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1. เมื่อตองการเปดรานขายยา
1.1. ตองมาขออนุญาต
หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต (ม 12)
NOTE : "ขาย"* หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหนาย จาย แจกแลกเปลี่ยนเพื่อ
ประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย
ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
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ผูใดประสงคจะขออนุญาต
(๑) ขายยาแผนปจจุบัน ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.ย.๑
(๒) ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหยื่นคําขอ
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.ย. ๒
(๓) ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.ย. ๓
(๔) ขายสงยาแผนปจจุบัน ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.ย. ๔
คําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 1และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย
ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๒]
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* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ที่ website ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014. asp หรือ รับเอกสาร ที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกแหง
1.2. ผูอนุญาต
"ผูอนุญาต" หมายความวา
o เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมาย สําหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพมหานคร
o ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจนอกจาก
กรุงเทพมหานคร
NOTE * สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด
1.3. คุณสมบัติของผูขอรับอนุญาต
ในการขออนุญาตนั้น “ผูขอรับอนุญาต ” จะหมายถึง ผูขออนุญาต(ในกรณีบุคคลธรรมดา) หรือ
ผูดําเนินกิจการ (ในกรณีนิติบุคคล) ซึ่งตองมีคุณสมบัติ ตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 14 ประกอบกับกฎกระทรวงฯ ซึ่งมีความโดยสรุปดังนี้
(1) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนินกิจการได
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(3) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
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คําว่า “คณะกรรมการ” ในเอกสารฉบับนี้ ให้หมายถึง คณะกรรมการยา
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(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน
ความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตาม
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวย
การขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาต
(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
NOTE * ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) เรื่อง ระบุโรคที่ตองหาม
เปนผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 96 ร.จ.25 ตอนที่ 151 (ฉบับพิเศษ
แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 1 กันยายน 2522) มี 5 โรค ไดแก โรคเรื้อน / วัณโรคในระยะอันตราย /
โรคเทาชางในระยะปรากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม / โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง /
โรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานที่
เก็บยา และอุปกรณที่ใชในการผลิตยา การขายยาหรือการเก็บยาและการควบคุม หรือรักษาคุณภาพ
ยา ซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สถานที่ขายยาตองมีพื้นที่ขาย ใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยาติดตอกันไมนอยกวาแปด
ตารางเมตร โดยสถานที่ขายยาตองมีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมตอการรักษา
คุณภาพยา มีแสงสวางเพียงพอ และมีบริเวณใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยาที่เปนสัดสวนตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สําหรับสถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันรัฐมนตรีอาจ
ไมกําหนดพื้นที่ใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยาก็ได
สถานที่ขายยาตองมีอุปกรณที่ใชในการขาย การเก็บและการควบคุม หรือรักษาคุณภาพยา
ตามลักษณะและจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย
ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๖ ๗]
Download * ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และ
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๗
จาก website
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp
(8) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป
(9) มีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปน “ผูที่จะปฏิบัติการ ” ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน
ตลอดเวลาที่เปดทําการ(ม 21 / ม 39) โดยผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้นสามารถอยูประจํา ณ สถานที่ผลิต
ยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว
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1.4. ประเภทใบอนุญาต
ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบันมีดังนี้ (ม.15)
(1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
(3) ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน
(4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
(5) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว
(6) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
o ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) หรือ (6) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับ
ยาที่ตนผลิตหรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรดวยแลวแตกรณี(ม.15)
o ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (3) (4) และ (5) ดวย
(ม.15)
o ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (3) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (4)และ (5) ดวย
แตใหขายไดเฉพาะการขายสงเทานั้น (ม.15)
o ผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) (3) (4) การขายยาแผนโบราณโดยไมตองมีใบอนุญาตขาย
ยาแผนโบราณ [ม. 47 (2 ทวิ)]
1.5. สิทธิในการอุทธรณ
ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอ
ตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของ
ผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปน
ที่สุด (ม.18)
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2. ไดใบอนุญาตขายยาแลว
(หนาที่ และ ขอหาม)
2.1. หนาที่ของผูรับอนุญาต
2.1.1 ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน / ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง
เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ (ม.21 / ม 21 ทวิ)
ฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง (ม103)
2.1.2 ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี้ (ม.26)
NOTE : กรณี ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน ก็ตองปฏิบัติตามขางตน เวนแตไมตองจัด
ใหมีที่เปนสวนสัดสําหรับปรุงยา[ม.26 ทวิ]
(1) จัดใหมีปาย ณ ที่เปดเผยหนาสถานที่ขายยาที่ระบุไวในใบอนุญาต
ซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ
(ก) ปายแสดงวาเปนสถานที่ขายยา
(ข) ปายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ วัตถุที่ใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดงในปายให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
• จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีน้ําเงิน ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร
และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร แสดงวาเปนสถานที่ขายยาแผน
ปจจุบันหรือสถานที่ขายสงยาแผนปจจุบัน หรือ
• จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีเขียว ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร
และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร แสดงวาเปนสถานที่ขายยาแผน
ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ หรือ
• จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีแดง ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร
และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร แสดงวาเปนสถานที่ขายยาแผน
ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว
• จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีาเงิ
น น สีเขียว หรือสีแดง ตามประเภทสถานที่ขายยา ขนาด
กวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร แสดงรูปถายผูมีหนาที่ปฏิบัติการหนาเต็ม รูปสี ซึ่ง
ถายไวไมเกินหาป ขนาดอยางนอย ๘ x ๑๕ เซนติเมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูง
ไมนอยกวา๓ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะ และเวลาที่ปฏิบัติการ
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย
ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๘]
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(2) จัดใหมีการแยกเก็บยาสําหรับสัตวเปนสวนสัดจากยาอื่น
(3) จัดใหมีการแยกเก็บยาเปนสวนสัดดังตอไปนี้
(ก) ยาอันตราย
(ข) ยาควบคุมพิเศษ
(ค) ยาอื่น ๆ
(4) จัดใหมีที่เปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
โรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว และสําหรับเก็บยาที่จะใชในการนั้นดวย
(5) จัดใหฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาตามที่กําหนดไวในคงมีอยูครบถวน
จัดใหมีฉลากตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาผนึกไวที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ผลิตขึ้นและใน
ฉลากตองแสดง [ม. 25(3)]
(ก) ชื่อยา
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ
(ง) ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวน
ประกอบที่สําคัญของยาซึ่งจะตองตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยา
(จ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา
(ฉ) ชื่อผูผลิตยาและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
(ช) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา
(ซ) คําวา "ยาอันตราย" "ยาควบคุมพิเศษ" "ยาใชภายนอก"หรือ "ยาใชเฉพาะที่" แลวแต
กรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณีเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือยาใช
เฉพาะที่
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(ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณีที่เปนยาสามัญประจําบาน
(ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีที่เปนยาสําหรับสัตว
(ฎ) คําวา "ยาสิ้นอายุ" และแสดงวัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุในกรณีเปนยาที่รัฐมนตรี
ประกาศ
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(6) ทําบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
• จัดทําบัญชีการซื้อยาแตละอยางทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อ
ผูขาย ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปที่ซื้อตาม แบบ ข.ย. ๙ และใหเก็บบัญชีไวเปน
เวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันซื้อ
• จัดทําบัญชีการขายยาควบคุมพิเศษแตละอยางทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของ
ครั้งที่ผลิตชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ป ที่ขายตาม แบบ ข.ย. ๑๐ และใหเก็บบัญชีไว
เปนเวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันขาย
• จัดทําบัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนดทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน
เดือน ปที่ขายตามแบบ ข.ย. ๑๑ และใหเก็บบัญชีไวเปนเวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันขาย
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• จัดทําบัญชีการขายยาแตละอยางทุกครั้งที่ขายตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมผูประกอบโรคศิลปะ หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย โดยแสดงชื่อ อายุ และที่อยู
ของผูใชยา ชื่อและที่อยูหรือที่ทํางานของผูสั่งยา ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ป ที่ขาย
ตามแบบ ข.ย. ๑๒ และใหเก็บใบสั่งยาไวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันขาย และใหเก็บ
บัญชีไวเปนเวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันขาย
• บัญชีการซื้อยา บัญชีการขายยา และรายงานการขายยาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตาม แบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๘ (๕) (๖) (๗) (๘)]
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แบบ ข.ย. ๙
บัญชีการซื้อยา
(ชื่อสถานที่ขายยา)

วัน เดือน ป
ลําดับที่
ที่ซื้อ

ชื่อผูขาย

เลขที่หรือ
อักษรของ
ครั้งที่ผลิต

ชื่อยา

จํานวน /
ปริมาณ

ลายมือชื่อ
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

แบบ ข.ย. ๑๐
บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ
(ชื่อสถานที่ขายยา)

ชื่อยา
.
ชื่อผูผลิต / ผูนําเขา

.เลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต

.
ไดมาจาก

ขนาดบรรจุ .
.

.
วัน เดือน ป
ลําดับที่
ที่ขาย

จํานวนรับ
วันที่รับ

.

จํานวน / ปริมาณที่ขาย

ชื่อ สกุล ผูซื้อ

ลายมือชื่อ
ผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ

หมายเหตุ
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แบบ ข.ย. ๑๑
บัญชีการขายยาอันตราย เฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
(ชื่อสถานที่ขายยา)

ชื่อยา
ชื่อผูผลิต / ผูนําเขา

เลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต
ขนาดบรรจุ

ไดมาจาก

จํานวนรับ
วันที่รับ

ลําดับที่

วัน เดือน ป
ที่ขาย

.

จํานวน / ปริมาณ
ที่ขาย

ชื่อ สกุล ผูซื้อ

ลายมือชื่อ
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

แบบ ข.ย. ๑๒
บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ
หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
(ชื่อสถานที่ขายยา)

ลําดับที่

วัน เดือน ป
ที่ขายยา

ผูสั่งยา
ชื่อ – สกุล

ผูใชยา
ที่อยูหรือ
ทํางาน

ชื่อ –
สกุล

อายุ

ที่อยู

ชื่อยา
ลายมือชื่อ
และ
ผูมีหนาที่ หมายเหตุ
จํานวน /
ปฏิบัติการ
ปริมาณ

Download : *ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาอันตรายที่
ตองทําบัญชีการขายยา จาก website สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp
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(7) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
• จัดทํารายงานการขายยาตามประเภทที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนดตามแบบ ข.ย. ๑๓ ทุกสี่เดือน และใหเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดสี่เดือน ในกรณีมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะหรือ
การคุมครองผูบริโภคเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาจขอใหจัดทํารายงานการขายยา
กอนครกําหนดสี่เดือนก็ได
• ควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่ขายยาและอุปกรณ
• ตองปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย
ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๘ (๙) (๑๐)]
แบบ ข.ย. ๑๓
รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
(ชื่อ ที่อยู สถานที่ขายยา)

ชื่อยา

.

เลขทะเบียนตํารับยา

.

ชื่อผูผลิต / ผูนําเขา

. เลขที่หรืออักษร

ของครั้งที่ผลิต

. ขนาดบรรจุ .

ไดมาจาก

. จํานวนรับ
. วันที่รับ

ลําดับที่

วัน เดือน ป
ที่ขาย

.
จายไปให

ชื่อและที่อยู

ประเภท

จํานวน / ปริมาณ
ขาย
คงเหลือ
(หนวยนับ)
(หนวยนับ)

(ลายมือชื่อ)

ผูรับอนุญาต

(ลายมือชื่อ)

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ
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Download: * ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรายการยาที่ตองรายงาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
กําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก website สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือที่ http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp
ฝาฝน ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท[ม .105]
2.1.4 ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของเภสัชกรติดไว ณ ที่เปดเผยเห็นได
งายที่ สถานที่ขายยา [ม 29]
NOTE ใบอนุญาตของตนและของเภสัชกร หมายถึง ใบอนุญาตขายยา / ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท[ม 106 ]
2.2. หนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
2.2.1 ใหเภสัชกรประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันตลอดเวลาที่เปดทําการ และใหมี
หนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้[ม.39]
(1) ควบคุมการแยกเก็บยา
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลาก
(3) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ปรุงยาในที่ที่ผูรับอนุญาตขายยาไดจัดไว
(5) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่ปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(6) ควบคุมการสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือยาตามใบสั่งยาของผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
(7) ควบคุมการทําบัญชียา
(8) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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• สงคํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม แบบ ข.ย. ๑๔ โดยคํารับรองตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
• ควบคุมการทําบัญชียาใหเปนไปโดยถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีดวย
• ควบคุมการสงรายงานการขายยาใหเปนไปโดยถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวใน
รายงานดวย
• จัดใหมีขอความดังตอไปนี้ในฉลากที่ปดภาชนะและหีบหอบรรจุยาที่เภสัชกรปรุงขึ้นตาม
ใบสั่งยา คือ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ขายยา เลขที่ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตามประเภท
ใบอนุญาต ชื่อผูสั่งยา เลขที่ใบสั่งยา วัน เดือน ปที่สั่งยา ชื่อผูใชยา และวัน เดือน ปที่ปรุงยา
ตลอดจนวิธีใชยา และคําเตือนตามความจําเปน
• ใหคําแนะนําตามสมควรเกี่ยวกับการใชยาใหปลอดภัยตามหลักวิชาการและตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
• ควบคุมใหขายยาควบคุมพิเศษเฉพาะแกผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ผูรับอนุญาต
ขายสงยาแผนปจจุบัน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือเฉพาะตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง แตในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินและจําเปนเพื่อความปลอดภัยแหงชีวิตของผูปวย เภสัชกรชั้นหนึ่งซึ่งเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัตกิ ารประจําสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน หรือสถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันจะขายยา
ควบคุมพิเศษโดยไมตองมีใบสั่งยาก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
• ควบคุมใหขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาควบคุมพิเศษเฉพาะแกผูรับอนุญาต
ขายยาแผนปจจุบันซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
เฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ชั้นหนึ่งเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการหรือแกผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือเฉพาะตาม
ใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง
• ดําเนินการขายยาตาม รายการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
• ตองปฏิบัติตาม วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๙ ๑๐]
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Download แบบฟอรม ขย ๑๔ และ ตัวอยางการกรอก ที่ website ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014. asp หรือ รับเอกสาร ที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกแหง
Download ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการขายยา และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ
และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๗
จาก website
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp
2.2.2 ใหเภสัชกรประจําอยูณ สถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่
เปดทําการ และใหมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ [ม.40 ทวิ]
(1) ควบคุมการแยกเก็บยา
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลาก
(3) ควบคุมการทําบัญชียา
(4) ควบคุมการขายสงยาแผนปจจุบัน
(5) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท
2.3. ขอหาม
2.3.1 หามมิใหผูรับอนุญาต
NOTE : ใบอนุญาตดานยา ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวยโดยใหถือวาการ
กระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของ
ผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรู
หรือควบคุมได(ม 16)
o ขายยาแผนปจจุบันนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตเวนแตเปนการขายสง [ม.19]
o ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต [ม.19]
o ขายยาแผนปจจุบันที่เปนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหแกผูรับใบอนุญาตขายยาแผน
ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ[ม.19]
o ยายสถานที่ขายยา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต[ม 30 ] โดยการขออนุญาตและการ
อนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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• ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันทุกประเภทที่ประสงคจะยายสถานที่ขายยาจาก
สถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบ ข.ย. ๑๖ การอนุญาตใหยายสถานที่ขายยาตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีสลักหลัง
ใบอนุญาตหรือออกใบอนุญาตใหใหม โดยไมตองเก็บคาธรรมเนียม
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ๑๕]
* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ที่ website ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp หรือ
รับเอกสาร ที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
ฝาฝน ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหาพันบาท
o หามมิใหผูรับอนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหวางที่เภสัชกรไมอยูปฏิบัติ
หนาที่[ม 32 ]
ฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท
2.3.2 หามเภสัชกร
o หามมิใหเภสัชกรปฏิบัติหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาโดยตนมิไดมีชื่อเปนผูมี
หนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น [ ม 45]
ฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท

NOTE : ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหาเภสัชกรคนอื่นที่ไมใชผูมีหนาที่ปฏิบัติมาปฏิบัติหนาที่
แทนจะตองดําเนินการตาม “ระเบียบคณะกรรมการยา วาดวยการแจงเภสัชกรผูเขาปฏิบัติหนาที่แทน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2550

17

2.3.3 ขอหามทุกคนควรทราบ
o หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาตอไปนี้
(1) ยาปลอม
• ยาหรือวัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวนวาเปนยาแท
• ยาที่แสดงชื่อวาเปนยาอื่นหรือแสดงเดือน ป ที่ยาสิ้นอายุซึ่งมิใชความจริง
• ยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยาซึ่งมิใชความจริง
• ยาที่แสดงวาเปนยาตามตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว ซึ่งมิใชความจริง
• ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณ หรือ ความแรงของสาร
ออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละยี่สิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ซึ่งกําหนดไวใน
ตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว
ฝาฝน ขายยาปลอมระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาทถากระทําโดยไมรูวาเปนยาปลอม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท
(2) ยาผิดมาตรฐาน
• ยาที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์
ขาดหรือเกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวแต
ไมถึงขนาดเปน “ยาปลอม” (มาตรา 73 (5))
• ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญตอคุณภาพของยา
ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวหรือตํารับยาที่รัฐมนตรีสั่ง
แกไขทะเบียนตํารับยาแลวตามมาตรา 86 ทวิ

ฝาฝน ขายยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหาพันบาท และ ฝาฝน ขายยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกเกินหก
เดือนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐานยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา หรือยาที่ทะเบียน
ตํารับยาถูกยกเลิก ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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(3) ยาเสื่อมคุณภาพ
• ยาที่สิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลาก
• ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกันกับยาปลอม ตามมาตรา 73(5) หรือยาผิด
มาตรฐานตามมาตรา 74

ฝาฝน ขายยาเสื่อมคุณภาพตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาเสื่อมคุณภาพตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
(4) ยาที่มิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา
ฝาฝนขายยาที่มิไดขึ้นทะเบียนตํารับยาตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหา
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(5) ยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน (สําหรับผูรับอนุญาตขายยา)
ฝาฝนขายยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(6) ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
ฝาฝนขายยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและ
ปรับไมเกินหาพันบาท
o หามมิใหผูใดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเปนชุดในคราวเดียวกัน โดยมีเจตนาใหผู
ซื้อใชรวมกันเพื่อบําบัด บรรเทารักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกเภสัชกรชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ
ในสาขาทันตกรรมซึ่งขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน และผูประกอบการบําบัดโรคสัตวซึ่งขายสําหรับ
สัตวซึ่งตนบําบัด
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ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
o การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพหรือ
ภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตองไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือ
ภาพ ที่ใชในการโฆษณาจาก
ผูอนุญาตและ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด[ม 88 ทวิ]
ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
o การโฆษณาขายยาจะตอง[ม.88]
(1) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด
บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใชถอยคําอื่นใดที่
มีความหมายทํานองเดียวกัน
(2) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง
(3) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยาหรือเปนสวนประกอบของยาซึ่งความจริงไมมีวัตถุหรือ
สวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ
(4) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง
(5) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด
(6) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
(7) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น
(8) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรืออาการของโรค
ที่รัฐมนตรีประกาศ
โรคเบาหวาน มะเร็ง วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต
[ประกาศกระทรวงสาธารณสุข]
ฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
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o หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมาน
ของผูปวย[ม 89]
ฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
o หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล [ม 90 ]
ฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

3. เมื่อครบ ป ปฏิทิน
3.1. การตออายุ
o ใบอนุญาตฯใหใชไดจนถึงวันที่ 31ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงค
จะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว จะ
ประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น [ม.17]
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
• ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันทุกประเภทที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคํา
ขอตาม แบบ ข.ย. ๑๕ คําขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตนั้น หรือจะออก
ใบอนุญาตใหใหมก็ได
• ผูอนุญาตจะพิจารณาไมตออายุใบอนุญาต เมื่อปรากฏวา
(๑) ผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
(๒) ไมผานการตรวจประเมินสถานที่ขายยาแผนปจจุบันตามวิธีปฏิบัติทางเภสัช
กรรมชุมชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ผูรับอนุญาตไมจัดใหมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาทําการอันเปน
การไมปฏิบัติ ตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และไดรับโทษ
ปรับตามมาตรา ๑๐๓ หรือผูรับอนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหวาง
ที่เภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งไมอยูปฏิบัติหนาที่ อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ และไดรับโทษปรับตามมาตรา ๑๐๗ เกินกวาสามครั้งภายใน
ระยะเวลาหนึ่งรอบอายุใบอนุญาต
ผูรับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยยา และไดรับโทษ
ปรับหรือถูกเปรียบเทียบปรับเกินกวาหาครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งรอบอายุใบอนุญาต
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๑๕ ๑๖]
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* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ที่ website ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp หรือ
รับเอกสาร ที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
*Download ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการผานการตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน จาก
website สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp
o ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวย
แสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนผิดสําหรับการ
ประกอบกิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบกิจการโดย
ใบอนุญาตขาดอายุ
การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะ
กระทํามิไดกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกวา 1 เดือน ผูรับอนุญาตจะตองยื่นขออนุญาตใหม
ฝาฝน ขายยาภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตองระวาง
โทษปรับเปนรายวันวันละหนึ่งรอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ

4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
o ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
[ม 28]
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันทุกประเภทที่ประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหยื่นคําขอ
ตามแบบ ข.ย. ๑๖ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิกา ร
คณะกรรมการอาหารและยากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ ข.ย. ๕ แบบ ข.ย. ๖ แบบ ข.ย. ๗ หรือแบบ ข.ย. ๘ แลวแต
กรณี โดยมีคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ปที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงชื่อผูอนุญาต
[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๑๗]
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* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ที่ website ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp หรือ
รับเอกสาร ที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
o ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนผูมีหนาที่ปฏิบัติการใหแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ และ
จะเปลี่ยนตัวไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
ในกรณีผูรับอนุญาตไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการใหผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไมมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการนั้น
ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
o ในกรณีผูมีหนาที่ปฏิบัติการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน ใหผูรับ
อนุญาตจัดใหผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น ๆ เขาปฏิบัติหนาที่แทนได
โดยใหผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติหนาที่แทนเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามกฎหมาย [ม.33 ทวิ]
การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการยา วาดวยการแจง
เภสัชกรผูเขาปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2550
o ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันแจงชื่อเภสัชกรผูปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาปฏิบัติการใน
สถานที่ขายยา ซึ่งไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน โดยแจงตอผู
อนุญาตและใชแบบแจงการเขาปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาแผน
ปจจุบัน (แบบ จภก. ๑) ทายระเบียบนี้
o ใหแจงลวงหนาดวยตนเองหรือไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือกรณีแจงทางโทรสาร ใหสง
แบบจภก. ๑ ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่แจง
o ผูรับอนุญาตตองแสดงรูป เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เวลาปฏิบัติการของเภสัชกร
ที่มาปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาปฏิบัติการใหเห็นอยางชัดเจน ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน
ของตน
[ระเบียบคณะกรรมการยาวาดวยการแจงเภสัชกรผูเขาปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐]
Download : ระเบียบคณะกรรมการยาวาดวยการแจงเภสัชกรผูเขาปฏิบัติหนาที่แทน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ แบบ จภก 1 จาก website
สํานักยา หัวขอกฎหมายยา หรือ http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law038.asp
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ฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
o หากผูมีหนาที่ปฏิบัติการประสงคจะไมปฏิบัติหนาที่ตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาต
ทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่พนหนาที่ [ม34 ]
ฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
o กรณี ผูรับอนุญาตตายบุคคลผูซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้
แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย เพื่อขอดําเนิน
กิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไปก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวา
ใบอนุญาตสิ้นอายุในกรณีเชนวานี้ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันผูรับอนุญาตตาย[ม 37 ]
o การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันทุกประเภทที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตกรณีดังตอไปนี้ ใหยื่นคําขอตามแบบ ข.ย. ๑๗
(๑) การเปลี่ยนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(๒) การพนหนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(๓) การเพิ่มหรือลดจํานวนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(๔) การเปลี่ยนผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเปนผูรับอนุญาต
(๕) การแสดงความจํานงขอดําเนินกิจการแทนผูรับอนุญาตที่ตาย
(๖) การเพิ่มหรือลดพื้นที่ของสถานที่
(๗) การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่
(๘) การเพิ่มหรือลดสถานที่เก็บยา
(๙) การยายสถานที่เก็บยา
(๑๐) การเปลี่ยนเวลาทําการ
(๑๑) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลในกรณีนิติ
บุคคลเปนผูรับอนุญาต หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(๑๒) การเปลี่ยนเลขหมายประจําสถานที่
(๑๓) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม แบบที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาการอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีสลัก
หลังใบอนุญาต หรือออกใบอนุญาตใหใหม โดยไมตองเก็บคาธรรมเนียม
* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ที่ website ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp หรือ
รับเอกสาร ที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
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5. เลิกกิจการ
o ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาต ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาต
ทราบไมเกินสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแตวันเลิก
กิจการตามที่แจงไวนั้น[ม 35]
NOTE: ผูรับอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่นหรือแก
ผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย
ระยะเวลาดังกลาวให[ม 36]
ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

6. บทลงโทษทางปกครอง
o เมื่อ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมี
กําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได[ม 95]
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดการขายยาและระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
นั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได
o เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติผูอนุญาตโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได[ม 96]
ผูรับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดการขายยา และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและผูอนุญาตจะออก
ใบอนุญาตใหหรือไมก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร
o ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนที่เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอื่น หรือแกผูซึ่งผูอนุญาต
เห็นสมควรไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีเวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให [ม.100]
o การอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต: ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือใหแกไขคําสั่งของผูอนุญาตในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณไดคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดและ การอุทธรณยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช
ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต [ม 99]
----------------------------

