซึ่งไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ใชบังคับจํานวน
มาก ไมอาจจดัหาเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได  

สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับบทเฉพาะกาลในสวนที่เกีย่วกับการใหผูรับอนุญาตขายยา
แผนปจจุบนัตองจัดใหมีเภสชักรตามมาตรา 21 ปฏิบัติการอยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวาสามชั่วโมง
ติดตอกันในเวลาเปดทําการออกไปอีกะยะหนึ่ง ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาทองที่ใดมีเภสัช
กรเพียงพอทีจ่ะกําหนดใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัตองจัดใหมีเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ
ตามมาตรา 21 ได กใ็หรัฐมนตรี ฯ  มีอํานาจกําหนดทองทีน่ั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

[รก.2527/85/41/3 กรกฎาคม 2527] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 45) 
มาตรา 45  ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ ถายังไมอาจจดัหาบุคคลตามมาตรา 22  แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 มาเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการประจําอยู ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปดทาํการได ใหผูรับอนุญาตดังกลาวมีสิทธิเขารับการ
อบรม หรือมอบหมาย ใหบุคคลอื่นเขารับการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อไดรับการอบรมแลว ให
ผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมดังกลาวประจําอยู  เฉพาะสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษของตนหรือของผูรับอนุญาตที่ไดมอบหมายใหผูนั้นเขารับการอบรมเทานั้น โดยให
เปนผูมีหนาทีป่ฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่งใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เมื่อพนกําหนดดังกลาวจะจัดอบรมอกีไมไดหลักสตูรการอบรม คุณสมบัติของผูเขาอบรม และคาใชจายที่
ผูเขาอบรมตองเสียใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดในกรณีผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบนัเฉพาะยา
บรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคมุพิเศษ ซ่ึงมีผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติ 

การตามวรรคหนึ่งยายที่ตั้งสถานที่ขายยา หรือในกรณีทีผู่รับอนุญาตขายยาแผนปจจบุันเฉพาะ
บรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคมุพิเศษมีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูประกอบกิจการขายยา       สืบตอ
จากผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษเดิม ซ่ึงมีผูสําเร็จ
หลักสูตรการอบรมเปนผูมีหนาปฏิบัติการตามวรรคหนึง่ ใหถือวาสถานที่ขายยาทีย่ายที่ตั้ง หรือสถานที่ขายยาที่
ผูรับอนุญาตมีหลักฐานแสดงไดดังกลาว เปนสถานที่ขายยาทีใ่หผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมประจําอยูตามวรรค
หนึ่งตอไปได   เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูเขารับการอบรม
แลวตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัตินี้เขารับการอบรม
เพิ่มพูนความรูไดอีกเปนครั้งคราวตามที่เหน็สมควร 



[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530] 
-------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 46) 
            มาตรา 46  ใหนํามาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  มาใชบังคับแกผูรับอนญุาตขาย
ยาแผนปจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซ่ึงมีผูสําเร็จหลักสูตรการอบรมตาม
มาตรา 48  แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 หรือตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัตินี้ เปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ในการแสดงหลักฐานของผูสําเร็จหลักสูตรการอบรม
นั้นติดไว ณ  สถานที่ขายยาโดยอนุโลม 

[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530] 
---------------------- 

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 (มาตรา 47) 
มาตรา 47 ใหนํามาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาใชบังคับแกผูสําเร็จหลักสูตร

การอบรมตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 หรือตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ
นี้ ในการปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาแผนปจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย
หรือยาควบคมุพิเศษโดยอนโุลม 

[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530] 
---------------------- 

 
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมมาตรฐานชีวะ
วัตถุ พุทธศักราช 2483 มีบทบัญญัติซํ้าซอนกับกฎหมายวาดวยยา สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติดังกลาว และโดย
ที่กฎหมายวาดวยยายังไมมีบทบัญญัติที่จะใหความคุมครองแกประชาชนผูใชยาเพยีงพอ เชน ไมมีบทบัญญัติหาม
การขายยาชดุ ไมมีการควบคมุการผลิตยาแผนโบราณที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน  และบทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับการอนุญาตและการควบคุมการผลิต การขาย การนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรยังไม
เหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

[รก.2530/278/1 พ./31 ธันวาคม 2530] 


