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ประเด็นสําคัญ

นิยามศัพท

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพิจารณาอนุญาตยา

อายุทะเบียนยา

ทบทะเบียนยา

สงเสริมอุตสาหกรรม

การวิจัยยาในคน

นําหลักการ คําสั่ง 

คสช.๗๗/๕๙ เพ่ิมใน

หมวด ๑/๑

เพ่ิม นิยามศัพท “กระบวนการ

พิจารณาอนุญาตยา” และ “ผู

ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ

• อางอิงมาตรฐาน ตปท. ได

• ตองแจงขอมูลสิทธิบัตรในคํา

ขอฯทะเบียน

ให รมต.กําหนด

หลักเกณฑฯ ควบคุม

การวิจัยยาในได

ทะเบียนยามีอายุ ๗ ปและ

ตองตอทะเบียนยา

ใหอํานาจ รมต.สั่งแกไข/

ทบทวนทะเบยีนได
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“ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ”  หมายความวา  ผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทย ดานเวชกรรมไทย  ผูประกอบวิชาชพี
การแพทยแผนไทยดานเภสชักรรมไทย  ผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทยประยกุตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย  หรือ
ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนจีนตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบโรคศิลปะ” 

ลิตภัณฑสมุนไพร นิยามศัพท

“กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา”  หมายความวา  การ
พิจารณาคําขอ  การตรวจสอบ ความถูกตองของเอกสาร  การประเมิน
เอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห  การตรวจสถานประกอบการ  
หรือการตรวจสอบ  เพื่อออกใบอนุญาต  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาหรือใบรับรอง  ตลอดจน การพิจารณาใด ๆ  เก่ียวกับยา” 
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“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  และ ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี  กับ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย 
พระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอ่ืน  
รวมท้ังออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  จะ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียม ใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงประเภท  ชนิด  
และลักษณะของยาหรือหมวดยาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต  หรือขนาด
และกิจการของผูประกอบการก็ได

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได”  

ลิตภัณฑสมุนไพร การออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
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ให รมต. ประกาศ
• หลักเกณฑการขึ้นบัญชี 

ผชช.
• คาใชจายที่จัดเก็บในการ

พิจารณาฯ ที่จะจัดเก็บ
จากผูยื่นคําขอ

• หลักเกณฑ เงื่อนไขใน
กระบวนการพิจารณาฯ

• คาใชจายที่จัดเก็บเปน
ของ อย. เพ่ือเปน
คาตอบแทน ผชช. และ
การดําเนินงานได

• โดยความเห็นชอบของ 
กระทรวงการคลัง

มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพ
มาตรา ๑๑/๑ ในกระบวนการพิจารณา 

ให จนท. อย. / จนท. ที่ รมต. มอบหมาย / 
ผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ ที่ไดรับการ
ขึ้นบัญชีจาก อย. ทําหนาที่ดังกลาว



หมวด ๑/๑
กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา

มาตรา ๑๑/๑ ในกระบวนการพจิารณาอนุญาตยา  นอกจาก
เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา  และเจาหนาท่ี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
กิจการ ในหนาท่ีและอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาแลว  ใหมีผูเชี่ยวชาญ  องคกรผูเชี่ยวชาญ  หนวยงานของรัฐ 
หรือองคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ  ทําหนาท่ีในการ
ประเมินเอกสาร ทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห  การตรวจสถาน
ประกอบการ  หรือการตรวจสอบ  เพื่อใหกระบวนการพิจารณา
อนุญาตยาเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้  
บุคคล  หนวยงาน  หรือ องคกรดังกลาวตองไดรับการขึ้นบัญชีจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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มาตรา ๑๑/๒ เพื่อประโยชนในกระบวนการพจิารณาอนุญาตยา ให
รัฐมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศกําหนด ดังตอไปนี้

(๑ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการไดมาและการขึ้นบัญชี
ผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชีย่วชาญ หนวยงานของรฐั หรือองคกรเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตาม ม ๑๑/๑ ทั้งนี้ ในประกาศตองกําหนดคณุสมบัติ 
มาตรฐาน และการดําเนินงานของบุคคล หนวยงาน หรือองคกรดังกลาว

(๒ คาขึ้นบัญชีที่ อย. จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ 
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจะ
จัดเก็บไดตองไมเกินอัตราคาขึ้นบัญชีสูงสดุ

(๓ ประเภทและคาใชจายที่ อย. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายฯ ที่
จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาตยา โดยจะจัดเก็บได
ตองไมเกินอัตราคาใชจายสูงสุด
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(๔ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ยา

อัตราคาขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราคาใชจายสูงสุดตาม (๒ และ (๓ 
เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับได

ประกาศตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดใหมีการยกเวนหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขตาม (๑ คาขึ้นบัญชีตาม (๒ หรือประเภทและคาใชจายตาม 
(๓ ทั้งหมดหรือบางสวน หรือจะกําหนดคาขึ้นบัญชีหรือคาใชจายให
แตกตางกันตามความจําเปนและเหมาะสมได

มาตรา ๑๑/๒ (ตอ
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มาตรา ๑๑/๓  เงินคาขึ้นบัญชีทีจั่ดเก็บไดตามมาตรา ๑๑/๒ (๒    ให
เปนของ อย. สําหรับเงนิคาใชจายที่จัดเก็บตาม ม.๑๑/๒(๓ ใหเปนของ อย. 
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหทําภารกิจในหนาทีแ่ละอํานาจของ อย. ที่
ไดจัดเก็บ แลวแตกรณี โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และใหจายเพื่อ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้

(๑ เปนคาตอบแทน ผชช. องคกร ผชช. หรือองคกรเอกชนตาม ม.๑๑/๑
(๒ เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนงานหรอืโครงการทีเ่ปน

ประโยชนสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภคดานยา
(๓ เปนคาใชจายในการพฒันาศกัยภาพหนวยงานและเจาหนาที่ เพื่อ

พัฒนาระบบงานทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการพจิารณาอนญุาตยา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนนิการ

(๔ คาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของและจําเปนเก่ียวกับการดําเนนิกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตยาตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด

มาตรา ๑๑/๔ การรับเงินตาม ม.๑๑/๒(๒ และ(๓ การจายเงินตาม ม. 
๑๑/๓ และการเก็บรักษาเงนิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรปีระกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัภก.วินิต อศัวกิจวีรี นําเสนอประชมุ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒ 9



“มาตรา ๗๗ จัตวา  เพื่อประโยชนในการสงเสริม  สนับสนุน  และ
พัฒนาการศึกษาวิจัย เพื่อการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตํารับยาใหมีประสิทธิภาพและ
ไดมาตรฐานการศึกษาวิจัยในคน  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ  และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยาได  ทั้งน้ี  ในประกาศ
ดังกลาวอยางนอยตองคุมครองความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เขารวมศึกษาวิจัยยา
ดวย

ใหผูศึกษาวิจัยยาปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหน่ึง
ในกรณีที่การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหน่ึง 

เปนเหตุใหเกิดความไมปลอดภัยและอันตรายตอบุคคล  สิ่งแวดลอม  หรือ
สาธารณชน  อันเน่ืองจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยยา  ให
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจสั่ง

ใหปรับปรุงการศึกษาวิจัยยา  
ระงับการศึกษาวิจัยยาเปนการชั่วคราว  หรือ
หยุดการศึกษาวิจัยยา  
ตามความรุนแรงของความไมปลอดภัยและอันตรายน้ัน 

พร การควบคุมการวิจัยยาในคน
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มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๒๒  ตรี  แหง
พระราชบญัญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

“มาตรา ๑๒๒ ตรี  ผูศึกษาวิจัยยาผูใดไมปฏิบตัติามคําสัง่ของ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตามมาตรา  ๗๗  จัตวา  วรรค
สาม  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท”

พร การควบคุมการวิจัยยาในคน (ตอ
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มาตรา ๗๗ เบญจ  เพือ่ประโยชนในการพฒันาและสงเสริม
อุตสาหกรรมเก่ียวกับยา  รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลกัเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขเก่ียวกับมาตรฐานสาํหรบัการผลิตยา  ขายยา  หรือการนําหรือสั่งยาเขา
มาในราชอาณาจักร  โดยอาจกําหนดใหใชหรืออางอิงมาตรฐานของตางประเทศ
หรือมาตรฐานระหวางประเทศ  และในกรณีที่มีความจําเปนอาจใหใชหรอื
อางอิงมาตรฐานที่เปนเอกสาร ภาษาตางประเทศก็ได  ทั้งนี้ มาตรฐานดังกลาว
ตองไมตํ่ากวามาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยารับรองไว”

พร การสงเสริมอุตสาหกรรม

เพิ่ม (๖/๑  ของมาตรา  ๘๐  แหงพระราชบัญญัติยา   พ.ศ.  ๒๕๑๐  
“(๖/๑ เอกสารแสดงเลขที่คาํขอรับสทิธิบตัรหรอือนุสิทธิบัตรทีป่ระกาศ

โฆษณาแลว ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร  หรือขอมูลจดทะเบียนสิทธิภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยสวนบุคคล   ภูมิปญญาที่เปนตํารับยาแผนไทยทั่วไป
หรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป  หรือการไดรับอนุญาตใหใช ประโยชนจาก
ตํารับยาแผนไทยของชาติหรอืตําราการแพทยแผนไทยของชาติตามกฎหมายวา
ดวย การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย”
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“มาตรา ๘๖/๑ เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา  ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขทะเบียนตํารบัยาทีไ่ดขึ้นทะเบียน
ไวแลวตามที่เห็นสมควรหรือตามความจําเปน  หรือสั่งทบทวนตํารับยาที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวแลว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด” 

พร การทบทวนทะเบยีนตํารบัยา

“มาตรา ๘๖/๒ ใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนตํารบัยาใหมีอายุเจ็ดปนับแต
วันที่ออกใบสําคัญฯ 

ผูรับใบสําคญัที่ประสงคจะขอตออายุ ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตกอน
วันที่ใบสําคัญฯ สิ้นอายุ  

ผูรับใบสาํคญัฯ ซ่ึงใบสําคญัฯ ของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือนจะยื่นคํา
ขอตออายุและขอผอนผัน  โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิไดยื่นคําขอตอ
อายุภายในกําหนด  แตการขอผอนผันไมเปนเหตุใหพนผดิตามมาตรา  ๑๒๓  
จัตวา  และในกรณีที่เม่ือลวงพน กําหนดเวลาหนึง่เดือนนับแตวันทีใ่บสาํคญัฯ
สิ้นอายุจะไมสามารถดําเนินการตออายุได 

อายุทะเบียนตํารับยา
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พร 

เม่ือไดยื่นคําขอตามวรรคสองหรือวรรคสาม  และชําระคาธรรมเนียม
การตออายุแลว  ใหใบสําคัญฯ คงใชตอไปไดจนกวาจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนตํารบัยานั้น 

การขอตออายุและการอนุญาตใหตออายุใบสาํคญัฯ  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ใน
กฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดใหมีการทบทวน ทะเบียนตํารับยาไวดวยก็ได 

ในกรณีที่มีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบสําคัญฯ ใหผูอนุญาตแจงใหผูรับ 
ใบสําคัญฯ ทราบ  และใหคืนคาธรรมเนยีมการตออายุใหแกผูขอตออายุตาม
สวน โดยคํานวณเปนรายเดือนนับแตวันทีมี่คาํสัง่ไมอนุญาตจนถึงวันทีค่รบ
กําหนดเจ็ดป  หากใบสําคัญ ฯ นั้นไดรับอนุญาตใหตออายุ  เศษของหนึ่งเดือน
ถาถึงสิบหาวันใหนบัเปนหนึ่งเดือน” 

อายุทะเบียนตํารับยา (มาตรา ๘๖/๒ ตอ
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พร 

มาตรา ๑๖ ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับยาที่ไดออกใหตาม
พระราชบญัญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั  ใหมี
อายุดังตอไปนี้

(๑ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ขึ้นทะเบยีนไว กอนวันที่  ๑  
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ใหสิ้นอายุเม่ือครบหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

(๒ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ขึ้นทะเบยีนไวระหวางวันที่  ๑  
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใหสิ้นอายุเม่ือ
ครบเจ็ดปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

(๓ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ขึ้นทะเบยีนไวระหวางวันที่  ๑  
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคบั  ใหสิ้นอายุเม่ือ
ครบเกาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

อายุทะเบียนตํารับยา (ตอ
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บทเฉพาะกาลอายุทะเบียนตํารับยา

อายุทะเบียน

กอน ๑ มค. ๔๐

๑ มค. ๔๐- ๓๑ ธค. ๕๐ 

๑ มค. ๕๑ – กม.ใชบังคับ

๕ ป

๗ ป

๙ ป
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มาตรการทั้งที่เขมและยืดหยุนขึน้

มาตรการ
ท่ีเขมขึ้น

มาตรการ
ที่ยืดหยุน

• กําหนดอัตราคาธรรมเนียมให
แตกตางตามประเภทฯ  
หมวดยา หรือขนาด ผปก.ได

• ยืดหยุนการอางอิงมาตรฐาน
ของ ตปท. หรือมาตรฐานที่
เปนเอกสารภาษา ตปท.

• กระบวนการพิจารณาอาจให
มี ผชช.หรือองคกรฯในการ
ประเมินเอกสารได

• การตออายุทะเบียน อาจจะ
กําหนดใหมีการทบทวน
ทะเบียนก็ได

• การควบคุมการ
ศึกษาวิจัยยา และตอง
คุมครองอาสาสมัคร

• ตองแสดงขอมูลคําขอ
สิทธิบัตรฯ ในคําขอ
ขึ้นทะเบียน

• รมต.มีอํานาจสั่งแกไข
ทะเบียน หรือทบทวน
ทะเบียนตํารับยา

• ทะเบียนยามีอายุ ๗ ป
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ผลกระทบ พรบ.ผลิตภัณฑสมุนไพร ๒๕๖๒

ยาแผนโบราณ

สําหรับสัตว

• แยก ยาแผนโบราณ ยาจากสมุนไพรสําหรับคนออก
จาก กม.ยา

• มาตรฐานสถานท่ีผลิต GMP  ตางจากยาแผนปจจุบัน
• ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการแตกตางจากท่ีกําหนดใน กม. ยา
• มีผลิตภัณฑเสริมสุขภาพมากขึ้นในทองตลาด
• การโฆษณาผลิตภัณฑ และการแสดงสรรพคุณท่ี

แตกตางจากยา
• บทกําหนดโทษการโฆษณาท่ีผิด กม.จะแรงกวา
• ผูบริโภคมีผลิตภัณฑทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
• สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีเหมาะสมกวา

98 %
ยาแผนปจจุบัน

2%
ยาแผนโบราณ
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