
กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 21 ( พ.ศ. 2528 ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัตยิา พ.ศ. 2510 
_____________________ 

 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 และมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญัตยิา พ.ศ. 2510 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1  ให้เพิ่มความตอ่ไปนีเ้ป็นวรรคสองของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2525 ) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 
 “ส าหรับช่ือและเลขท่ีบ้านของสถานท่ีขายยา ถ้ายงัไม่แน่นอนจะไม่ระบไุว้ในค าขออนญุาตก็ได้แต่
ต้องระบบุริเวณท่ีจะตัง้สถานท่ีขายยาให้ชดัเจนและเข้าใจได้” 
 ข้อ 2  ให้เพิ่มความตอ่ไปนีเ้ป็นข้อ 3 ทวิ ข้อ 3 ตรี และข้อ 3 จตัวา แหง่กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 15  
( พ.ศ. 2525 ) ออกตามความในพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 
 “ ข้อ 3  ทวิ  เม่ือได้รับค าขออนญุาตขายยา ให้ผู้อนญุาตตรวจสอบว่ากรณีเข้าเกณฑ์ท่ีจะอนญุาต
ได้หรือไม่ ถ้าเข้าเกณฑ์ท่ีอาจอนุญาตให้ได้ ก็ให้ออกหนงัสือให้จดัเตรียมสถานท่ีขายยาและอุปกรณ์ตาม
แบบ ข.ย. 15 ท้ายกฎกระทรวงนีใ้ห้แก่ผู้ ย่ืนค าขอนัน้ และเม่ือผู้ ย่ืนค าขอให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามท่ี
ก าหนดในข้อ 3 ตรี แล้ว จงึจะพิจารณาออกใบอนญุาตให้ตอ่ไป 
 การพิจารณาออกใบอนญุาตให้พิจารณาตามล าดบัค าขอท่ีผู้ขออนญุาตขายยาได้ย่ืนไว้ ถ้ามีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีตัง้สถานท่ีขายยาหรือช่ือผู้ด าเนินกิจการ ให้นบัวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตขายยาตัง้แตว่นัท่ี
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงนัน้ 
 ข้อ 3  ตรี  ผู้ขออนญุาตขายยาจะต้องด าเนินการให้มีสถานท่ีขายยาและอปุกรณ์ตามท่ีก าหนดใน
กฎหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือให้จัดเตรียมสถานท่ีขายยาและ
อุปกรณ์ และถ้าได้ด าเนินการเสร็จเม่ือใดให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ อนุญาตทราบเพ่ือไปตรวจสอบต่อไป ซึ่ง        
ผู้อนญุาตจะต้องไปตรวจสอบความถกูต้องให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งดงักลา่ว 
 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั หรือมีความจ าเป็นไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ท าให้ผู้ขออนุญาตขายยาไม่อาจ
ด าเนินการได้ถูกต้องแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ทัง้ท่ีได้ใช้ความพยายามตามสมควรแล้ว 
ถ้าผู้ขออนุญาตขายยาจะขอผ่อนผนัก็ต้องร้องขอมาก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว ในการนีถ้้าผู้อนุญาต
เห็นวา่ผู้ขออนญุาตขายยามีความจริงจงัท่ีจะด าเนินการจดัตัง้สถานท่ีขายยาและสามารถจะด าเนินการได้
แล้วเสร็จภายในเวลาอนัควร ผู้อนญุาตจะขยายเวลาตามวรรคหนึ่งนัน้ออกไปอีกก็ได้ แต่จะขยายเกินกว่า
สามสิบวนัไม่ได้ การขยายระยะเวลาให้กระท าโดยวิธีสลกัหลงัในหนงัสือให้จดัเตรียมสถานท่ีขายยาและ
อปุกรณ์ 



 ข้อ 3  จตัวา  ถ้าผู้ ได้รับหนงัสือให้จัดเตรียมสถานท่ีขายยาและอุปกรณ์ ไม่ได้ด าเนินการให้มี
สถานท่ีขายยาและอุปกรณ์ท่ีถูกต้องตามท่ีก าหนดในกฎหมาย ภายในก าหนดเวลาใน ข้อ 3 ตรี ให้ผู้
อนญุาตแจ้งการไมอ่นญุาตให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ ในกรณีเชน่นี ้ค าขอท่ีได้ย่ืนไว้แตเ่ดมินัน้เป็นอนัตกไป” 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2525 ) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
 “การพิจารณาให้ย้ายสถานท่ีขายยาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น าความในข้อ 3 ทวิ ข้อ 3 ตรี 
และข้อ 3 จตัวา มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และการอนญุาตให้ย้ายให้กระท าโดยวิธีสลกัหลงัใบอนญุาต” 
 ข้อ 4  ให้เพิ่มแบบ ข.ย. 15 ( หนงัสือให้จดัเตรียมสถานท่ีขายยาและอปุกรณ์ ) ท้ายกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2525 ) ออกตามความในพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 นัน้ด้วย 
 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2528 
  มารุต  บุนนาค 

   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
 
_______________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี ้คือโดยที่ในปัจจุบันได้มีการประกาศก าหนดจ านวนสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบันที่จะมีได้ในท้องที่
ต่าง ๆ ขึน้ การจัดล าดับการพิจารณาจึงกลายเป็นส่ิงส าคัญ มิฉะนัน้ อาจมีกรณีท่ีว่าผู้ยื่นค าขอไว้ก่อน แต่จัดการสถานท่ีขายยาเสร็จทีหลังจะไม่ได้รับ
ใบอนุญาตเพราะเหตุมีสถานที่ขายยาในท้องที่นัน้เกินจ านวนท่ีก าหนด และเป็นการเสียหายขึน้ได้ สมควรเปล่ียนแปลงขัน้ตอนการพิจารณาให้ผู้ประสงค์
ได้รับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเบือ้งต้นเสียก่อน เช่น ข้อจ ากัดจ านวนสถานที่ขายยา การสามารถมาปฏิบัติงานได้ของผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการในสถานท่ีขายยา ( เภสัชกร ) จากนัน้จึงจะให้ไปด าเนินการเร่ืองสถานท่ีขายยาและอุปกรณ์ ให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติและ
กฎกระทรวง เพื่อออกใบอนุญาตให้ต่อไป จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  ้

 
( คดัจากราชกิจจานเุบกษา เลม่ 102 ตอนท่ี 13 ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2528 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ข.ย. 15 
 

หนังสือให้จดัเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์ 
 
หนงัสือให้จดัเตรียมเลขท่ี ..................../ .................... 
 
 ตามท่ี ...........................................................................................ได้ย่ืนค าขออนญุาต 
ขายยา  แผนปัจจบุนั 
  แผนปัจจบุนัเฉพาะยาบรรจเุสร็จท่ีไมใ่ชย่าอนัตรายหรือยาควบคมุพิเศษ 
  แผนปัจจบุนัเฉพาะยาบรรจเุสร็จส าหรับสตัว์ 
 ไว้เม่ือวนัท่ี ...............เดือน ...........................พ.ศ. .................( เวลา .....................) โดย
ประสงค์จะตัง้สถานท่ีขายยา ณ เลขท่ี ........................................( หรือบริเวณ ) ตรอก / 
ซอย .................................ถนน ..............................ต าบล / แขวง ........................................... 
อ าเภอ / เขต ...............................จงัหวดั .....................................ดงัรายละเอียดปรากฎอยูใ่นค าขอ
อนญุาตแล้ว นัน้ 
 ผู้อนญุาตได้ตรวจพิจารณาแล้ว เห็นวา่ ค าขอดงักลา่วอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาอนญุาตให้ได้
จงึให้ผู้ขออนญุาตจดัเตรียมสถานท่ีขายยาและอปุกรณ์ให้ถกูต้องตามกฎหมาย แล้วแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบภายในหกสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือฉบบันี ้หากด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จภายใน
เวลาท่ีก าหนด ค าขออนญุาตท่ีย่ืนไว้ย่อมเป็นอนัตกไป 
 
 ให้ไว้ ณ วนัท่ี .................เดือน ..................................พ.ศ. ................ 
 

( ลายมือช่ือ ) ............................................. 
ผู้อนญุาต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


