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พระราชบัญญัติ
ยา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อกาหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ ยาที่ มี คุ ณภาพและได้ มาตรฐานตามหลั กสากล และก าหนดกรอบการศึ กษาวิ จั ยยาให้ มี
ประสิทธิภาพและคุ้มครองความปลอดภัยอาสาสมัครที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยยา ซึ่งการตราพระราชบั ญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา” ระหว่างบทนิยาม
คาว่า “ตารับยา” และคาว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
““กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา” หมายความว่า การพิจารณาคาขอ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ
หรือการตรวจสอบ เพื่อออกใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาหรือใบรับรอง ตลอดจน
การพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับยา”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะแผนโบราณ”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้ า นเวชกรรมไทย ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยด้ า นเภสั ช กรรมไทย ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้ มี อ านาจแต่ง ตั้งพนั กงานเจ้า หน้ าที่ กั บ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่า ธรรมเนี ย มไม่ เกิน อัต ราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ ง จะกาหนดอัต ราค่าธรรมเนี ยม
ให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงประเภท ชนิด และลักษณะของยาหรือหมวดยาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
หรือขนาดและกิจการของผู้ประกอบการก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาศึกษาหรือวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ และเรื่องกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
ตามมาตรา ๑๑/๒
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑/๒ อย่างน้อยต้องมีผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แ ทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ผู้แ ทนสมาคมหรือผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตยา การขายยา การนาหรือ
สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่าย
ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย
ให้นาความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๑/๑ กระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตยา
มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ และมาตรา ๑๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“หมวด ๑/๑
กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
มาตรา ๑๑/๑ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา นอกจากเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจการ
ในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาหน้าที่ในการประเมิ นเอกสาร
ทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการ
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พิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์กรดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มาตรา ๑๑/๒ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาและการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามมาตรา ๑๑/๑ ทั้งนี้ ในประกาศ
ต้องกาหนดคุณสมบัติ มาตรฐาน และการดาเนินงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว
(๒) ค่าขึ้นบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดเก็บได้
ต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
(๓) ประเภทและค่ าใช้ จ่ ายที่ ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาหรื อหน่ วยงานของรั ฐ
ที่ได้รับมอบหมายให้ทาภารกิจในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้วแต่กรณี
จะจั ด เก็ บ จากผู้ ยื่ น ค าขอในกระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตยา โดยจะจั ด เก็ บ ได้ ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต รา
ค่าใช้จ่ายสูงสุด
(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง อาจกาหนดให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (๑)
ค่าขึ้นบัญชีต าม (๒) หรือประเภทและค่าใช้จ่ายตาม (๓) ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะกาหนด
ค่าขึ้นบัญชีหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันตามความจาเป็นและเหมาะสมได้
มาตรา ๑๑/๓ เงิ น ค่ า ขึ้ น บัญ ชี ที่จั ด เก็ บ ได้ต ามมาตรา ๑๑/๒ (๒) ให้ เ ป็ น ของส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สาหรับเงินค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ตามมาตรา ๑๑/๒ (๓) ให้เป็นของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจการในหน้าที่และอานาจ
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้จัดเก็บ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
และให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หรือองค์กรเอกชนตามมาตรา ๑๑/๑
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานตามแผนงานหรือโครงการที่ เป็นประโยชน์สาธารณะ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่ ว ยงานและเจ้าหน้ าที่ เพื่อพัฒนาระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑/๔ การรับเงินตามมาตรา ๑๑/๒ (๒) และ (๓) การจ่ายเงินตามมาตรา ๑๑/๓
และการเก็บ รัก ษาเงิน ให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่รัฐ มนตรีป ระกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๗ จั ต วา และมาตรา ๗๗ เบญจ
แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๗๗ จัต วา เพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริม สนั บสนุ น และพัฒนาการศึกษาวิจัย
เพื่ อ การพิ จ ารณาการขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ม าตรฐานการศึ ก ษาวิ จั ย ในคน
รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยาได้
ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องคุ้มครองความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยยาด้วย
ให้ผู้ศึกษาวิจัยยาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยและอันตรายต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน อันเนื่องจากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยยา ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอานาจสั่งให้ปรับปรุง
การศึกษาวิจัยยา ระงับการศึกษาวิจัยยาเป็นการชั่วคราว หรือหยุดการศึกษาวิจัยยา ตามความรุนแรง
ของความไม่ปลอดภัยและอันตรายนั้น
มาตรา ๗๗ เบญจ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ ยา
รัฐมนตรีอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานสาหรับการผลิตยา ขายยา
หรือการนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยอาจกาหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศ
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หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ และในกรณีที่มีความจาเป็นอาจให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานที่เป็นเอกสาร
ภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับรองไว้”
มาตรา ๙ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (๖/๑) ของมาตรา ๘๐ แห่ งพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐
“(๖/๑) เอกสารแสดงเลขที่ ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ ป ระกาศโฆษณาแล้ ว
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัต ร หรือข้อมูลจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แ ผนไทยส่วนบุคคล
ภูมิปัญญาที่เป็นตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป หรือการได้รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ จากตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แ ผนไทยของชาติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๘๖ ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๖/๑ เพื่ อ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ ย า ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอานาจสั่งแก้ไขทะเบียนตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามที่เห็นสมควรหรือตามความจาเป็น
หรือสั่งทบทวนตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๘๖/๒ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารับ ยาให้ มี อ ายุ เ จ็ ด ปี นั บ แต่ วัน ที่ อ อกใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยา
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสิ้นอายุ
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาซึ่งใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาของตนสิ้นอายุไม่เกิน
หนึ่งเดือน จะยื่นคาขอต่ออายุและขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นคาขอต่ออายุ
ภายในกาหนด แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๑๒๓ จัตวา และในกรณีที่เมื่อล่วงพ้น
กาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาสิ้นอายุจะไม่สามารถดาเนินการต่ออายุได้
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เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคสองหรือวรรคสาม และชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแล้ว ให้ใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยาคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยานั้น
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวจะกาหนดให้มีการทบทวน
ทะเบียนตารับยาไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาทราบ และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วน
โดยค านวณเป็นรายเดือ นนั บ แต่วันที่ มีคาสั่ งไม่ อนุ ญ าตจนถึง วันที่ ครบกาหนดเจ็ด ปี หากใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยานั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๑๒๒ ตรี ผู้ศึกษาวิจัยยาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาตามมาตรา ๗๗ จัตวา วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๓ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๑๒๓ จัต วา ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาผู้ใดยื่นคาขอต่ออายุใบสาคัญ
การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาภายหลั ง ที่ ใ บส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาสิ้ น อายุ แ ล้ ว ไม่ เ กิ นหนึ่ ง เดือน
ตามมาตรา ๘๖/๒ ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินห้ าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ไ ด้
ยื่นคาขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญัติ ย า พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๑๕ บรรดาคาขออนุญาต คาขอขึ้นทะเบียนตารับยา หรือคาขอใดที่ได้ยื่นไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคาขอตามพระราชบัญญัตินี้
โดยอนุโลม และถ้าคาขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจ
สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้
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มาตรา ๑๖ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้สิ้นอายุเมื่อครบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๒) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สิ้นอายุเมื่อครบเจ็ดปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้สิ้นอายุเมื่อครบเก้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไ ม่ขัด หรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึง่ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๘ ประกาศที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับยา ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้นามาใช้บังคับกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ตามบทบัญญัติของหมวด ๑/๑ กระบวนการ
พิจารณาอนุ ญาตยา แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ได้เท่าที่ไ ม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เมื่อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับแล้ว ให้ประกาศที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญาตผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพ ลงวั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับยาเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญั ติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒ นา
ด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทนิยาม เพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การศึกษาวิจัยยา การอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นสากล การกาหนดอายุ และการต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยา กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา บทกาหนดโทษ และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

