กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปั จจุบัน
พ.ศ. 2546

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 28 และมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 14 (7) มาตรา 17 มาตรา 38 มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และ
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้ กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ให้ ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัตยิ า
พ.ศ. 2510
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตยิ า
พ.ศ. 2510
ข้ อ 2 แบบ ผ.ย. ตามกฎกระทรวงนี ้ ให้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เว้ นแต่แบบ ผ.ย. 6 (ก) ให้ เป็ นไปตามแบบตามที่กาหนดท้ ายกฎกระทรวงนี ้
ข้ อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ผ.ย. 1พร้ อม
ด้ วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบคาขอและตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4
ข้ อ 4 ผู้ยื่นคาขอตามข้ อ 3 ต้ องแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตดังต่อไปนี ้
(1) แผนที่แสดงที่ตงสถานที
ั้
่ผลิตยาและสถานที่เก็บยา รวมทังสิ
้ ่งปลูกสร้ างที่อยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงโดยรอบของสถานที่นนั ้
(2) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้ างภายในบริเวณสถานที่ผลิตยาและสถานที่เก็บยา
ที่ถกู ต้ องตามมาตราส่วนโดยแสดงรายการ ดังต่อไปนี ้

1

(ก) รูปด้ านหน้ า ด้ านข้ าง แปลนพื ้น และรูปตัดของอาคารที่ใช้ ในการผลิตและ เก็บยา
(ข) การแบ่งกันห้
้ อง เนื ้อที่บริเวณที่ใช้ ในการผลิตและควบคุมคุณภาพยา รวมทัง้
สถานที่เก็บยาและวัสดุอื่นๆ
(3) รายการวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ างส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น พื ้น ผนัง และเพดาน
(4) รายการเกี่ยวกับระบบการกาจัดน ้าเสีย การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย ระบบควบคุม
อากาศ ระบบน ้าที่ใช้ ในการผลิตยา และระบบรักษาความปลอดภัย
ใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ให้ ใช้ แบบ ผ.ย. 2
ข้ อ 5 สถานที่ผลิตยาต้ องตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่เหมาะสมและมีบริ เวณเพียงพอที่จะประกอบการ
มีการออกแบบและก่อสร้ างที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานและการบารุ งรักษา สามารถทาความสะอาดได้
ง่าย รวมทังสามารถป
้
้ องกันการปนเปื อ้ นจากฝุ่ น ละอองและสิ่งสกปรกจากภายนอกได้
ภายในสถานที่ผลิตยา ให้ มีการแบ่งแยกออกเป็ นบริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยาซึง่
มีลกั ษณะตามที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 6 ให้ ผ้ รู ับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) จัดทาป้ายแสดงว่าเป็ นสถานที่ผลิตยาด้ วยวัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า
20 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร และมีข้อความว่า “สถานที่ผลิตยาแผนปั จจุบนั ”
เป็ นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
(2) จัดทาป้ายของเภสัชกรประจาสถานที่ผลิตยาด้ วยวัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกว้ างไม่น้อย
กว่า 20 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และมีข้อความแสดงชื่อตัว ชื่อสกุลและวิทยฐานะ
ของเภสัชกรและเวลาที่ปฏิบตั กิ าร เป็ นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
(3) จัดทาบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ได้ มาแต่ละครัง้ โดยแสดงชื่อผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต ปริ มาณ
หลักฐานการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ได้ มา ตามแบบ ผ.ย. 3
(4) จัดทาบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตยาตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กาหนด ตามแบบ ผ.ย. 4 ทุกสี่เดือน และให้ เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั ครบสี่เดือน
(5) จัดทาบัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิตแต่ละครัง้ โดยมีเลขที่หรื ออักษรแสดงครัง้ ที่ผลิต
ชื่อ และปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ผลิตหรื อขาย ตามแบบ ผ.ย. 5
(6) จัดเก็บตัวอย่างยาแต่ละครัง้ ที่ผลิต ในจานวนเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานไว้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หลังจากวันสิ ้นอายุ สาหรับยาที่ไม่กาหนดวันสิ ้นอายุ
ต้ องเก็บตัวอย่างไว้ ไม่น้อยกว่าห้ าปี หลังจากวันที่ผลิต โดยทาบัญชีไว้ เป็ นหลักฐาน
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(7) จัดทารายงานประจาปี เกี่ยวกับการผลิตเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์และเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กึ่งสาเร็ จรูป
ตามแบบ ผ.ย. 6 จานวนหนึ่งชุดพร้ อมด้ วยสาเนาอีกหนึ่งชุด และให้ ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปี ถัดไป โดยเมื่อเจ้ าหน้ าที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ รับเรื่ องและตรวจสอบแล้ ว ให้ คืนชุดสาเนาแก่ผ้ รู ับอนุญาตจัดเก็บไว้
เพื่อเป็ นหลักฐานต่อไป
(8) จัดทารายงานประจาปี เกี่ยวกับการผลิตยาที่ได้ ขึ ้นทะเบียนตารับยาไว้ แต่ละตารับ ตาม
แบบ ผ.ย. 6 (ก) ท้ ายกฎกระทรวงนี ้ จานวนหนึ่งชุดพร้ อมด้ วยสาเนาอีกหนึ่งชุด และให้ ยื่นต่อสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาภายในวัน ที่ 31 มี น าคม ของปี ถัด ไป โดยเมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ รับเรื่ องและตรวจสอบแล้ ว ให้ คืนชุดสาเนาแก่ผ้ รู ับอนุญาตจัดเก็บไว้ เพื่อ
เป็ นหลักฐานต่อไป
(9) จัดให้ มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตยาแผนปั จจุบนั ตามลักษณะและจานวนที่
รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(10) ดาเนินการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปั จจุบนั ที่รัฐมนตรี
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 7 ให้ เภสัชกรปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ส่งคารับรองของผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารตามแบบ ผ.ย. 7 ให้ แก่ผ้ อู นุญาต
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชีรายชื่อวัตถุดบิ บัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิตและบัญชี
การจัดเก็บตัวอย่างยาตามข้ อ 6 (3) (4) (5) และ (6) ให้ เป็ นไปโดยถูกต้ องและลงชื่อกากับไว้ ในบัญชี
(3) ควบคุมการจัดทารายงานประจาปี ตามข้ อ 6 (7) และ (8) ให้ เป็ นไปโดยถูกต้ อง
และลงชื่อกากับไว้ ในรายงานด้ วย
(4) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปั จจุบนั ที่
รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 8 ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ผู้ใดประสงค์จะผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ ้น
ทะเบียนตารับยา ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ผ.ย. 8 จานวนสองชุด และถ้ าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้
ยื่นคาขอตามแบบ ผ.ย. 9
ข้ อ 9 ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ผู้ใดประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาต ให้ ยื่น
คาขอตามแบบ ผ.ย. 10 พร้ อมด้ วยรูปถ่ายของตนขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จานวนสองรูป
ใบแทนใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ให้ ใช้ แบบ ผ.ย. 2 โดยมีคาว่า “ใบแทน”
กากับไว้ ด้วย และให้ มีวนั เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้ อมทังลงชื
้ ่อผู้อนุญาตหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก
ผู้อนุญาต
ข้ อ 10 ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ผู้ใดประสงค์จะย้ ายสถานที่ผลิตยาจากสถานที่
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ซึง่ ระบุไว้ ในใบอนุญาต ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ผ.ย. 10 พร้ อมด้ วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 และให้ นา
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวงนี ้ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
การอนุญาตให้ ย้ายสถานที่ตามวรรคหนึง่ ให้ กระทาโดยวิธีออกหนังสือแนบท้ ายใบอนุญาต
หรื อออกใบอนุญาตให้ ใหม่ โดยไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียม
ข้ อ 11 ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยา
ขยายหรื อลดสถานที่ผลิตยา ย้ ายสถานที่เก็บยา หรื อเพิ่มหมวดยาที่ผลิต ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ผ.ย. 11
ให้ นาความในวรรคสองของข้ อ 10 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 12 ผู้รับอนุญ าตผลิตยาแผนปั จ จุบันผู้ใดประสงค์จะแก้ ไ ขเปลี่ยนแปลงรายการที่ ได้ รับ
อนุญาตไว้ แล้ วในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ แจ้ งต่อผู้อนุญาต โดยยื่นคาขอตามแบบ ผ.ย. 12
(1) การเปลี่ยนผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
(2) การพ้ นหน้ าที่ของผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
(3) การเพิ่มผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
(4) การเปลี่ยนผู้ดาเนินกิจการ
(5) การแสดงความจานงขอดาเนินกิจการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
(6) การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมชื่อสถานที่ผลิตยา
(7) การเปลี่ยนเลขหมายประจาสถานที่ผลิตยา
(8) การเปลี่ยนชื่อถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จังหวัดของสถานที่ผลิตยา
(9) การเปลี่ยนเวลาเปิ ดทาการ
(10) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินกิจการ หรื อผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ
ข้ อ 13 การยื่นคาขอตามกฎกระทรวงนี ้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่น ณ กองควบคุมยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรื อสถานที่อื่นที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในจังหวัดอื่นให้ ยื่น ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนันๆ
้ หรื อ ณ กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ข้ อ 14 ใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ตามข้ อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 14
(พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ให้ ใช้ ได้ ตอ่ ไปจนกว่าใบอนุญาต
นันจะสิ
้
้นอายุ
ข้ อ 15 ให้ ผ้ รู ับอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ซึง่ ได้ รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี ้
ใช้ บงั คับ ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี ้ภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่
กฎกระทรวงนี ้ใช้ บงั คับ
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ข้ อ 16 กฎกระทรวงนี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ )
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖)
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ผ.ย. 6 (ก)

รายงานการผลิตยาประจาปี พ.ศ. …………………………

เลขรับที…
่ …………………….
วันที่…………………………...
ลงชื่อ………………………ผู้รับ

ชื่อผู้รับอนุญาต……………………………………ใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั เลขที่…………………………………….
สถานที่ผลิตยาชื่อ…………………………………………...อยูเ่ ลขที่……………………………ตรอก/ซอย…………………………
ถนน…………………………………หมูท่ ี่…………………แขวง/ตาบล…………………………………………เขต/อาเภอ…………………………………….
จังหวัด…………………………………………โทรศัพท์…………………………………………….
ใบสาคัญการขึ ้นทะเบียนตารับยา จานวน/ปริมาณ
ลาดับที่
ชื่อยา
หมวดยา
ราคาขายจากโรงงาน หมายเหตุ
ยาที่ผลิต
เลขที่
วัน เดือน ปี

(ลายมือชื่อ)………………………………. ผู้รับอนุญาต
(ลายมือชื่อ) ………………………………ผู้มีหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร
(ลายมือชื่อ) ………………………………ผู้มีหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร
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