(สาเนา)
กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๖
________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๔ (๗) มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาตรา ๒๖ (๑) (๖) และ (๗) มาตรา
๓๙ (๕) และ (๘) มาตรา ๔๑ (๔) และมาตรา ๔๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๐ ทวิ (๕) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญั ติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ยา พ.ศ.
๒๕๑๐
(๒) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ยา พ.ศ.
๒๕๑๐
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน” หมายความว่า ข้อกาหนด มาตรฐาน หรือวิธีการให้บริการ
ทางเภสัชกรรมด้านยาในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาต
(๑) ขายยาแผนปัจจุบัน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ขย.๑
(๒) ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ให้ยื่นคา
ขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. ๒
(๓) ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. ๓
(๔) ขายส่งยาแผนปัจจุบัน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
ข.ย. ๔

-๒-

คาขออนุ ญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ ใบอนุญาตแต่ละประเภท ให้ใช้แบบดังต่อไปนี้
(๑) ขายยาแผนปัจจุบัน ให้ใช้แบบ ข.ย. ๕
(๒) ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้ใช้
แบบ ข.ย. ๖
(๓) ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ ให้ใช้แบบ ข.ย. ๗
(๔) ขายส่งยาแผนปัจจุบัน ให้ใช้แบบ ข.ย. ๘
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๖ สถานที่ขายยาต้องมีพื้นที่ขาย ให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้ยาติดต่อกันไม่น้ อยกว่า
แปดตารางเมตร โดยสถานที่ขายยาต้องมีความมั่งคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา
มีแสงสว่างเพียงพอ และมีบริเวณให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้ยาที่เป็นสัดส่วนตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สาหรับสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบันรัฐมนตรีอาจไม่กาหนดพื้นที่ให้คาปรึกษา
และแนะนาการใช้ยาก็ได้
ข้อ ๗ สถานที่ขายยาต้ องมีอุ ปกรณ์ ที่ใช้ใ นการขาย การเก็บและการควบคุ ม หรื อรักษา
คุณภาพยา ตามลักษณะและจานวนที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๘ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาป้ายด้วยวัตถุถาวรสีน้าเงิน ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร
และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร แสดงว่าเป็นสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน
หรือสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบัน หรือ
(๒) จัดทาป้ายด้วยวัตถุถาวรสีเขียว ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร
และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร แสดงว่าเป็นสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน
เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ หรือ
(๓) จัดทาป้ายด้วยวัตถุถาวรสีแดง ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร และ
มีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร แสดงว่าเป็นสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะ
ยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์
(๔) จัดทาป้ายด้วยวัตถุถาวรสีน้าเงิน สีเขียว หรือสีแดง ตามประเภทสถานที่ขายยา ขนาด
กว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร แสดงรูปถ่ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการหน้าเต็ม รูปสี ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน
ห้าปี ขนาดอย่างน้อย ๘ x ๑๕ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะ
และเวลาที่ปฏิบัติการ

-๓-

(๕) จัดทาบัญชีการซื้อยาแต่ละอย่างทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อผู้ขาย
ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปีที่ซื้อตามแบบ ข.ย. ๙ และให้เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนั บ
แต่วันซื้อ
(๖) จัดทาบัญชีการขายยาควบคุมพิเศษแต่ละอย่างทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่
ผลิต ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ขายตามแบบ ข.ย. ๑๐ และให้เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามปีนับแต่วันขาย
(๗) จัดทาบัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กาหนดทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ขายตามแบบ
ข.ย. ๑๑ และให้เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันขาย
(๘) จัดทาบัญชีการขายยาแต่ละอย่างทุกครั้งที่ขายตามใบสั่งยาของผู้ ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยแสดงชื่อ อายุ และที่อยู่ของผู้ใช้ยา ชื่อ
และที่อยู่หรือที่ทางานของผู้สั่งยา ชื่อและปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ขายตามแบบ ข.ย. ๑๒ และให้เก็บ
ใบสั่งยาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันขาย และให้เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันขาย
(๙) จัดทารายงานการขายยาตามประเภทที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
ตามแบบ ข.ย. ๑๓ ทุกสี่เดือน และให้เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบกาหนดสี่เดือน ในกรณีมีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาอาจขอให้จัดทารายงานการขายยาก่อนครบกาหนดสี่เดือนก็ได้
(๑๐) ควบคุมและบารุงรักษาสถานที่ขายยาและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อ ๖ และข้อ ๗
บัญชีการซื้อยา บัญชีการขายยา และรายงานการขายยาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ข้อ ๙ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทส่งคารับรองของ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามแบบ ข.ย. ๑๔
คารับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๐ ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันหรือ
สถานทีข่ ายส่งยาแผนปัจจุบัน ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการทาบั ญชียาตามข้อ ๘ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลง
ลายมือชื่อกากับไว้ในบัญชีด้วย
(๒) ควบคุมการส่งรายงานการขายยาตามข้อ ๘ (๙) ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
กากับไว้ในรายงานด้วย
(๓) จัดให้มีข้อความดังต่อไปนี้ในฉลากที่ปิดภาชนะและหีบห่อบรรจุยาที่เภสัชกรปรุงขึ้นตาม
ใบสั่งยา คือ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ขายยา เลขที่ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตามประเภทใบอนุญาต ชื่อผู้สั่ง
ยา เลขที่ใบสั่งยา วัน เดือน ปีที่สั่งยา ชื่อผู้ใช้ยา และวัน เดือน ปีที่ปรุ งยา ตลอดจนวิธีใช้ยา และคาเตือนตาม
ความจาเป็น

-๔-

(๔) ให้ ค าแนะน าตามสมควรเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าให้ ป ลอดภั ย ตามหลั ก วิ ช าการและตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(๕) ควบคุมให้ขายยาควบคุมพิเศษเฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตขาย
ส่งยาแผนปัจจุบัน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง หรือเฉพาะตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจาเป็นเพื่ อ ความปลอดภั ย แห่ ง ชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ย
เภสั ช กรชั้ น หนึ่ งซึ่งเป็ นผู้ มีห น้ าที่ป ฏิบั ติการประจาสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน หรือสถานที่ขายส่ งยาแผน
ปัจจุบันจะขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) ควบคุมให้ขายยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษเฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตขาย
ยาแผนปัจจุบันซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุ
เสร็จสาหรับสัตว์ซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติก าร หรือ
แก่ผู้ ประกอบวิช าชีพการสัตวแพทย์ชั้น หนึ่ง หรือเฉพาะตามใบสั่ งยาของผู้ ประกอบวิช าชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง
(๗) ดาเนินการขายยาตามรายการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตาม
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๒ ผู้ อนุญาตอาจจัดให้ หน่ว ยงานหรือองค์กรวิชาชีพ ทาหน้าที่ตรวจประเมินตามวิธี
ปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนของผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามข้อ
๑๑ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
หน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด
ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑ ควบคุมการทาบัญชีการซื้อยาตามข้อ ๘ (๕)
เฉพาะยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลง
ลายมือชื่อกากับไว้ในบัญชีด้วย
ข้อ ๑๔ ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการทาบัญชีตามข้อ ๘ (๕) (๖) (๗) และ (๘) เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ให้
เป็นไปโดยถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในบัญชีด้วย
(๒) ควบคุมให้ขายยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษเฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตขาย
ยาแผนปัจจุบันซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุ

-๕-

เสร็จสาหรับสัตว์ซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขาย
ยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ให้ควบคุมการทาบัญชีตามข้อ ๘ (๕) และ (๗) เฉพาะยาบรรจุ
เสร็จสาหรับสัตว์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในบัญชีด้วย
ข้อ ๑๕ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่น
คาขอตามแบบ ข.ย. ๑๕
คาขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การอนุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะแสดงไว้ ใ นรายการท้ า ยใบอนุ ญ าตนั้ น หรื อ จะออก
ใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้
ข้อ ๑๖ ผู้อนุญาตจะพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
(๒) ไม่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ผู้ รับ อนุ ญาตไม่จั ดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาอยู่ตลอดเวลาทาการอันเป็นการไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และได้รับโทษปรับตามมาตรา ๑๐๓ หรือผู้รับ
อนุญาตขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหว่างที่เภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสั ตวแพทย์
ชั้นหนึ่งไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ และได้รับโทษปรับตามมาตรา ๑๐๗ เกินกว่าสามครั้ง
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอบอายุใบอนุญาต
(๔) ผู้ รั บ อนุ ญาตฝ่ า ฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยยา และได้ รับ โทษปรั บหรือ ถู ก
เปรียบเทียบปรับเกินกว่าห้าครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งรอบอายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๗ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้
ยื่นคาขอตามแบบ ข.ย. ๑๖
คาขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยากาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ข.ย. ๕ แบบ ข.ย. ๖ แบบ ข.ย. ๗ หรือแบบ ข.ย. ๘ แล้วแต่กรณี
โดยมีคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงชื่อผู้อนุญาต
ข้อ ๑๘ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ประสงค์จะย้ายสถานที่ขายยาจาก
สถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.ย. ๑๖
การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ขายยาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาต หรือ
ออกใบอนุญาตให้ใหม่ โดยไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียม

-๖-

คาขอย้ายสถานที่ขายยาตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบเดียวกับแบบคาขอตามข้อ ๑๗ วรรคสอง
ข้อ ๑๙ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตกรณีดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคาขอตามแบบ ข.ย. ๑๗
(๑) การเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๒) การพ้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๓) การเพิ่มหรือลดจานวนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๔) การเปลี่ยนผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต
(๕) การแสดงความจานงขอดาเนินกิจการแทนผู้รับอนุญาตที่ตาย
(๖) การเพิ่มหรือลดพื้นที่ของสถานที่
(๗) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่
(๘) การเพิ่มหรือลดสถานที่เก็บยา
(๙) การย้ายสถานที่เก็บยา
(๑๐) การเปลี่ยนเวลาทาการ
(๑๑) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุ ล ของผู้ รั บ อนุ ญ าต ผู้ จั ด การหรื อ ผู้ แ ทนของนิ ติ บุ ค คล
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับอนุญาต หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๑๒) การเปลี่ยนเลขหมายประจาสถานที่
(๑๓) การเปลี่ยนชื่อถนน ตาบลหรือแขวง อาเภอหรือเขต หรือจังหวัด
คาขอเปลี่ ย นแปลงรายการในใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ง ให้ เ ป็น ไปตามแบบที่ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยวิธีสลัก
หลังใบอนุญาต หรือออกใบอนุญาตให้ใหม่ โดยไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียม
ข้ อ ๒๐ การยื่ น ค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สาหรับจังหวัดอื่น ให้ยื่ น ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือจะยื่นที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ หรือวิธีการอื่นตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยากาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบคาขอนั้น
ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบันทุกประเภทตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
ข้อ ๒๒ บรรดาคาขออนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาต คาขอใบแทนใบอนุญาต คาขอย้าย
สถานที่ขายยา หรือคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
และยังคงอยู่ในระหว่างการดาเนินการ ให้ถือว่าเป็นคาขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คาขอที่ยื่นไว้
นั้นมีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น

-๗-

ข้อ ๒๓ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๖ ข้อ ๗
และข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงนี้ ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้
ต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๔ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ดาเนินการให้
เป็นไปตามข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงนี้ ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงชื่อ ประดิษฐ สินธวณรงค์
(นายประดิษฐ สินธวณรงค์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๓๖ ก วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)
สาเนาถูกต้อง
ลงชื่อ นันทวลักษณ์ พูลวิวฒ
ั น์ชัยการ
(นางสาวนันทวลักษณ์ พูลวิวฒ
ั น์ชยั การ)
เภสัชกรชานาญการ

