
 

(ร่าง) 
กฎกระทรวง 

การข้ึนทะเบียนต ารับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา 
พ.ศ. …. 

    
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง  แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.  ๒๕๑๐  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๐ (๗) และมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๘๖/๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต ารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ทะเบียนต ารับยา” หมายความว่า ทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์ทะเบียนต ารับยา

แผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ และทะเบียนต ารับยาแผนโบราณส าหรับสัตว์ 
“ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา” หมายความว่า ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน

ส าหรับมนุษย์ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผน
โบราณส าหรับสัตว์  

“ผู้ รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ รับอนุญาตผลิต หรือผู้ รับอนุญาตน าหรือสั่ งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์ยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ และยาแผนโบราณส าหรับสัตว์ 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

ข้อ ๔ บรรดาค าขอและใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ การยื่นค าขอใด ๆ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                
ในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขอ ณ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือสถานที่อ่ืนตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด ๑ 
การข้ึนทะเบียนต ารับยา 

   
ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตทีป่ระสงค์จะขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา 
(๒) ยาตัวอย่างหรือรูปถ่ายยาตัวอย่าง 
(๓) ฉลากและเอกสารก ากับยา 
(๔) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Certificate of Pharmaceutical Product) และ/หรือ

หนังสือรับรองการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์(Certificate of Free Sale) ส าหรับกรณีที่เป็นยาที่น า
หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

(๕) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ   
เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๗ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาจก าหนดเงื่อนไขภายหลังการขึ้นทะเบียนต ารับยา

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยากระท า งดเว้นการกระท า หรือมี
ภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการเท่าที่จ าเป็นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

หมวด ๒ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา 

   
ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา ให้ยื่นค าขอต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มิใช่รายการทะเบียนต ารับยาตามมาตรา 81 ให้ผู้รับอนุญาตสามารถ
ด าเนินการแก้ไขก่อนได้ โดยให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๓ 
การต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 

   
ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุหรือหลังใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
ต ารับยาสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยา ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา  
(๒) ยาตัวอย่างหรือรูปถ่ายยาตัวอย่าง 
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(3) ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาหรือใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา 
(4) ฉลากและเอกสารก ากับยาฉบับปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต 
(5) หนังสือรับรองเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Certificate of Pharmaceutical Product) และ/หรือ

หนังสือรับรองการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale) ส าหรับกรณีที่เป็นยาที่น าหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

(6) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ 
เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๔ 
การพิจารณาและการอนุญาต 

   
ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอตามข้อ ๖ หรือข้อ ๘ แล้วแต่กรณี หรือผู้อนุญาตได้รับ

ค าขอตามข้อ ๙ ให้ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้รับอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบค าขอรวมทั้งข้อมูลและ
เอกสารหรือหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ                
ผู้อนุญาตบันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งข้อมูล เอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป และ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา รวมทั้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อ ๖ และผู้รับอนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา   
ค าขอและตรวจประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของต ารับยาที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับยา โดย
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเมื่อไม่ปรากฏเหตุที่ไม่อาจรับขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๘๓ 

ในกรณีที่มีค าสั่งรับขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาตทราบ 
และให้ผู้รับอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งดังกล่าวเมื่อผู้รับอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม 

ในกรณทีีม่ีค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ารับยาและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๘๓ แล้ว 
ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง
ไม่รับขึ้นทะเบียนต ารับยา 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา รวมทั้งข้อมูล เอกสารหรือ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๘ และผู้รับอนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาแล้ว                     
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ หากไม่ปรากฏเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ตามมาตรา ๘๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา 
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ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการ
อนุญาตและลงลายมือชื่อไว้ท้ายค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยา 

ในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
แจ้งการไม่อนุญาตและลงลายมือชื่อไว้ท้ายค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยา พร้อมด้วยเหตุผลพร้อมทั้ง
สิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มคี าสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา  

ข้อ ๑๓ ในกรณีค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอพร้อมด้วย
ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๙ และผู้รับอนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตยาและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอหากไม่ปรากฏเหตุที่ผู้อนุญาตไม่อาจอนุญาตให้ต่อ
อายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา  ให้ต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาได ้

ในกรณีท่ีผู้อนุญาตมีค าสั่งต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้ผู้อนุญาตสลักหลังใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนต ารับยา ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่งให้ต่ออายุ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไมต่่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่ต่ออายุ 

ข้อ ๑๔ ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง 
เมื่อผู้ขอต่ออายุปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(๑) ปฏิบัติตามค ารับรองเงื่อนไขทะเบียนต ารับยาที่ให้ไว้  ณ วันที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบมีเงื่อนไขหรือได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยา 

(๒) สถานที่ผลิตยามีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผน
โบราณส าหรับสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด แล้วแต่กรณี 

(๓) สถานที่ผลิตยาหรือสถานที่น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบันตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด แล้วแต่กรณี 

(๔) ใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรต้องไม่สิ้นอายุ 

ข้อ ๑5 ในกรณีที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ ผู้รับ
อนุญาตยื่นค าขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาพร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบ
ค าขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 

ให้น าความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับแก่การรับค าขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาโดย
อนุโลม 

ให้น าความในข้อ  ๑๑ มาใช้บังคับในการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาโดยอนุโลม 
ในกรณีมีค าสั่งไม่ออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาตทราบ 

พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 
ใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา ให้ใช้ตามแบบใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาในข้อ ๔

โดยอนุโลมและให้มีค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไมช่ าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาหรือค่าธรรมเนียม
ตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑5 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนต ารับยา 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา หรือรับใบแทนใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนต ารับยา แล้วแต่กรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๑๗ การแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑5 แล้วแต่กรณี ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาตทราบ และเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับอนุญาต
จะแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งด้วยก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
   

ข้อ ๑๘ บรรดาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
ต ารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ต่อไปจนกว่าใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยานั้น
จะสิ้นอายุ 

ข้อ ๑๙ บรรดาค าขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต ารับยา พ.ศ.๒๕๕๕ 
และยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม และถ้าค าขอดังกล่าวมี
ข้อความแตกต่างไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ บรรดาประกาศที่ได้ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต ารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมี
ประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงนี้ 

ให้ไว้ ณ วันที่     

   

 

              (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


