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บทท่ี ๔ 

กฎหมายวาดวยยา สําหรับเภสัชกรชุมชน 

 
เคาโครงการเอกสาร 

 

1. เม่ือตองการเปดรานขายยา 
 

1.1. ตองมาขออนุญาต 

หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาแผนปจจุบัน เวนแตจะ

ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต (ม 12)  

 

NOTE : "ขาย"* หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหนาย จาย แจกแลกเปลี่ยนเพ่ือ

ประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย 

 

ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 

 

 

 

หัวขอใหญ (สีดํา) 

หัวขอยอย (สีฟา) รายละเอียด (สีแดง) 
บทกําหนดโทษ 

(เขียว) 

Download [สีมวง] 

หัวขอยอย (สีฟา) 

หัวขอยอย (สีฟา) 

Note (สีชมพู) 
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 ผูใดประสงคจะขออนุญาต 

(๑) ขายยาแผนปจจุบัน ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ข.ย.๑ 

(๒) ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหยื่นคําขอ 

พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ข.ย. ๒ 

(๓) ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือ 

หลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ข.ย. ๓ 

(๔) ขายสงยาแผนปจจุบัน ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ข.ย. ๔ 

คําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 0

1และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย

ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๒] 

 

* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ท่ี website ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ

เบ็ดเสร็จ  หรือ  http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014. asp หรือ รับเอกสาร ท่ี

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทุกแหง 

1.2. ผูอนุญาต  

"ผูอนุญาต" หมายความวา 

o เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย สําหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพมหานคร 

o ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดท่ีอยูในเขตอํานาจนอกจาก

กรุงเทพมหานคร 

 

NOTE * สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด 

1.3. คุณสมบัติของผูขอรับอนุญาต  

ในการขออนุญาตนั้น “ผูขอรับอนุญาต ” จะหมายถึง ผูขออนุญาต(ในกรณีบุคคลธรรมดา) หรือ   

ผูดําเนินกิจการ (ในกรณีนิติบุคคล) ซ่ึงตองมีคุณสมบัติ ตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 14 ประกอบกับกฎกระทรวงฯ ซ่ึงมีความโดยสรุปดังนี้ 

          (1) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอท่ีจะตั้งและดําเนินกิจการได  

          (2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

          (3) มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

1 คาํวา่ “คณะกรรมการ” ในเอกสารฉบบัน้ี  ใหห้มายถึง คณะกรรมการยา 

  
 

                                                 

http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp
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         (4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน

ความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตาม

กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวย

การขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

          (5) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

          (6) ไมเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

NOTE * ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) เรื่อง ระบุโรคท่ีตองหาม      

เปนผูรับอนุญาตเก่ียวกับยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ี 96 ร.จ.25 ตอนท่ี 151 (ฉบับพิเศษ 

แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันท่ี 1 กันยายน 2522) มี 5 โรค ไดแก โรคเรื้อน / วัณโรคในระยะอันตราย / 

โรคเทาชางในระยะปรากฎอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  / โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง /  

โรคพิษสุราเรื้อรัง 

          (7) มีสถานท่ีผลิตยา สถานท่ีขายยา สถานท่ีนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือสถานท่ี

เก็บยา และอุปกรณท่ีใชในการผลิตยา การขายยาหรือการเก็บยาและการควบคุม หรือรักษาคุณภาพ

ยา ซ่ึงมีลักษณะและจํานวนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สถานท่ีขายยาตองมีพ้ืนท่ีขาย ใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยาติดตอกันไมนอยกวาแปด

ตารางเมตร โดยสถานท่ีขายยาตองมีความม่ันคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมตอการรักษา

คุณภาพยา มีแสงสวางเพียงพอ และมีบริเวณใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยาท่ีเปนสัดสวนตามท่ี

รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สําหรับสถานท่ีขายสงยาแผนปจจุบันรัฐมนตรีอาจ

ไมกําหนดพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยาก็ได 

สถานท่ีขายยาตองมีอุปกรณท่ีใชในการขาย การเก็บและการควบคุม หรือรักษาคุณภาพยา 

ตามลักษณะและจํานวนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย

ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๖ ๗] 

Download * ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกําหนดเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ และ

วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา  พ.ศ. ๒๕๕๗    

จาก website สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ี  

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp 
 

          (8) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ

ของผูรับอนุญาตซ่ึงอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 
 

(9) มีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปน “ผูท่ีจะปฏิบัติการ ” ประจําอยู ณ สถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน

ตลอดเวลาท่ีเปดทําการ(ม 21 / ม 39) โดยผูมีหนาท่ีปฏิบัติการนั้นสามารถอยูประจํา ณ สถานท่ีผลิต

ยา สถานท่ีขายยา หรือสถานท่ีนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรไดแตเพียงแหงเดียว 
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1.4. ประเภทใบอนุญาต 

ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบันมีดังนี้ (ม.15) 

          (1) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน 

          (2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

          (3) ใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน 

          (4) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

          (5) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 

          (6) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 

o ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) หรือ (6) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับ

ยาท่ีตนผลิตหรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรดวยแลวแตกรณี(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 ทว)ิ]    

1.5. สิทธิในการอุทธรณ 

ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอ

ตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือของ

ผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปน

ท่ีสุด (ม.18) 
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2. ไดใบอนุญาตขายยาแลว  
      (หนาท่ี และ ขอหาม) 

2.1. หนาท่ีของผูรับอนุญาต 

2.1.1 ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน / ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง

เปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (ม.21 / ม 21 ทว)ิ 

 ฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง (ม103)  

2.1.2 ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี้ (ม.26)  

NOTE : กรณี ผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน ก็ตองปฏิบัติตามขางตน เวนแตไมตองจัด

ใหมีท่ีเปนสวนสัดสําหรับปรุงยา[ม.26 ทว]ิ 

          (1) จัดใหมีปาย ณ ท่ีเปดเผยหนาสถานท่ีขายยาท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร คือ 

              (ก) ปายแสดงวาเปนสถานท่ีขายยา 

              (ข) ปายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการและเวลาท่ีปฏิบัติการ 

ท้ังนี้ วัตถุท่ีใชทําปาย ลักษณะ สี ขนาดของปาย ขนาดของตัวอักษร และขอความท่ีแสดงในปายให

เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

• จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีน้ําเงิน ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร

และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร แสดงวาเปนสถานท่ีขายยาแผน

ปจจุบันหรือสถานท่ีขายสงยาแผนปจจุบัน หรือ 

• จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีเขียว ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร

และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร แสดงวาเปนสถานท่ีขายยาแผน

ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ หรือ 

• จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีแดง ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร

และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร แสดงวาเปนสถานท่ีขายยาแผน

ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 

• จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีนาเงิน สีเขียว หรือสีแดง ตามประเภทสถานท่ีขายยา ขนาด

กวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร แสดงรูปถายผูมีหนาท่ีปฏิบัติการหนาเต็ม รูปสี ซ่ึง

ถายไวไมเกินหาป ขนาดอยางนอย ๘ x ๑๕ เซนติเมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูง

ไมนอยกวา๓ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ เลขท่ีใบ

ประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะ และเวลาท่ีปฏิบัติการ 

[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย

ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๘] 
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 (2) จัดใหมีการแยกเก็บยาสําหรับสัตวเปนสวนสัดจากยาอ่ืน 

          (3) จัดใหมีการแยกเก็บยาเปนสวนสัดดังตอไปนี้ 

              (ก) ยาอันตราย 

              (ข) ยาควบคุมพิเศษ 

              (ค) ยาอ่ืน ๆ 

          (4) จัดใหมีท่ีเปนสวนสัดสําหรับปรุงยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ

โรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว และสําหรับเก็บยาท่ีจะใชในการนั้นดวย 

          (5) จัดใหฉลากท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยาตามท่ีกําหนดไวในคงมีอยูครบถวน 

 

จัดใหมีฉลากตามท่ีข้ึนทะเบียนตํารับยาผนึกไวท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยาท่ีผลิตข้ึนและใน

ฉลากตองแสดง [ม. 25(3)] 

              (ก) ชื่อยา 

              (ข) เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยา 

              (ค) ปริมาณของยาท่ีบรรจุ 

              (ง) ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวน 

ประกอบท่ีสําคัญของยาซ่ึงจะตองตรงตามท่ีข้ึนทะเบียนตํารับยา  

              (จ) เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิตหรือวิเคราะหยา 

              (ฉ) ชื่อผูผลิตยาและจังหวัดท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา 

              (ช) วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา 

              (ซ) คําวา "ยาอันตราย" "ยาควบคุมพิเศษ" "ยาใชภายนอก"หรือ "ยาใชเฉพาะท่ี" แลวแต

กรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณีเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ  ยาใชภายนอก หรือยาใช

เฉพาะท่ี 
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              (ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณีท่ีเปนยาสามัญประจําบาน 

              (ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีท่ีเปนยาสําหรับสัตว 

              (ฎ) คําวา "ยาสิ้นอายุ" และแสดงวัน เดือน ป ท่ียาสิ้นอายุในกรณีเปนยาท่ีรัฐมนตรี

ประกาศ 
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          (6) ทําบัญชียาท่ีซ้ือและขายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

• จัดทําบัญชีการซ้ือยาแตละอยางทุกครั้งโดยแสดงเลขท่ีหรืออักษรของครั้งท่ีผลิต ชื่อ

ผูขาย ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปท่ีซ้ือตาม แบบ ข.ย. ๙  และใหเก็บบัญชีไวเปน

เวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันซ้ือ 

• จัดทําบัญชีการขายยาควบคุมพิเศษแตละอยางทุกครั้งโดยแสดงเลขท่ีหรืออักษรของ

ครั้งท่ีผลิตชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ป ท่ีขายตาม แบบ ข.ย. ๑๐  และใหเก็บบัญชีไว

เปนเวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันขาย 

• จัดทําบัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยากําหนด ทุกครั้งโดยแสดงเลขท่ีหรืออักษรของครั้งท่ีผลิต ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน 

เดือน ปท่ีขายตามแบบ ข.ย. ๑๑ และใหเก็บบัญชีไวเปนเวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันขาย 
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• จัดทําบัญชีการขายยาแตละอยางทุกครั้งท่ีขายตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมผูประกอบโรคศิลปะ หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย โดยแสดงชื่อ อายุ และท่ีอยู

ของผูใชยา ชื่อและท่ีอยูหรือท่ีทํางานของผูสั่งยา ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ป ท่ีขาย

ตามแบบ ข.ย. ๑๒  และใหเก็บใบสั่งยาไวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันขาย และใหเก็บ

บัญชีไวเปนเวลาไมนอยกวาสามปนับแตวันขาย 

• บัญชีการซ้ือยา บัญชีการขายยา และรายงานการขายยาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตาม แบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขอ ๘ (๕) (๖) (๗) (๘)] 
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แบบ ข.ย. ๙ 

บัญชีการซ้ือยา 

        

(ชื่อสถานท่ีขายยา) 

 

ลําดับท่ี 
วัน เดือน ป  

ท่ีซ้ือ 
ช่ือผูขาย ช่ือยา 

เลขท่ีหรือ

อักษรของ

ครั้งท่ีผลิต 

จํานวน / 

ปริมาณ 

ลายมือช่ือ 

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 
หมายเหตุ 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

แบบ ข.ย. ๑๐ 

บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ 

        

(ชื่อสถานท่ีขายยา) 

ชื่อยา            

         .  

ชื่อผูผลิต / ผูนําเขา      .เลขท่ีหรืออักษรของครั้งท่ีผลิต

    .  ขนาดบรรจุ    .  

ไดมาจาก       .  จํานวนรับ  

   .  วันท่ีรับ     .  

 

ลําดับท่ี 
วัน เดือน ป 

ท่ีขาย 
จํานวน / ปริมาณท่ีขาย ช่ือ สกุล ผูซ้ือ 

ลายมือช่ือ 

ผูมีหนาท่ี

ปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
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แบบ ข.ย. ๑๑ 

บัญชีการขายยาอันตราย เฉพาะรายการยาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

        

(ชื่อสถานท่ีขายยา) 
 

ชื่อยา            

          

ชื่อผูผลิต / ผูนําเขา       เลขท่ีหรืออักษรของครั้งท่ีผลิต 

     ขนาดบรรจุ    

ไดมาจาก        จํานวนรับ  

    วันท่ีรับ     .  
 

ลําดับท่ี 
วัน เดือน ป 

ท่ีขาย 

จํานวน / ปริมาณ 

ท่ีขาย 
ช่ือ สกุล ผูซ้ือ 

ลายมือช่ือ 

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 
หมายเหตุ 

    

 

 

 

 

  

 
แบบ ข.ย. ๑๒ 

บัญชีการขายยาตามใบส่ังของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ 

หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 

         

(ชื่อสถานท่ีขายยา) 
 

ลําดับท่ี 
วัน เดือน ป 

ท่ีขายยา 

ผูส่ังยา ผูใชยา ช่ือยา 

และ 

จํานวน / 

ปริมาณ 

ลายมือช่ือ 

ผูมีหนาท่ี

ปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ช่ือ – สกุล 

ท่ีอยูหรือ

ทํางาน 

ช่ือ – 

สกุล 
อายุ ท่ีอยู 

     

 

 

     

 Download : *ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาอันตรายท่ี

ตองทําบัญชีการขายยา จาก website สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ี 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp 
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    (7) การอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

• จัดทํารายงานการขายยาตามประเภทท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กําหนดตามแบบ ข.ย. ๑๓ ทุกสี่เดือน และใหเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดสี่เดือน ในกรณีมีเหตุจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือ

การคุมครองผูบริโภคเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาจขอใหจัดทํารายงานการขายยา

กอนครกําหนดสี่เดือนก็ได 

• ควบคุมและบํารุงรักษาสถานท่ีขายยาและอุปกรณ 

• ตองปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย

ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๘ (๙) (๑๐)] 

แบบ ข.ย. ๑๓ 

รายงานการขายยาตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

        

(ชื่อ ท่ีอยู สถานท่ีขายยา) 

 

ชื่อยา            . 

เลขทะเบียนตํารับยา      .  

ชื่อผูผลิต / ผูนําเขา        . เลขท่ีหรืออักษร

ของครั้งท่ีผลิต    . ขนาดบรรจุ   .  

ไดมาจาก       . จํานวนรับ  

   . วันท่ีรับ     .  

 

ลําดับท่ี 
วัน เดือน ป  

ท่ีขาย 

จายไปให จํานวน / ปริมาณ 

หมายเหตุ 
ช่ือและท่ีอยู ประเภท 

ขาย  

(หนวยนับ) 

คงเหลือ  

(หนวยนับ) 

     

 

 

  

 

(ลายมือช่ือ)      ผูรับอนุญาต 

(ลายมือช่ือ)     ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 
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Download: * ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรายการยาท่ีตองรายงาน

ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถ  และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เรื่อง การ

กําหนดเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน

ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๗  จาก website สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หรือท่ี http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp 

 

 ฝาฝน ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท[ม .105]  

 

2.1.4 ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนและของเภสัชกรติดไว ณ ท่ีเปดเผยเห็นได

งายท่ี สถานท่ีขายยา [ม 29]  

 

NOTE ใบอนุญาตของตนและของเภสัชกร หมายถึง ใบอนุญาตขายยา / ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพของเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

 

ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท[ม 106 ] 

 

2.2. หนาท่ีของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  

 

2.2.1 ใหเภสัชกรประจําอยู ณ สถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตลอดเวลาท่ีเปดทําการ และใหมี

หนาท่ีปฏิบัติดังตอไปนี้[ม.39] 

          (1) ควบคุมการแยกเก็บยา 

          (2) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลาก 

          (3) ควบคุมการขายยาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

          (4) ปรุงยาในท่ีท่ีผูรับอนุญาตขายยาไดจัดไว 

          (5) จัดใหมีฉลากท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยาท่ีปรุงตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

          (6) ควบคุมการสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือยาตามใบสั่งยาของผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

          (7) ควบคุมการทําบัญชียา 

          (8) การอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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• สงคํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตาม แบบ ข.ย. ๑๔  โดยคํารับรองตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

• ควบคุมการทําบัญชียาใหเปนไปโดยถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีดวย 

• ควบคุมการสงรายงานการขายยาใหเปนไปโดยถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวใน

รายงานดวย 

• จัดใหมีขอความดังตอไปนี้ในฉลากท่ีปดภาชนะและหีบหอบรรจุยาท่ีเภสัชกรปรุงข้ึนตาม

ใบสั่งยา คือ ชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีขายยา เลขท่ีใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตามประเภท

ใบอนุญาต ชื่อผูสั่งยา เลขท่ีใบสั่งยา วัน เดือน ปท่ีสั่งยา ชื่อผูใชยา และวัน เดือน ปท่ีปรุงยา  

ตลอดจนวิธีใชยา และคําเตือนตามความจําเปน 

• ใหคําแนะนําตามสมควรเก่ียวกับการใชยาใหปลอดภัยตามหลักวิชาการและตาม

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

• ควบคุมใหขายยาควบคุมพิเศษเฉพาะแกผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ผูรับอนุญาต

ขายสงยาแผนปจจุบัน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือเฉพาะตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง แตในกรณีท่ีมีเหตุ

ฉุกเฉินและจําเปนเพ่ือความปลอดภัยแหงชีวิตของผูปวย เภสัชกรชั้นหนึ่งซ่ึงเปนผูมีหนาท่ี

ปฏิบัตกิารประจําสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน หรือสถานท่ีขายสงยาแผนปจจุบันจะขายยา

ควบคุมพิเศษโดยไมตองมีใบสั่งยาก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

• ควบคุมใหขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวท่ีเปนยาควบคุมพิเศษเฉพาะแกผูรับอนุญาต

ขายยาแผนปจจุบันซ่ึงมีเภสัชกรชั้นหนึ่งเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน

เฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวซ่ึงมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย

ชั้นหนึ่งเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการหรือแกผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือเฉพาะตาม

ใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 

• ดําเนินการขายยาตาม รายการท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  ท้ังนี้

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

• ตองปฏิบัติตาม วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

 [กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก

ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๙ ๑๐] 
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Download แบบฟอรม ขย ๑๔ และ ตัวอยางการกรอก ท่ี website ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ

เบ็ดเสร็จ  หรือ  http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014. asp หรือ รับเอกสาร ท่ี

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทุกแหง 

Download ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไข ในการขายยา  และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เรื่อง การกําหนดเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ 

และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา  พ.ศ. ๒๕๕๗  

จาก website สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ี  

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp 
 

2.2.2 ใหเภสัชกรประจําอยูณ สถานท่ีขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานท่ีเก็บยาตลอดเวลาท่ี

เปดทําการ และใหมีหนาท่ีปฏิบัติดังตอไปนี้[ม.40 ทว]ิ  

          (1) ควบคุมการแยกเก็บยา 

          (2) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลาก 

          (3) ควบคุมการทําบัญชียา 

          (4) ควบคุมการขายสงยาแผนปจจุบัน 

          (5) การอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 
 

2.3. ขอหาม 
 

2.3.1 หามมิใหผูรับอนุญาต 
 

NOTE : ใบอนุญาตดานยา ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวยโดยใหถือวาการ

กระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตท่ีไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของ

ผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยท่ีตนจะลวงรู

หรือควบคุมได(ม 16)  
 

o ขายยาแผนปจจุบันนอกสถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเวนแตเปนการขายสง [ม.19] 

o ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต [ม.19] 

o ขายยาแผนปจจุบันท่ีเปนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ใหแกผูรับใบอนุญาตขายยาแผน

ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ[ม.19] 

o ยายสถานท่ีขายยา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต[ม 30 ]  โดยการขออนุญาตและการ

อนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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• ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันทุกประเภทท่ีประสงคจะยายสถานท่ีขายยาจาก

สถานท่ีซ่ึงระบุไวในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไวใน

แบบ ข.ย. ๑๖ การอนุญาตใหยายสถานท่ีขายยาตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีสลักหลัง

ใบอนุญาตหรือออกใบอนุญาตใหใหม โดยไมตองเก็บคาธรรมเนียม  

[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก

ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ๑๕] 

 

* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ท่ี website ศูนยบริการผลิตภัณฑ

สุขภาพเบ็ดเสร็จ  หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp หรือ 

รับเอกสาร ท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา /

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 

 

ฝาฝน ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหาพันบาท 

 

o หามมิใหผูรับอนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหวางท่ีเภสัชกรไมอยูปฏิบัติ

หนาท่ี[ม 32 ]  

 

ฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 

 

 2.3.2 หามเภสัชกร  

 

o หามมิใหเภสัชกรปฏิบัติหนาท่ีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีขายยาโดยตนมิไดมีชื่อเปนผูมี

หนาท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีนั้น [ ม 45] 

 

ฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 

 

 

 

 

NOTE : ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตจัดหาเภสัชกรคนอ่ืนท่ีไมใชผูมีหนาท่ีปฏิบัติมาปฏิบัติหนาท่ี

แทนจะตองดําเนินการตาม “ระเบียบคณะกรรมการยา วาดวยการแจงเภสัชกรผูเขาปฏิบัติหนาท่ีแทน

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2550  
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 2.3.3 ขอหามทุกคนควรทราบ  

o หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาตอไปนี้ 

          (1) ยาปลอม 

• ยาหรือวัตถุท่ีทําเทียมท้ังหมดหรือแตบางสวนวาเปนยาแท 

• ยาท่ีแสดงชื่อวาเปนยาอ่ืนหรือแสดงเดือน ป ท่ียาสิ้นอายุซ่ึงมิใชความจริง 

• ยาท่ีแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยาซ่ึงมิใชความจริง 

• ยาท่ีแสดงวาเปนยาตามตํารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงมิใชความจริง 

• ยาท่ีผลิตข้ึนไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดท่ีปริมาณ หรือ ความแรงของสาร

ออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละยี่สิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ซ่ึงกําหนดไวใน

ตํารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไว 

 

ฝาฝน ขายยาปลอมระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่ง

หม่ืนบาทถากระทําโดยไมรูวาเปนยาปลอม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท 

 

          (2) ยาผิดมาตรฐาน 

 

• ยาท่ีผลิตข้ึนไมถูกตองตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์

ขาดหรือเกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดท่ีกําหนดไวในตํารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไวแต

ไมถึงขนาดเปน “ยาปลอม” (มาตรา 73 (5)) 

• ยาท่ีผลิตข้ึนโดยความบริสุทธิ์หรือลักษณะอ่ืนซ่ึงมีความสําคัญตอคุณภาพของยา

ผิดไปจากเกณฑท่ีกําหนดไวในตํารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือตํารับยาท่ีรัฐมนตรีสั่ง

แกไขทะเบียนตํารับยาแลวตามมาตรา 86 ทว ิ

 

 

ฝาฝน ขายยาผิดมาตรฐานหรือยาท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหาพันบาท และ ฝาฝน ขายยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกเกินหก

เดือนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาผิดมาตรฐานยาท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา หรือยาท่ีทะเบียน

ตํารับยาถูกยกเลิก ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
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          (3) ยาเสื่อมคุณภาพ 

• ยาท่ีสิ้นอายุตามท่ีแสดงไวในฉลาก 

• ยาท่ีแปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกันกับยาปลอม ตามมาตรา 73(5) หรือยาผิด

มาตรฐานตามมาตรา 74 

 

 

 

ฝาฝน ขายยาเสื่อมคุณภาพตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามพันบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถากระทําโดยไมรูวาเปนยาเสื่อมคุณภาพตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท  

 

          (4) ยาท่ีมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยา 

ฝาฝนขายยาท่ีมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยาตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหา

พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          (5) ยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน (สําหรับผูรับอนุญาตขายยา) 

ฝาฝนขายยาท่ีทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน

หนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

          (6) ยาท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 

ฝาฝนขายยาท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและ

ปรับไมเกินหาพันบาท 

 

o หามมิใหผูใดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเปนชุดในคราวเดียวกัน โดยมีเจตนาใหผู

ซ้ือใชรวมกันเพ่ือบําบัด บรรเทารักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ  

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกเภสัชกรชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ

ในสาขาทันตกรรมซ่ึงขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน และผูประกอบการบําบัดโรคสัตวซ่ึงขายสําหรับ

สัตวซ่ึงตนบําบัด 

 

  
 



19 
 

 

ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

o การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพหรือ

ภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตองไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือ ภาพ ท่ีใชในการโฆษณาจาก          

ผูอนุญาตและ ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผูอนุญาตกําหนด[ม 88 ทว]ิ 
 

ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

o การโฆษณาขายยาจะตอง[ม.88]  

          (1) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด 

บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใชถอยคําอ่ืนใดท่ี

มีความหมายทํานองเดียวกัน 

          (2) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 

          (3) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยาหรือเปนสวนประกอบของยาซ่ึงความจริงไมมีวัตถุหรือ

สวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาท่ีทําใหเขาใจ 

          (4) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง 

          (5) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด 

          (6) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

          (7) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน 

          (8) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรืออาการของโรค

ท่ีรัฐมนตรปีระกาศ 
  

 โรคเบาหวาน มะเร็ง วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต  

[ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ]  
 

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 ใบอนุญาตฯใหใชไดจนถึงวันท่ี 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงค

จะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลว จะ

ประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น [ม.17] 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 

• ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันทุกประเภทท่ีประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคํา

ขอตาม แบบ ข.ย. ๑๕  คําขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา โดยการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตนั้น หรือจะออก

ใบอนุญาตใหใหมก็ได 

• ผูอนุญาตจะพิจารณาไมตออายุใบอนุญาต เม่ือปรากฏวา 

(๑) ผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 

(๒) ไมผานการตรวจประเมินสถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตามวิธีปฏิบัติทางเภสัช

กรรมชุมชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ

ยากําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ผูรับอนุญาตไมจัดใหมีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาทําการอันเปน

การไมปฏิบัติ  ตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และไดรับโทษ

ปรับตามมาตรา ๑๐๓ หรือผูรับอนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหวาง

ท่ีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งไมอยูปฏิบัติหนาท่ี 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 ท่ี website ศูนยบริการผลิตภัณฑ

สุขภาพเบ็ดเสร็จ  หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp หรือ 

รับเอกสาร ท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา /

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 

 

*Download ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไข ในการผานการตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน จาก

website สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือท่ี

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp 

 

o ผูรับอนุญาตซ่ึงใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวย

แสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนผิดสําหรับการ

ประกอบกิจการท่ีไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซ่ึงถือวาเปนการประกอบกิจการโดย

ใบอนุญาตขาดอายุ 

การขอตออายุใบอนุญาตเม่ือลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุจะ

กระทํามิไดกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกวา 1 เดือน ผูรับอนุญาตจะตองยื่นขออนุญาตใหม 

ฝาฝน ขายยาภายหลังท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตองระวาง

โทษปรับเปนรายวันวันละหนึ่งรอยบาทตลอดเวลาท่ีใบอนุญาตขาดอายุ 
 

4. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
 

o ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว     

[ม 28] 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

 ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันทุกประเภทท่ีประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหยื่นคําขอ

ตามแบบ ข.ย. ๑๖  คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิกา 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 ปท่ีออกใบแทน พรอมท้ังลงชื่อผูอนุญาต 

 

[กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก

ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๑๗] 

  
 

http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp
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* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ท่ี website ศูนยบริการผลิตภัณฑ

สุขภาพเบ็ดเสร็จ  หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp หรือ 

รับเอกสาร ท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา /

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 

o ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการใหแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ และ

จะเปลี่ยนตัวไดเม่ือไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

 ในกรณีผูรับอนุญาตไมมีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการใหผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไมมีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการนั้น 

ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

o ในกรณีผูมีหนาท่ีปฏิบัติการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน ใหผูรับ

อนุญาตจัดใหผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีนั้น ๆ เขาปฏิบัติหนาท่ีแทนได 

โดยใหผูรับอนุญาตแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตกอน และใหถือวาผูปฏิบัติหนาท่ีแทนเปนผูมีหนาท่ี

ปฏิบัติการตามกฎหมาย  [ม.33 ทว]ิ 

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการยา วาดวยการแจง

เภสัชกรผูเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2550 

o ใหผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันแจงชื่อเภสัชกรผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูมีหนาปฏิบัติการใน

สถานท่ีขายยา ซ่ึงไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการชั่วคราวไมเกินหกสิบวัน โดยแจงตอผู

อนุญาตและใชแบบแจงการเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีขายยาแผน

ปจจุบัน (แบบ จภก. ๑) ทายระเบียบนี้ 

o ใหแจงลวงหนาดวยตนเองหรือไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือกรณีแจงทางโทรสาร ใหสง

แบบจภก. ๑ ภายใน ๓ วัน นับจากวันท่ีแจง 

o ผูรับอนุญาตตองแสดงรูป เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เวลาปฏิบัติการของเภสัชกร

ท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีแทนผูมีหนาปฏิบัติการใหเห็นอยางชัดเจน ณ สถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน

ของตน 

[ระเบียบคณะกรรมการยาวาดวยการแจงเภสัชกรผูเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนผูมีหนาท่ี

ปฏิบัติการในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐] 

Download  : ระเบียบคณะกรรมการยาวาดวยการแจงเภสัชกรผูเขาปฏิบัติหนาท่ีแทน        

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 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 หากผูมีหนาท่ีปฏิบัติการประสงคจะไมปฏิบัติหนาท่ีตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาต

ทราบไมเกินเจ็ดวันนับแตวันท่ีพนหนาท่ี [ม34 ] 

ฝาฝน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

o กรณีผูรับอนุญาตตายบุคคลผูซ่ึงมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้ 

แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูรับอนุญาตตาย เพ่ือขอดําเนิน

กิจการท่ีผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไปก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวา

ใบอนุญาตสิ้นอายุในกรณีเชนวานี้ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันผูรับอนุญาตตาย[ม 37 ]  

o การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

 ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันทุกประเภทท่ีประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใน 

ใบอนุญาตกรณีดังตอไปนี้ ใหยื่นคําขอตามแบบ ข.ย. ๑๗ 

(๑) การเปลี่ยนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

(๒) การพนหนาท่ีของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

(๓) การเพ่ิมหรือลดจํานวนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

(๔) การเปลี่ยนผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเปนผูรับอนุญาต 

(๕) การแสดงความจํานงขอดําเนินกิจการแทนผูรับอนุญาตท่ีตาย 

(๖) การเพ่ิมหรือลดพ้ืนท่ีของสถานท่ี 

(๗) การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมชื่อสถานท่ี 

(๘) การเพ่ิมหรือลดสถานท่ีเก็บยา 

(๙) การยายสถานท่ีเก็บยา 

(๑๐) การเปลี่ยนเวลาทําการ 

(๑๑) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลในกรณีนิติ 

บุคคลเปนผูรับอนุญาต หรือผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

(๑๒) การเปลี่ยนเลขหมายประจําสถานท่ี 

(๑๓) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด 

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม แบบท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยากําหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาการอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีสลัก

หลังใบอนุญาต หรือออกใบอนุญาตใหใหม โดยไมตองเก็บคาธรรมเนียม 

* Download แบบฟอรม และ ตัวอยางการกรอก ท่ี website ศูนยบริการผลิตภัณฑ

สุขภาพเบ็ดเสร็จ  หรือ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser014.asp หรือ 

รับเอกสาร ท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา /

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 
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5. เลิกกิจการ 
o ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการท่ีไดรับอนุญาต ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาต

ทราบไมเกินสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตหมดอายุตั้งแตวันเลิก

กิจการตามท่ีแจงไวนั้น[ม 35] 

NOTE: ผูรับอนุญาตซ่ึงไดแจงการเลิกกิจการจะขายยาของตนท่ีเหลืออยูแกผูรับอนุญาตอ่ืนหรือแก      

ผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย

ระยะเวลาดังกลาวให[ม 36]    

ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

6. บทลงโทษทางปกครอง 
o เม่ือ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงท่ีออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมี

กําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดก็ได[ม 95] 

ผูรับอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดการขายยาและระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต

นั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได 

o เม่ือปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติผูอนุญาตโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได[ม 96] 

 ผูรับอนุญาตซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดการขายยา และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตาม

พระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตและผูอนุญาตจะออก

ใบอนุญาตใหหรือไมก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร 

 

o ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนท่ีเหลืออยูแกผูรับอนุญาตอ่ืน หรือแกผูซ่ึงผูอนุญาต

เห็นสมควรไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันท่ีไดทราบคําวินิจฉัย

ของรัฐมนตรีเวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให [ม.100] 

 

o การอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต : ผูรับอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําสั่ง 

รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือใหแกไขคําสั่งของผูอนุญาตในทางท่ีเปนคุณแกผูอุทธรณไดคํา

วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุดและ การอุทธรณยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช

ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต [ม 99] 

 

---------------------------- 

  
 


