กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน
พ.ศ. 2546

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 28 และมาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 14 (7) มาตรา 17 มาตรา 38 มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 85 แหง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และ
มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510
ขอ 2 แบบ ผ.ย. ตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เวนแตแบบ ผ.ย. 6 (ก) ใหเปนไปตามแบบตามที่กําหนดทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 3 ผูใดประสงคจะขออนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน ใหยื่นคําขอตามแบบ ผ.ย. 1พรอม
ดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอและตามที่กําหนดไวในขอ 4
ขอ 4 ผูยื่นคําขอตามขอ 3 ตองแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตดังตอไปนี้
(1) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตยาและสถานที่เก็บยา รวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบของสถานที่นั้น
(2) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณสถานที่ผลิตยาและสถานที่เก็บยา
ที่ถูกตองตามมาตราสวนโดยแสดงรายการ ดังตอไปนี้
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(ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการผลิตและ เก็บยา
(ข) การแบงกั้นหอง เนื้อที่บริเวณที่ใชในการผลิตและควบคุมคุณภาพยา รวมทั้ง
สถานที่เก็บยาและวัสดุอื่นๆ
(3) รายการวัสดุที่ใชในการกอสรางสวนตางๆ ของอาคาร เชน พื้น ผนัง และเพดาน
(4) รายการเกี่ยวกับระบบการกําจัดน้ําเสีย การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระบบควบคุม
อากาศ ระบบน้ําที่ใชในการผลิตยา และระบบรักษาความปลอดภัย
ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน ใหใชแบบ ผ.ย. 2
ขอ 5 สถานที่ผลิตยาตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบการ
มีการออกแบบและกอสรางที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา สามารถทําความสะอาดได
งาย รวมทั้งสามารถปองกันการปนเปอนจากฝุน ละอองและสิ่งสกปรกจากภายนอกได
ภายในสถานที่ผลิตยา ใหมีการแบงแยกออกเปนบริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยาซึ่ง
มีลักษณะตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 6 ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดทําปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตยาดวยวัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกวางไมนอยกวา
20 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 70 เซนติเมตร และมีขอความวา “สถานที่ผลิตยาแผนปจจุบัน”
เปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา 3 เซนติเมตร
(2) จัดทําปายของเภสัชกรประจําสถานที่ผลิตยาดวยวัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกวางไมนอย
กวา 20 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และมีขอความแสดงชื่อตัว ชื่อสกุลและวิทยฐานะ
ของเภสัชกรและเวลาที่ปฏิบัติการ เปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา 3 เซนติเมตร
(3) จัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ไดมาแตละครั้ง โดยแสดงชื่อผูผลิต ประเทศผูผลิต ปริมาณ
หลักฐานการวิเคราะหคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนวัน เดือน ปที่ไดมา ตามแบบ ผ.ย. 3
(4) จัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใชผลิตยาตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนด ตามแบบ ผ.ย. 4 ทุกสี่เดือน และใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในสามสิบ
วันนับแตวันครบสี่เดือน
(5) จัดทําบัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิตแตละครั้ง โดยมีเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
ชื่อ และปริมาณยา ตลอดจนวัน เดือน ปที่ผลิตหรือขาย ตามแบบ ผ.ย. 5
(6) จัดเก็บตัวอยางยาแตละครั้งที่ผลิต ในจํานวนเพียงพอสําหรับการวิเคราะห ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานไวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปหลังจากวันสิ้นอายุ สําหรับยาที่ไมกําหนดวันสิ้นอายุ
ตองเก็บตัวอยางไวไมนอยกวาหาปหลังจากวันที่ผลิต โดยทําบัญชีไวเปนหลักฐาน
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(7) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิตเภสัชเคมีภัณฑและเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
ตามแบบ ผ.ย. 6 จํานวนหนึ่งชุดพรอมดวยสําเนาอีกหนึ่งชุด และใหยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป โดยเมื่อเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดรับเรื่องและตรวจสอบแลว ใหคืนชุดสําเนาแกผูรับอนุญาตจัดเก็บไว
เพื่อเปนหลักฐานตอไป
(8) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิตยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแตละตํารับ ตาม
แบบ ผ.ย. 6 (ก) ทายกฎกระทรวงนี้ จํานวนหนึ่งชุดพรอมดวยสําเนาอีกหนึ่งชุด และใหยื่นตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาภายในวั น ที่ 31 มี น าคม ของป ถั ด ไป โดยเมื่ อ เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดรับเรื่องและตรวจสอบแลว ใหคืนชุดสําเนาแกผูรับอนุญาตจัดเก็บไวเพื่อ
เปนหลักฐานตอไป
(9) จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตยาแผนปจจุบันตามลักษณะและจํานวนที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(10) ดําเนินการผลิตยาตามหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันที่รัฐมนตรี
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 7 ใหเภสัชกรปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) สงคํารับรองของผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามแบบ ผ.ย. 7 ใหแกผูอนุญาต
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุดิบ บัญชีการผลิตและขายยาที่ผลิตและบัญชี
การจัดเก็บตัวอยางยาตามขอ 6 (3) (4) (5) และ (6) ใหเปนไปโดยถูกตองและลงชื่อกํากับไวในบัญชี
(3) ควบคุมการจัดทํารายงานประจําปตามขอ 6 (7) และ (8) ใหเปนไปโดยถูกตอง
และลงชื่อกํากับไวในรายงานดวย
(4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 8 ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันผูใดประสงคจะผลิตยาตัวอยางเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยา ใหยื่นคําขอตามแบบ ผ.ย. 8 จํานวนสองชุด และถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ยื่นคําขอตามแบบ ผ.ย. 9
ขอ 9 ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันผูใดประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาต ใหยื่น
คําขอตามแบบ ผ.ย. 10 พรอมดวยรูปถายของตนขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จํานวนสองรูป
ใบแทนใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันใหใชแบบ ผ.ย. 2 โดยมีคําวา “ใบแทน”
กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ปที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงชื่อผูอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอนุญาต
ขอ 10 ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันผูใดประสงคจะยายสถานที่ผลิตยาจากสถานที่
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ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ผ.ย. 10 พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในขอ 4 และใหนํา
หลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ในสวนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตมาใชบังคับโดยอนุโลม
การอนุญาตใหยายสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีออกหนังสือแนบทายใบอนุญาต
หรือออกใบอนุญาตใหใหม โดยไมตองเก็บคาธรรมเนียม
ขอ 11 ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันผูใดประสงคจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยา
ขยายหรือลดสถานที่ผลิตยา ยายสถานที่เก็บยา หรือเพิ่มหมวดยาที่ผลิต ใหยื่นคําขอตามแบบ ผ.ย. 11
ใหนําความในวรรคสองของขอ 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 12 ผู รับอนุญาตผลิตยาแผนปจ จุบันผูใดประสงคจะแกไ ขเปลี่ยนแปลงรายการที่ ไดรับ
อนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปนี้ ใหแจงตอผูอนุญาต โดยยื่นคําขอตามแบบ ผ.ย. 12
(1) การเปลี่ยนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(2) การพนหนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(3) การเพิ่มผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(4) การเปลี่ยนผูดําเนินกิจการ
(5) การแสดงความจํานงขอดําเนินกิจการแทนผูรับอนุญาตที่ตาย
(6) การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่ผลิตยา
(7) การเปลี่ยนเลขหมายประจําสถานที่ผลิตยา
(8) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัดของสถานที่ผลิตยา
(9) การเปลี่ยนเวลาเปดทําการ
(10) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติก
ขอ 13 การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กองควบคุมยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในจังหวัดอื่นใหยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ หรือ ณ กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ขอ 14 ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันตามขอ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 14
(พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ใหใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาต
นั้นจะสิ้นอายุ
ขอ 15 ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันซึ่งไดรับอนุญาตกอนกฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
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ขอ 16 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงชื่อ) สุดารัตน เกยุราพันธุ
(นางสุดารัตน เกยุราพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖)
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ผ.ย. 6 (ก)

รายงานการผลิตยาประจําป พ.ศ. …………………………

เลขรับที…
่ …………………….
วันที่…………………………...
ลงชื่อ………………………ผูรับ

ชื่อผูรับอนุญาต……………………………………ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันเลขที่…………………………………….
สถานที่ผลิตยาชื่อ…………………………………………...อยูเลขที่……………………………ตรอก/ซอย…………………………
ถนน…………………………………หมูที่…………………แขวง/ตําบล…………………………………………เขต/อําเภอ…………………………………….
จังหวัด…………………………………………โทรศัพท…………………………………………….
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา จํานวน/ปริมาณ
ราคาขายจากโรงงาน หมายเหตุ
ลําดับที่
ชื่อยา
หมวดยา
ยาที่ผลิต
เลขที่
วัน เดือน ป

(ลายมือชื่อ)………………………………. ผูรับอนุญาต
(ลายมือชื่อ) ………………………………ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
(ลายมือชื่อ) ………………………………ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
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