
กฎหมายเก่ียวกบั

การขายยาสตัว ์

ตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ.2510

ภก. อิศรา นานาวิชิต 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่



กฎหมายว่าดว้ยยาที่บงัคบัใชใ้นปัจจบุนั

1. พระราชบญัญตัยิา พ.ศ.๒๕๑๐

2. พระราชบญัญตัยิา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๘

3. พระราชบญัญตัยิา (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒

4. พระราชบญัญตัยิา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๒๗

5. พระราชบญัญตัยิา (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๓๐



นิยาม “ยา”” 

(1) วตัถุที่รบัรองไวใ้นต ารายาที่รฐัมนตรีประกาศ

(2) วตัถุที่มุ่งหมายส าหรบัใชใ้นการวิจยั บ าบดั บรรเทา รกัษา หรือ

    ป้องกนัโรค หรือความเจบ็ป่วยของมนุษย ์หรือสตัว์

(3) วตัถุที่เป็นเภสชัเคมีภณัฑ ์หรือเภสชัเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป หรือ

(4) วตัถุที่มุ่งหมายส าหรบัใหเ้กิดผลแก่สุขภาพ โครงสรา้ง หรือการ

กระท าหนา้ที่ใดๆของรา่งกายของมนุษย ์หรือสตัว์



วตัถุตาม (1)  (2)  หรือ (4) ไม่หมายความรวมถึง

(ก) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรบัใชใ้นการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม

       ตามที่รฐัมนตรีประกาศ

(ข) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรบัใชเ้ป็นอาหารส าหรบัมนุษย ์เครื่องกีฬา 

       เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการสง่เสริมสุขภาพ เครื่องส าอาง หรือเคร่ืองมือ 

       และส่วนประกอบของเครื่องมือท่ีใชใ้นการประกอบโรคศิลปะหรือ

วิชาชีพเวชกรรม

(ค) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นหอ้งวิทยาศาสตร ์ส าหรับการวิจยั การ

วิเคราะห ์หรือการชนัสูตรโรค ซ่ึงมิไดก้ระท าโดยตรงต่อร่างกายของ

มนุษย์



ยาแผนปัจจุบนั ย า แ ผ น ปั จ จุ บั น ” ห ม า ย ถึ ง  ย า ท่ี มุ่ ง ห ม า ย ส า ห รั บ ใ ช้

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผน

ปัจจุบนั หรือการบ าบดัโรคสตัว์

ยาแผนโบราณ”  หมายถึง ยาท่ีมุ่งหมายส าหรบัใชใ้นการประกอบ

โรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบ าบดัโรคสตัว ์ซ่ึงอยูใ่นต  ารายา

แผนโบราณท่ีรฐัมนตรีประกาศ หรือยาท่ีรฐัมนตรีประกาศเป็น

ยาแผนโบราณ หรือยาท่ีไดร้บัอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนต ารบัยา 

เป็นยาแผนโบราณ

-การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั คือ การประกอบโรค

ศิลปะโดยอาศยัความรูอ้นัไดศ้ึกษาตามหลกัวิทยาศาสตร ์

-การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ คือ การประกอบโรค

ศิลปะโดยอาศยัความรูจ้ากต  ารา หรือการเรียนสบืตอ่กนัมา 

อนัมิใช่การศึกษาตามหลกัวิทยาศาสตร ์

VS 

ยาแผนโบราณ 



ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง หรอืแปรสภาพ และหมายความรวมถึง

เปลี่ยนรูปยา แบ่งยา โดยมีเจตนาใหเ้ป็นยาบรรจุเสรจ็ ทั้งน้ีจะมีฉลาก

หรอืไม่ก็ตาม

ห้าม มิให้ผู ้ใดผลิต  ขาย  หรื อน า  หรื อสั ง่ เข้ามาในราชอาณาจักร 

ซ่ึงยาแผนปัจจุบนั (ม.12) แผนโบราณ (ม.46) เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาต

จากผูอ้นุญาต

ขายส่ง”หมายความว่า ขายตรงตอ่ผูร้บัอนุญาตขายยา ผูร้บัอนุญาตขายสง่ยา

กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคก์ารเภสชักรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพ

การพยาบาล ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ์ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ ์ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั หรอืผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสตัว์

ขาย”หมายความว่า ขายปลีก ขายสง่ จ  าหน่าย จา่ย แจก แลกเปลี่ยน 

เพื่อประโยชนท์างการคา้ และใหห้มายความรวมถึงการมีไวเ้พื่อการขายดว้ย



บทก าหนดโทษ

 ม.101

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 12 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี 

           และปรบัไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท

 ม.111

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 46 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 

           และปรบัไม่เกินหา้พนับาท



“ผูอ้นุญาต”หมายความว่า

(1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู ้ซ่ึง เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ส าหรบัการอนุญาตผลิตยา 

หรือการน า หรือสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจกัร

(2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู ้ซ่ึง เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ส าหรับการขายยาใน

กรุงเทพมหานคร

(3) ผูว่้าราชการจังหวัด ส าหรับอนุญาตขายยาในจังหวัดท่ีอยู่ในเขต

อ านาจ นอกจากกรุงเทพมหานคร



(1) การผลิตยา ซ่ึงผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าท่ีป้องกัน 

       หรือบ าบดัโรค สภากาชาดไทย และองคก์ารเภสชักรรม

(2) การผลิตยาตามใบสัง่ยาของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ

         ของผูป้ระกอบโรคศิลปะ ท่ีสัง่ส  าหรบัคนไขเ้ฉพาะรายหรือตาม 

     ใบสัง่ยาของผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสตัว ์ส  าหรบัสตัวเ์ฉพาะราย

กรณีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาต (ยาแผนปัจจบุนั)



(3) การขายยาสมุนไพรท่ีไม่ใช่ยาอันตราย การขายยาสามัญประจ  าบา้น 

        การขายยาซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะ

        ในสาขาทันตกรรม ขายเฉพาะส าหรบัคนไขข้องตน หรือการขายยาซ่ึง

        ขายโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าท่ีป้องกัน หรือบ าบัดโรค

       สภากาชาดไทย และองคก์ารเภสชักรรม

(4) การน ายาติดตัวเขา้มาในราชอาณาจักร ซ่ึงไม่เกินจ  านวนท่ีจ  าเป็น

                  จะตอ้งใชเ้ฉพาะตวัไดส้ามสิบวนั

(5) การน า หรือสัง่ยา เขา้มาในราชอาณาจกัร โดยกระทรวง ทบวง กรม    

                 ในหนา้ท่ีป้องกนั หรือบ าบดัโรค สภากาชาดไทย และองคก์ารเภสชักรรม

ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ตาม (1) และ(5) ตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และ

           เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

กรณีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาต (ยาแผนปัจจบุนั)



กรณีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาต (ยาแผนโบราณ)

(1) การผลิตยา ซ่ึงผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าท่ีป้องกัน หรือบ าบัดโรค   

      สภากาชาดไทย และองคก์ารเภสชักรรม

(2) การปรุงยาแผนโบราณ ตามต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ ตามมาตรา 76 (1) 

      โดยผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนโบราณเพื่อขายเฉพาะส าหรบัคนไขข้องตน 

      หรือขายปลีก

(2 ทวิ) การขายยาแผนโบราณ โดยผูร้บัอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั 

            ผูร้บัอนุญาตขายสง่ยาแผนปัจจบุนั และผูร้บัอนุญาตขายยาแผน

            ปัจจบุนัเฉพาะบรรจเุสร็จ ท่ีไม่ใช่ยาอนัตราย หรือยาควบคุมพิเศษ

(3) การขายยาสมุนไพรท่ีไมใ่ชย่าอนัตราย หรือการขายยาสามญัประจ าบา้น

(4) การน ายาติดตวัเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึงไมเ่กินจ านวนท่ีจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ฉพาะตวั

                ไดส้ามสิบวนั และการน า หรือสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักร โดยกระทรวง ทบวง กรม 

            ในหน้าท่ีป้องกนัหรือบ าบดัโรค สภากาชาดไทย และองคก์ารเภสชักรรม



ประเภทของใบอนุญาต

ยาแผนปัจจุบนั

1) ผลิต

2) ขาย

3) ขายสง่ยา

4) ขายยาบรรจเุสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตราย 

    หรือยาควบคมุพิเศษ

5) ขายยาบรรจเุสร็จส าหรบัสตัว์

6) น า หรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร

ผูร้บัอนุญาต 1) หรือ 6) เป็น 3)ดว้ย

เฉพาะท่ีตนผลิตหรือน าเขา้

2) เป็น 3) 4) และ 5)

3) เป็น 4) และ 5) เฉพาะขายสง่

ยาแผนโบราณ

1) ผลิต

2) ขาย

3) น า หรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร

4) ขายยาบรรจเุสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตราย 

หรือยาควบคมุพิเศษ

5) ขายยาบรรจเุสร็จส าหรบัสตัว์

6) น า หรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร

     ผูร้บัอนุญาต 1) หรือ 3) เป็น 2)ดว้ย

เฉพาะท่ีตนผลิตหรือน าเขา้

ผูมี้ใบอนุญาตตาม 2) 3) 4) 

ไม่ตอ้งขออนุญาตขายยาแผนโบราณ 

มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนัแลว้

ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตขายยาแผนโบราณ 



สรุปการขายยาสตัว ์ตอ้งมี

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั

หรือ

ใบอนุญาตขายยาบรรจุเสร็จส าหรบัสตัว์



การพิจารณาอนุญาต

     1.คณุสมบตัขิองผูร้บัอนุญาต

     2.สถานท่ีและอปุกรณ์

     3.มีผูมี้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร

หนา้ที่ของผูร้บัอนุญาต

   หนา้ที่ของผูมี้หนา้ที่ปฏิบตักิาร



1.คุณสมบตัขิองผูข้ออนุญาต

เป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูมี้ทรพัยสิ์นหรือฐานะพอท่ีจะตั้งและ

                   ด  าเนินกิจการได้

มีอายุไม่ต  า่กว่ายีส่ิบปีบริบูรณ์

มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย

ไม่เคยไดร้บัโทษจ  าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือ

        ค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้  าคุกในความผิดที่กฎหมายบญัญตัิ

                   ใหถื้อเอาการกระท าโดยทุจริตเป็นองคป์ระกอบ หรือในความผิด

                   ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ กฎหมายว่าดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

        ตอ่จติและประสาท กฎหมายว่าดว้ยการขายยา หรือพระราชบญัญตัน้ีิ 

                   เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัขอรบัใบอนุญาต



ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไรค้วามสามารถหรือ

                  คนเสมือนไรค้วามสามารถ

ไม่เป็นโรคตามที่รฐัมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

      มีสถานที่ และอุปกรณต์ามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ใชช่ื้อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ ้าหรือคลา้ยคลึงกบัช่ือท่ีใช้

                   ในการประกอบพาณิชยกิจของผูร้บัอนุญาตซ่ึงอยูใ่นระหว่างถูกสัง่

                    พกัใชใ้บอนุญาตหรือซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตยงัไม่ครบหน่ึงปี

มีผูท้ี่จะปฏิบตักิารตามท่ีกฎหมายก าหนด

       ผูมี้หนา้ที่ปฏิบตักิารตาม ตอ้งอยูป่ระจ  า ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา 

                   หรือสถานที่น าหรือสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจกัรไดแ้ตเ่พียงแห่งเดียว

1.คุณสมบตัขิองผูข้ออนุญาต



2.สถานที่และอปุกรณ ์(ตวัอยา่ง) 

จดัท าป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายยา

จดัท าป้ายผูมี้หนา้ที่ปฏิบตัิการ

สถานท่ีขายยาแผนปัจจบุนั
เฉพาะยาบรรจเุสรจ็ส าหรบัสตัว์

นางสาวเภสชั    เขียวมะกอก  ภ.บ.

เวลาปฏิบตักิาร 09.00-20.00น.

ภ.XXXX

นางสาวเภสชั    เขียวมะกอก  สพ.บ.

เวลาปฏิบตักิาร 09.00-20.00น.

เลขท่ีใบอนุญาต.XXXX



2.สถานที่และอปุกรณ ์(ตวัอยา่ง) 

จดัแยกเก็บยาเป็นสดัสว่น 

-ยาอนัตราย: หมายความว่า ยาแผนปัจจบุนัหรือยาแผนโบราณที่

รฐัมนตรีประกาศเป็นยาอนัตราย

-ยาควบคุมพิเศษ: หมายความว่า ยาแผนปัจจบุนัหรือยาแผน

โบราณที่รฐัมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ

-ยาอ่ืน เช่น ยาบรรจเุสร็จที่ไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ

** ยาบรรจเุสร็จ หมายความว่า ยาแผนปัจจบุนัหรือยาแผนโบราณท่ีไดผ้ลิตข้ึนเสร็จ

                ในรูปตา่ง ๆ ทางเภสชักรรมซ่ึงบรรจใุนภาชนะหรือหีบห่อท่ีปิดหรือผนึกไว ้และมีฉลากครบถว้น

ยาสามญัประจ  าบา้น” หมายความว่า ยาแผนปัจจบุนั

หรือยาแผนโบราณที่รฐัมนตรีประกาศเป็นยาสามญัประจ  าบา้น



2.สถานที่และอปุกรณ ์(ตวัอยา่ง) 

จดัแยกเก็บยาส าหรบัสตัว ์เป็นสดัสว่นจากยาอื่น

สถานที่ขายยามีความมัน่คง แข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ

สภาพเหมาะสมตอ่การเก็บรกัษาคุณภาพยา

แสงสว่างเพียงพอ

กรณีสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนั ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การก าหนดสถานท่ี อปุกรณ ์และวิธีปฏิบตัิทางเภสชัชุมชนในสถานท่ี

ขายยาแผนปัจจบุนัตามกฎหมายว่าดว้ยยา พ.ศ.2557



3.ผูมี้หนา้ที่ปฏิบตักิาร

ผูข้ออนุญาตตอ้งมีผูมี้หนา้ที่ปฏิบตักิารตามที่กฎหมายก าหนด 

ผูมี้หนา้ที่ปฏิบตักิารตาม ตอ้งอยูป่ระจ  า ณ สถานที่ขายยาไดแ้ตเ่พียงแห่งเดียว

ประเภทรา้นขายยา ผูมี้หนา้ที่ปฏิบตักิาร

รา้นขายยาแผนปัจจบุนั 

(ขย.1)

เภสชักร

รา้นขายยาแผนปัจจบุนับรรจเุสร็จ

ส าหรบัสตัว ์(ขย.3)

เภสชักร 

สตัวแพทยช์ั้นหน่ึง 

สตัวแพทยช์ั้นสอง (สาขาอายุรกรรม)



หนา้ที่ของผูร้บัอนุญาต (ตวัอยา่ง)

 จดัสถานทีใ่หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย

จดัท าบญัชียาที่ซ้ือและขายตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง

 หา้มไม่ใหผู้ร้บัอนุญาตขายยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

    ในระหว่างที่เภสชักรหรือผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสตัวไ์ม่อยู่

 แจง้การเปล่ียนผูมี้หนา้ที่ปฏิบตัิการ

 แจง้กรณีมีผูมี้หนา้ทีป่ฏิบตัิการแทนชัว่คราว

แจง้เลิกกิจการ ยา้ยสถานที่ เปล่ียนแปลงแกไ้ขใบอนุญาต



หนา้ท่ีของผูมี้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร (ตวัอยา่ง)

 ประจ  าอยู ่ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปิดท าการ

หนา้ท่ีปฏิบตักิาร เภสชักร สตัวแพทยช์ั้นหน่ึง สตัวแพทยช์ั้นสอง

ควบคุมการแยกเก็บยา   

ควบคุมการท าบญัชี

ซ้ือยา/ขายยา 

       1) ยาอนัตราย   

       2) ยาควบคุมพิเศษ  

       3) ยาตามใบสัง่ยา  

ควบคุมการขายยาบรรจุเสร็จส าหรบัสตัว์

ท่ีเป็นยาควบคุมพิเศษ*

 

ควบคุมการขายยาบรรจุเสร็จส าหรบัสตัวท่ี์เป็นยาอนัตราย   

ควบคุมการมิใหข้ายยาบรรจุเสร็จส าหรบัสตัวต่์างไปจากสภาพ

เดิมท่ีผูผ้ลิตผลิตไว ้

  

จดัท าฉลาก   

* ขายใหไ้ดเ้ฉพาะผูร้บัอนุญาตรา้นขายยาแผนปัจจุบนั รา้นขายยาบรรจุเสร็จส าหรบัสตัวท่ี์มีเภสชักร หรือ สตัวแพทยช์ั้นหน่ึง    
    หรือสตัวแพทยช์ั้นหน่ึง



ประเภทยาตอ้งหา้ม (ม.72)

หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ขาย หรือน า หรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงยาตอ่ไปน้ี

(1) ยาปลอม

(2) ยาผิดมาตรฐาน

(3) ยาเสื่อมคุณภาพ

(4) ยาท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนต ารบัยา

(5) ยาที่ทะเบียนต ารบัยาถูกยกเลิก ส าหรบัผูร้บัอนุญาตผลิตยา และผูร้บั

อนุญาตใหน้ า หรือสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจกัร หรือยาที่ทะเบียนต ารบัยาถูก

ยกเลิกเกินหกเดือน ส าหรบัผูร้บัอนุญาตขายยา

(6) ยาที่รฐัมนตรีสัง่เพิกถอนทะเบียนต ารบัยา

ความใน (4) ไม่ใชบ้งัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม ในหนา้ที่ป้องกนั หรือ

บ าบดัโรค สภากาชาดไทย และองคก์ารเภสชักรรม



ลกัษณะของยาปลอม (ม.73)

1. ยาหรือวตัถุท่ีท  าเทียมทั้งหมด หรือแตบ่างสว่นว่าเป็นยาแท้

2. ยาท่ีแสดงช่ือว่าเป็นยาอ่ืน หรือแสดงเดือน ปี ท่ียาส้ินอายุ ซ่ึงมิใช่ความ

จริง

3. ยาท่ีแสดงช่ือ หรือเคร่ืองหมายของผูผ้ลิต หรือท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา ซ่ึง

มิใช่ความจริง

4. ยาท่ีแสดงว่าเป็นยาตามต ารบัยาท่ีข้ึนทะเบียนไว ้ซ่ึงมิใช่ความจริง

5. ยาท่ีผลิตข้ึนไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐาน ถึงขนาดท่ีปริมาณ หรือความแรง

ของสารออกฤทธิ์ ขาด หรือเกินกว่ารอ้ยละยี่สิบจากเกณฑต์  า่สุด หรือ

สูงสุด ซ่ึงก าหนดไวใ้นต ารบัยาท่ีข้ึนทะเบียนไวต้ามมาตรา 79



ลกัษณะของยาท่ีผิดมาตรฐาน (ม.74)

1.  ยาท่ีผลิตข้ึนไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานโดยปริมาณ หรือความแรงของสาร

ออกฤทธิ์ ขาด หรือเกินจากเกณฑต์  า่สุด หรือสูงสุด ท่ีก าหนดไวใ้นต ารบั

ยาท่ีข้ึนทะเบียนไวต้ามมาตรา 79 แต่ไม่ถึงขนาดดงักล่าวในมาตรา 

73 (5)

2.  ยาท่ีผลิตข้ึน โดยความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีความส าคัญต่อ

คุณภาพของยา ผิดไปจากเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นต ารบัยา ท่ีข้ึนทะเบียนไว้

ตามมาตรา 79 หรือต ารบัยาที่รฐัมนตรีสัง่แกไ้ขทะเบียนต ารบัยาแลว้

ตามมาตรา 86 ทวิ



ลกัษณะของยาเสื่อมคณุภาพ (ม.75)

1. ยาท่ีส้ินอายุ ตามท่ีแสดงไวใ้นฉลาก

2. ยาที่แปรสภาพ จนมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัยาปลอม ตามมาตรา 73 

(5) หรือยาผิดมาตรฐานตามมาตรา 74



ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน หรอืยาเส่ือมคณุภาพ

บทตอ้งหา้ม (ม.75 ทวิ)

หา้มมิใหผู้ใ้ดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนาด โดยจดัเป็นชุดในคราวเดียวกนั 

โดยมีเจตนาใหผู้ซ้ื้อใชร้วมกัน เพื่อบ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค 

หรืออาการของโรคใดโรคหน่ึงโดยเฉพาะ

บทยกเวน้ (ม.75 ทวิ วรรค 2)

ความในวรรคหน่ึง ไม่ใชบ้ังคับแก่เภสชักรชั้นหน่ึง ผูป้ระกอบวิชาชีพเวช

กรรม หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรม ซ่ึงขายเฉพาะส าหรับ

คนไขข้องตน และผูป้ระกอบการบ าบัดโรคสตัว ์ซ่ึงขายส าหรับสตัวซ่ึ์งตน

บ าบดั

บทก าหนดโทษ 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 75 ทวิ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรบัไม่เกิน
หา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  า ทั้งปรบั



พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ในการปฏิบตัหินา้ท่ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจดงัน้ี (ม.91)

1. เข้าไปในสถานท่ีผลิตยา สถานท่ีขายยา สถานท่ีน า หรือสัง่ยาเข้ามาใน

ราชอาณาจักร หรือสถานท่ีเก็บยา ในระหว่างเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบ 

ควบคุมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ

2. น ายาในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบ หรือวิเคราะห์

3. ในกรณีมีเหตุอนัสมควรสงสยัว่า มีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิน้ี 

อาจเขา้ไปในสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจสอบยา และอาจยึด หรืออายดัยา และ

เครื่องมือเครื่องใช ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด ตลอดจนภาชนะ หรือ

หีบห่อบรรจุยา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาดงักล่าวได้

4. ประกาศผลการตรวจสอบ หรือวิเคราะหค์ุณภาพของยาท่ีน าไปตรวจสอบ หรือ

วิเคราะห์ ตาม (2) ใหป้ระชาชนทราบ โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ทั้งน้ีเพื่อประโยชนแ์ก่การคุม้ครองความปลอดภยัของผูใ้ชย้า



5. ในกรณีท่ีปรากฏตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ว่ายาใดเป็นยาท่ีไม่ปลอดภยัแก่ผูใ้ชย้า 

หรืออาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชย้า ใหพ้นักงานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจเรียกเก็บ หรือ

สัง่ใหผู้ร้บัอนุญาตผลิตยา ผูร้บัอนุญาตขายยา หรือผูร้บัอนุญาตน า หรือสัง่ยา

เขา้มาในราชอาณาจักร จัดเก็บยาดังกล่าวของตนคืน ภายในระยะเวลาท่ี

พนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด และอาจมีอ  านาจท าลายยาดงักล่าวเสียได ้ทั้งน้ีตาม

หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



ค าถาม ???

ขอขอบคณุ


