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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามศัพท์ค าว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ”และ “กระบวนการ
พิจารณาอนุญาต” (แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามศัพทใ์นมาตรา ๔) 

๒.  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการก าหนด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑) 
 (๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ 

หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดเก็บค่าข้ึนบัญชี 
 (๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน

กระบวนการพิจารณาอนุญาต 
๓.  แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๑/๑) 

๔.  แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
 (๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ 

หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดเก็บค่าขึ้นบัญชี (เพ่ิมเติมมาตรา 
๑๑/๒) 

 (๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาต (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๑/๒) 

 (๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการผลิต หรือน าหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัยยา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๖) 
           (๔) แก้ไขและยกเลิกมาตรฐานส าหรับการผลิต ขาย น าเข้า ยา โดยให้ใช้หรืออ้างอิง
มาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมอาจประกาศก าหนด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๖) 
  ๕.  ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายไม่ต้องน าส่งค่า
ขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้แก่คลัง  และให้น ามา
บริหารจัดการเกี่ยวกับการให้ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความรวดเร็ว  การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๑/๓) 
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2 

 
๖. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ต้องแจ้งเอกสารการได้มาซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีเป็นยาที่

ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร หรือข้อมูลสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ในกรณีเป็นยาแผนไทยที่ได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประเภทต ารับยาแผนไทยส่วน
บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๐) 

๗.  แก้ไขเพ่ิมเติมให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยามีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนต ารับ และวิธีการต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา (เพ่ิมเติมมาตรา ๘๒/๑) 

๘.  แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการยามีอ านาจสั่งทบทวนทะเบียน
ต ารับยาที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว (เพ่ิมเติมมาตรา ๘๖ทวิ) 

๙.  แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ 
   (๑) ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการผลิต หรือน าหรือสั่งยาเข้า

มาในราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัยยา (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๒/๑) 
   (๒) ผู้ที่ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเกินระยะเวลาที่ก าหนด (เพ่ิมเติมมาตรา 

๑๒๓/๑) 
๑๐.  แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๖) 
๑๑.  ให้บรรดาค าขออนุญาต ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ยื่นก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับใช้

ตามอัตราค่าธรรมเนียมเดิม (มาตรา ๑๗) 
๑๒.  ก าหนดวันสิ้นอายุของใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อน

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ (มาตรา ๑๘) 
 

เหตุผล 
 

เนื่องพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับนิยาม เพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ศึกษาวิจัยยา การอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นสากล การข้ึนทะเบียนต ารับยา การพิจารณาอนุญาต  ตลอดจน
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง 
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
 
 

................................... 

................................... 

................................... 
 

....................................................................................................................................................
.......................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยยา 
 
....................................................................................................................................................

.......................... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” ในมาตรา ๔ แห่ง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้าน

เวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย” 

 
มาตรา ๔  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” ในมาตรา ๔ แห่ง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
““กระบวนการพิจารณาอนุญาต” หมายความว่า การพิจารณาค าขอ การตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการ
ตรวจสอบ เพ่ือออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต ใบจดทะเบียน ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบจดแจ้ง ใบรับแจ้ง
รายละเอียด หรือใบรับรองการประเมิน ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับยา” 

 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

เอกสารหมายเลข ๗ 
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๒ 

 

“มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาศึกษาหรือวิจัย
เกี่ยวกับ 

(๑) เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
(๒) เรื่องตามมาตรา ๑๑/๓  
ให้คณะอนุกรรมการตาม (๒) อย่างน้อยต้องมีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ  ผู้แทนจากสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ แทนผู้รับอนุญาตที่
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ และคณะอนุกรรมการที่ พิจารณาก าหนดค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายให้มีผู้แทน
กระทรวงการคลังเป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย 

ให้น ามาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 
 
มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓   และ มาตรา 

๑๑/๔ ของหมวด ๑/๑ การพิจารณาอนุญาต 
 

“หมวด ๑/๑  
การพิจารณาอนุญาต 

________ 
 

 มาตรา ๑๑/๑ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต นอกจากเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การ
ตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ  ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นบัญชี
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 มาตรา ๑๑/๒ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้อย่างน้อยต้องก าหนดคุณสมบัติ มาตรฐาน และ
การด าเนินการของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว  โดยอาจยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

 (๒) ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด  โดยอาจ
ยกเว้นค่าขึ้นบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

 (๓) ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต และอาจยกเว้น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด  

 (๔) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามมาตรา ๑๑/๑ 

 (๕) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดจะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 
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๓ 

 

 (๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 
อัตราค่าข้ึนบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๔) และ (๕) เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๑๑/๓  ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑/๒(๒) และ ๑๑/๒(๓) ที่

จัดเก็บได้  ให้เป็นเงินของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการ
ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้จัดเก็บ แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน และให้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานตามมาตรา ๑๑/๑ 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพ่ือ

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพ่ือพัฒนาระบบงานที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยา และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการพิจารณาอนุญาตด้านยา    
(๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเกี่ยวกับ

การด าเนินการพิจารณาอนุญาตด้านยา  

 มาตรา ๑๑/๔ การรับเงินตามตามมาตรา ๑๑/๒(๒) และ ๑๑/๒(๓) และการจ่ายเงินตาม
มาตรา ๑๑/๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง” 

 
มาตรา  ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  
“มาตรา ๗๗/๑  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยา” 
 
มาตรา  ๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๗๘/๑  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ อาจประกาศก าหนด แก้ไขและยกเลิกมาตรฐานส าหรับการผลิต ขาย น าเข้า ยา หรือ
ผลิตภัณฑ์ยา โดยอาจก าหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็น อาจก าหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ” 

 
มาตรา  ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๘) ของมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  
“เอกสารการได้มาซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร หรือข้อมูลสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในกรณีเป็นยาแผนไทย
ที่ได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประเภทต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” 
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๔ 

 

มาตรา ๑๐  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  
“มาตรา ๘๒/๑ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียนต ารับ 
 ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ 

ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับสิ้นอายุ  
 ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับซึ่งใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาของตนสิ้นอายุไม่เกิน

หนึ่งเดือน จะยื่นค าขอต่ออายุและขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุภายใน
ก าหนด แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๑๒๓/๑ 

 เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคสองหรือวรรคสาม และช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ พร้อมกับการ
ยื่นค าขอแล้ว ให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับดังกล่าวคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับนั้น 

 การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 การขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา เมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับสิ้นอายุจะกระท ามิได้ 

 ในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยค านวณเป็น
รายเดือนนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบก าหนดห้าปี หากใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับนั้นได้รับ
อนุญาตให้ต่ออายุเศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน” 

 
มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๖ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๖ทวิ  เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยาให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการมีอ านาจสั่งทบทวนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนด สั่งแก้ไข
ทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามท่ีเห็นสมควร หรือตามความจ าเป็น” 

 
มาตรา ๑๒  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  
“มาตรา ๑๒๒/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา ๗๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง

แสนบาท” 
 
มาตรา ๑๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
“มาตรา ๑๒๓/๑ ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาผู้ใดยื่นค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียนต ารับยาภายหลังที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนตามมาตรา ๘๒/๑  
ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุ ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยา” 

 
มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  และให้ใช้

ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 
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๕ 

 

 
มาตรา ๑๕   ค าขออนุญาต ค าขอขึ้ นทะเบียนต ารับยา  หรือค าขอใดที่ ได้ ยื่ น ไว้ 

ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา การออกใบอนุญาต การออกใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยา  ให้ช าระค่าใบอนุญาต ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาตามอัตราค่าธรรมเนียมก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๖ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สิ้นอายุเมื่อ

ครบ ๕ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
(๒) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่าง ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง ๓๑ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สิ้นอายุเมื่อครบ ๗ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
(๓) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนไว้ ต้ังแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้สิ้นอายุเมื่อครบ ๙ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
 
มาตรา ๑๗  กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเหน็ วนัที ่19 ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ 3 พ.ย. 2561 ) บน www.lawamendment.com 
โดยขอถอนร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ฉบับเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวนัที ่3 ตุลาคม ๒๕๖๑ ออกจากการเสนอพิจารณาของคณะรฐัมนตรี 

๖ 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

ก. ประเภทยาแผนปัจจุบัน  
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน                                  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน     ฉบับละ   ๑๐,๐๐๐  บาท  
(๒ ทวิ)        ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน                               ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
(๓) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ 

ที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ     ฉบับละ   ๑๐,๐๐๐  บาท  
(๔) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์  ฉบับละ   ๑๐,๐๐๐  บาท  
(๕) ใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร  ฉบับละ   ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
(6) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน    ฉบับละ   ๕๐,๐๐๐  บาท  
(7) ใบแทนใบอนุญาต       ฉบับละ   ๒,๐๐๐   บาท  
(8) ใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน   ฉบับละ   ๒,๐๐๐   บาท  

ข. ประเภทยาแผนโบราณ  
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ      ฉบับละ   ๒๐,๐๐๐  บาท  
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ     ฉบับละ   ๕,๐๐๐   บาท 
(๓) ใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ   ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
(4) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ    ฉบับละ   ๕,๐๐๐   บาท  
(5) ใบแทนใบอนุญาต       ฉบับละ   ๒,๐๐๐   บาท  
(6) ใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ   ฉบับละ   ๒,๐๐๐   บาท 

ค. อ่ืนๆ 
(๑) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
(๒) การต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมส าหรับใบส าคัญการข้ึนทะเบียน  
     ต ารับยาแต่ละประเภท 
 

ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมอาจก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน                    
โดยค านึงถึงชนิดหรือประเภทของยา หมวดยาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ขนาดและลักษณะกิจการของ
ผู้ประกอบการ และประเภทของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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