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ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ 

วาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของขอมูลทะเบียนตํารับยา 

พ.ศ. 2550  

 
 

เพื่อใหการดําเนินการดูแลรักษาความลับทางการคาเกีย่วกับขอมูลทะเบียนตํารับยาเปนไปดวย

ความเรียบรอย  รัดกุม ปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา    

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา 

พ.ศ. 2545  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ   1  ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุวาดวยการดแูลรักษาความลับทางการ

คาของขอมูลทะเบียนตํารับยา พ.ศ. 2550” 

ขอ   2  ระเบียบนี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกาํหนดสองรอยสี่สิบวันนับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ    3   ในระเบียบนี ้

 “ ขอมูลทะเบยีนตํารับยา ”  หมายความวา ขอมูลทะเบียนตาํรับยาที่ใชสารเคมชีนิดใหม อัน

ไดแก ตํารับยาแผนปจจุบนัที่ใชสารเคมีชนิดใหม ซึง่ยงัไมเคยไดรับอนุมัติใหข้ึนทะเบียนในประเทศไทยมา

กอน  

“ผูจดแจง” หมายความวา ผูยื่นคําขอจดแจงความลับทางการคาซึ่งตองมีคุณสมบัติเปนผูรับ

อนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนัหรือผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบนัเขามาในราชอาณาจักร 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

 “เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา ขาราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการและลูกจาง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนกรรมการ  อนุกรรมการ และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเลขาธิการ

แตงตั้งใหปฏิบัติการตามระเบียบนี ้

ขอ  4  ใหเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐเพื่อปฏิบัติการตาม

ระเบียบนี ้
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ในกรณีมีปญหาที่เจาหนาทีข่องรัฐไมสามารถปฏิบัติการตามระเบียบนี้ได ใหสรุปขอเท็จจริงและ

ขอปญหาพรอมความเหน็เสนอเลขาธกิาร 

                                                หมวด  1 

เงื่อนไขในการขอจดแจงและรายละเอียดขอมูลการคา 

ขอ   5   ขอมูลทะเบยีนตํารับยาที่ขอจดแจงใหดูแลรักษาเปนความลับทางการคาใหอยูภายใต

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (1)  ขอมูลทะเบียนตํารับยาทีจ่ะรับจดแจงไดตามระเบียบนี้ ตองเปน 

ขอมูลทะเบียนตํารับยาที่แนบประกอบคาํขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดยื่นคําขอนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผล

ใชบังคับ  

(2) ตองเปนความลับทางการคา 

(3) ตองเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนผลการทดสอบหรือขอมูลอ่ืนใดที่การจัดทํา 

คนพบ หรือสรางสรรคตองใชความพยายามอยางมาก 

 ขอ  6  รายละเอียดของผลการทดสอบซึ่งเปนขอมูลทะเบียนตํารับยาที่เปน 

ความลับทางการคาและเปนขอมูลตามขอ 5  ไดแก 

(1)  ขอมูลดานเคมี เภสัชกรรมและชีววทิยา ยกเวนขอกําหนดมาตรฐานยาสาํเร็จรูป     

(2)  ขอมูลดานพิษวทิยาและเภสัชวิทยาทีไ่มไดทําการทดสอบในคน  

(3)  ขอมูลการศึกษาวจิัยทางคลินิก  

ขอมูลตามวรรคหนึง่ไมรวมถงึขอมูลอ่ืนที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดเรียกรองใหแสดง 
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ขอ  7   ขอมูลตามขอ 6 ผูจดแจงตองรับรองวา 

                           (1)   เปนเอกสารที่ยงัไมไดมีการเผยแพร 

                           (2)   ไมเปนขอมูลบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ในเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรที่มีการ

ประกาศเผยแพรแลว หรือในเอกสารสิทธบิัตรของประเทศไทย  หรือประเทศอื่นๆ  

 ขอ 8  หากผูจดแจงประสงคจะจดแจงความลับทางการคาใหยืน่คําขอจดแจงพรอมดวยหลกัฐาน

ตามที่ระบุไวในแบบ ลค/สธ 01 ทายระเบยีบนี้ พรอมกับการยื่นคาํขอขึ้นทะเบียนตํารับยา  

 ขอ  9  เมื่อเจาหนาที่ของรัฐไดรับคําขอจดแจงและพิจารณาแลวเหน็วา คําขอและ 

เอกสารประกอบคําขอครบถวนและถูกตองตามขอ 5 และขอ 6 ใหเสนอเลขาธกิารเพื่อออกหนังสือรับรอง

การจดแจงขอมูลความลับทางการคาตามแบบ รลค/สธ 01 ทายระเบยีบนี้ ใหไวเปนหลักฐาน  

ขอ 10 ขอมูลใดที่ไดจดแจงตอเจาหนาทีข่องรัฐแลว หากขอมูลนัน้ขาดคุณสมบัติของการเปน

ความลับทางการคา ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลงัการจดแจง และไมวาผูจดแจงจะทราบถงึการขาด

คุณสมบัตินั้นหรือไมก็ตามยอมถือวาขอมลูนั้นไมใชความลับทางการคาตามระเบียบนี้นับต้ังแตวนัที่ขาด

คุณสมบัติ ในกรณีเชนนี้เมือ่เลขาธิการทราบถึงการขาดคุณสมบัติแลว ใหเลขาธกิารเลิกการรับจดแจง

และแจงใหผูจดแจงทราบโดยไมชักชา 

ขอ  11  ในกรณีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลความลับทางการคาที่ไดจดแจงไวไมวา

กรณีใดๆใหผูจดแจงยื่นคาํขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ลค/สธ 02  

ทายระเบียบนี ้

ขอ 12  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐพิจารณาคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลความลบัทางการคา 

และเห็นวาคาํขอและเอกสารประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวถกูตอง ใหเจาหนาที่ของรัฐบันทกึ 
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ารแกไขเปลี่ยนแปลงลงในหนังสือรับรองการจดแจงขอมลูความลับทางการคา แลวสงหนงัสือรับรองการ

จดแจงขอมูลความลับทางการคานัน้คืนใหแกผูจดแจง 

ขอ  13  ในกรณีที่หนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาชํารุดในสาระสําคัญ สูญ

หายหรือถูกทาํลาย ผูจดแจงอาจยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจดแจงขอมลูความลับทางการคา 

พรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ลค/สธ 03 ทายระเบียบนี้   

เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึง่ใหเจาหนาทีข่องรัฐพิจารณาคําขอดังกลาวและเมื่อเห็นเปนการ

ถูกตอง ใหเลขาธิการออกใบแทนหนงัสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาใหแกผูจดแจง 

ใบแทนหนงัสอืรับรองใหใชแบบหนงัสือรับรองโดยประทับตราคําวา “ใบแทน” ดวย 

อักษรสีแดงกํากับไวดานบนของหนงัสือรับรอง และใหระบุวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทัง้ลงชื่อ

เลขาธิการกํากับไวดวย 

ขอ 14   การออกใบแทนหนงัสือรับรองการจดแจงขอมูลความลับทางการคาไมวากรณีใดๆ ใหถือ

วาเปนการยกเลิกหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลความลบัทางการคาฉบับเดิม 

ขอ 15  การยื่นคําขอตามระเบียบนี้ใหยืน่ตอเจาหนาทีข่องรัฐ  ณ  กองควบคุมยา  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือผูที่เลขาธิการมอบหมาย 

หมวด  2 

การเก็บรักษาขอมูลความลบัและกําหนดเวลาดูแล 

ขอ  16  การเก็บรักษาขอมลูความลับทางการคา  ใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ  ดังนี ้

              (1)   คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่อยูระหวางดาํเนนิการ 

 (1.1) จัดเก็บไวในตูเก็บขอมลูความลับทางการคาและปดล็อคดวยกุญแจที่มั่นคง 
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  (1.2)  ลงวนัที่ เดือน ป เวลา และลายมือช่ือของผูขอเบิกคําขอขึ้นทะเบียนตํารับ 

  (1.3)  ลงวนัที ่เดือน ป เวลาเปด - ปด ตูเก็บรักษาขอมลูความลับทางการคาและ

ลายมือช่ือผูควบคุม 

   (2)  ทะเบียนตํารับยาที่ไดรับอนมุัติเลขทะเบียนแลวใหมีระบบการเก็บรักษาที่ได

มาตรฐาน 

ขอ  17   เจาหนาที่ของรัฐตองทาํสัญญาในการดูแลรักษาความลับทางการคาตอเลขาธิการ 

ขอ  18   ใหเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี ้

   (1)  ดําเนินการทางทะเบยีนขอมูลความลับทางการคาใหเปนไปตามระเบียบนี ้

    (2)  เก็บรักษาขอมูลความลับทางการคาที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย 

   (3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของกับขอมูลความลับทางการคาตามทีก่ําหนดไวในระเบียบ

นี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ 

ขอ  19   กาํหนดเวลาในการดูแลรักษาขอมูลความลับทางการคามีกาํหนด 5 ป   นบัแตวันรับจด

แจง 

 
ประกาศ ณ วนัที ่ 30  มกราคม  พ.ศ.  2550 

  

                                                                                       (ลงชื่อ)  มงคล  สงขลา 

                                                                                              (นาย มงคล  สงขลา) 

                                                                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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