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กลไกการก ากบัดแูลผลิตภณัฑย์าตลอดห่วงโซ่ผลิตภณัฑ์

หลกัการและวตัถุประสงคข์องประกาศกระทรวงฯ GDP

Life Cycle Management Approach and Supply Chain Integrity

ขอบเขตการบงัคบัใชต้ามประกาศกระทรวงฯ GDP

แผนการบงัคบัใชต้ามประกาศกระทรวงฯ GDP
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Life Cycle Management Approach and Supply Chain Integrity



กลไกการก ากบัดแูลผลิตภณัฑย์าตลอดห่วงโซ่ผลิตภณัฑ์

Securing Pharmaceutical Product throughout supply chain
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการกระจายยา (GDP)

ผูร้บัอนุญาตน าหรือสัง่ยาแผนปัจจบุนั

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 30 (พ.ศ. 2563) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510

ผูร้บัอนุญาตผลิตยาแผนปัจจบุนั

กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข

การผลิตยาแผนปัจจุบนั พ.ศ. 2546

กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข

การผลิตยาแผนปัจจุบนั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563



กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการกระจายยา (GDP)

กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการผลิตยาแผนปัจจุบนั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563

ผูร้บัอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบนั
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กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการกระจายยา (GDP)

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 30 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510

ผูร้บัอนุญาตน าหรือสัง่ยาแผนปัจจุบนั

หนา้ที่ผูร้บัอนุญาต

หนา้ที่เภสชักร

GMP 
Clearance

GDP



กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการกระจายยา (GDP)

กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการผลิตยาแผนปัจจุบนั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563

ผูร้บัอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบนั



กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการกระจายยา (GDP)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข

ในการกระจายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ. 2564



หลกัการและวตัถุประสงค์

ประเทศไทยมีระบบก ากบัดแูลผลิตภณัฑย์า

ตลอดห่วงโซ่ผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

ประชาชน / ผูบ้ริโภคไดร้บัผลิตภณัฑย์าท่ีมี

คุณภาพและปลอดภยั

ผูป้ระกอบการดา้นยามีความตระหนกัถึง

ความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ีของตน ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการส่งเสริม และสรา้งความ

เขม้แข็งใหแ้ก่ระบบสุขภาพของประเทศไทย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการกระจายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2564
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ขอบเขตการบงัคบัใชต้ามประกาศกระทรวงฯ GDP

Human & Veterinary Use

Finished Product + APIs + Excipients

Modern Medicinal Products

Licensees Contract 
Acceptors

ผูผ้ลิตยาในประเทศ

Local Manufacturer

ผูน้ าหรือสัง่ยาฯ

Importer

ผูก้ระจายยาที่ไม่ใช่

ผูร้บัอนุญาตดา้นยา

ไม่รวมถึง:

ผูร้บัอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบนั (ขย.4)  

ผูร้บัอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั (ขย.1)

ผย.1 นย.1

GPP

ผูร้บัอนุญาตฯ มีหนา้ที่ตอ้งก ากบัดูแลผูร้บัจา้ง

ใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์GDP



แผนการบงัคบัใชต้ามประกาศกระทรวงฯ GDP Y2022

Licensees who meet one of

the following criteria

• Do not perform distribution 
activities by their own; or 

• Perform distribution activities on 
their own for the products that 
do not require any special or 
specific storage or transportation 
conditions

Low Risk Medium Risk High Risk

Licensees who perform 
distribution activities on their 
own for the products that 
require any specific storage or 
transportation conditions, but 
not special condition, for 
example, room temperature.

1. Licensees who perform distribution for the following 
products. 

• Products requiring cold chain system (2-8oC or lower);  or 

• Products being distributed with special storage or 
transport conditions. 

2. Licensees who meet at least 2 of the following criteria
will be defined as a Large Distributor
• Providing distribution services for more than 10 clients;
• Having a storage area larger than 3,500 square meters;
• Operating more than 3 of distribution hubs around the 

country; 
• Operating transportation vehicles more than 20 units; or
• Sub-contracting for the outsourced transportation company 

more than 3 companies.

Desktop Assessment On-site Inspection

796 Licensees 166 Manufacturers 630 Importers 48 Licensees 11 Manufacturers 37 Importers



กิจกรรมในส่วนการเตรียมความพรอ้มส าหรบัผูป้ระกอบการ

ส ารวจขอ้มูลผูป้ระกอบการดา้นยาเก่ียวกบัการกระจายยา

เตรียม Site Master File (SMF): Prime importance

สื่อการสอนออนไลนห์รือ e-learning เร่ือง หลกัเกณฑส์ าคญั 

และแนวทางปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการ

กระจายยาแผนปัจจุบนั (Good Distribution Practice)

โครงการศึกษาสถานการณค์วามพรอ้มในการปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบนั



https://www.fda.moph.go.th/sites/dru
g/Post/SitePages/GDP%20page.aspx



แผนการบงัคบัใชต้ามประกาศกระทรวงฯ GDP

ขอเชิญผูร้บัอนุญาตฯ เขา้รว่มการประชุมช้ีแจงแนวทาง

และแผนการตรวจประเมิน GDP ผ่านช่องทางออนไลน์

การจดัประเภทผูก้ระจายยา

แผนการตรวจประเมินในช่วงปี 2565

แนวทางการจดัท าเอกสาร Site Master File (SMF)

แนวทางการยื่นค าขอตรวจประเมิน GDP

ก าหนดการเก่ียวกบัการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ ์GDP

ในช่วงปี 2564-2565



แผนการบงัคบัใชต้ามประกาศกระทรวงฯ GDP

ขอเชิญผูร้บัอนุญาตฯ เขา้รว่มการประชุมช้ีแจงแนวทาง

และแผนการตรวจประเมิน GDP ผ่านช่องทางออนไลน์



ขอขอบคุณ


