ทีมา หลักการ และเหตุผล

กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 130 ตอนที่ 126 ก วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ภก วินิต อัศวกิจวิรี.

 กฎกระทรวงฉบับที 15 (พ.ศ.2525) ประกาศใช้มาตังแต่ 13
ตุลาคม พ.ศ. 2525 ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
 เพือให้คุณภาพงานบริ การในร้านขายยาดีขึน เกิดความปลอดภัย
มากขึน คุม้ ค่า และตอบสนองสิ ทธิของผูใ้ ช้ยา
 กําหนดเกณฑ์สถานที และอุปกรณ์ทีเหมาะสมกับสภาพการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในปัจจุบนั

ประธานคณะทํางานยกร่ างกฎหมายลําดับรองฯ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พรบ.ยา VS GPP

กระบวนการยกรางกฎหมาย

Product

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมี

Place&
Service

People

พรบ.ยา
Price

Professional&
Practitioner

แยกเก็บยา
ควบคุมฉลาก
ปรุงยา
ควบคุมการส่งมอบ
บัญชี

Promotion&
advertizing

ต้ องขยายขึน เพือ
เพิมคุณภาพ
บริการ

Protecion&remedy
fund

Pharmaceutical
industry

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 313/2549 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2549 แตงตั้งคณะทํางานยกราง กฎกระทรวงวาดวย หลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาตและตออายุใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
 คณะทํางานไดทําการยกราง และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ
จํานวน 3 ครั้ง ในวันที่ วันที่ 22 กันยายน 2549 วันที่ 1 ตุลาคม 2549
และ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
 25 พฤศจิกายน 2556 รัฐมนตรีลงนามในกฎกระทรวงฯ

ระยะเวลาทีจะมีผลบังคับ
ข้อ 1

นิยาม / แบบคําขอ / แบบใบอนุญาต
ข้อ 3

กฎกระทรวงนีให้ใช้บงั คับเพือพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
 กฎกระทรวง ฉบับที ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
 กฎกระทรวง ฉบับที ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

สถานที
ข้อ 6

- สถานทีขายยา ต้องมีพืนทีขาย ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนํา

การใช้ยาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 8 ตารางเมตร
- สถานทีมันคง แข็งแรง ถูกสุ ขลักษณะ เหมาะสมต่อ
การรักษาคุณภาพยา
- มีแสงสว่างเพียงพอ
- มีบริ เวณให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําทีเป็ นสัดส่ วน

วิธีปฏิบัตทิ างเภสั ชกรรมชุมชน หมายความว่า
ข้อกําหนด มาตรฐาน หรื อวิธีการให้บริ การทาง
เภสัชกรรมด้านยาในสถานทีขายยาแผนปัจจุบนั ทุกประเภท
เพือให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา
ข้อ 4 , 5 กําหนดแบบคําขอ และ แบบใบอนุญาต

อุปกรณ์

ข้อ 7 สถานทีขายยา ต้องมี
- อุปกรณ์ทีใช้ในการขายยา
- อุปกรณ์การเก็บ และการควบคุมหรื อรักษาคุณภาพยา
ตามลักษณะและจํานวนทีกําหนด

ป้ายต่ างๆ

ป้ายเพิมเติม

 (๔) จัดทําปายดวยวัตถุถาวรสีน้ําเงิน สีเขียว หรือสีแดง ตามประเภทสถานที่

ข้อ 8 ป้ ายประเภทใบอนุญาต
สถานทีขายยาแผนปัจจุบนั

สถานทีขายยาส่ งแผนปั จจุบนั

สถานทีขายยาแผนปัจจุบนั
เฉพาะยาบรรจุเสร็ จทีไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ

สถานทีขายยาแผนปัจจุบนั
เฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์

ขายยา ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา ๒๐ x ๗๐ เซนติเมตร แสดงรูปถายผู
มีหนาที่ปฏิบัติการหนาเต็ม รูปสี ซึ่งถายไวไมเกินหาป ขนาดอยางนอย ๘ x
๑๕ เซนติเมตร และมีขอความเปนตัวอักษรไทยสีขาว สูงไมนอยกวา ๓
เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะ และเวลาที่ปฏิบัติการ
ทรงศักดิ วิมลกิตติพงศ์ ภบ.
เวลาปฏิบตั ิการ 07.00-21.00น.

ทรงศักดิ วิมลกิตติพงศ์ ภบ.
เวลาปฏิบตั ิการ 07.00-21.00น.
ภ.17054

การจัดทําบัญชี / รายงาน
ข้อ 8 บัญชี / รายงานต่างๆที ต้องทํา
1. บัญชีการซือยา
2. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ
3. บัญชีการขายยาอันตราย เฉพาะรายการที อย. กําหนด
4. บัญชีการขายยาตามใบสังยาของผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ (ทุกรายการ)
5. รายงานการขายยาตามประเภทที อย.กําหนด ส่ งให้ อย.

เก็บบัญชีไวเปนเวลาไมนอยกวาสามป

ทรงศักดิ วิมลกิตติพงศ์ ภบ.
เวลาปฏิบตั ิการ 07.00-21.00น.

คํารับรอง และหน้ าทีของผู้มีหน้ าทีปฏิบัตกิ าร

ข้อ 9 คํารับรองของผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการ

การปฏิบัติตาม GPP

ข้อ 10 หน้าทีของเภสัชกร
- ควบคุมการทําบัญชี /รายงาน ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
- ควบคุมการขายยา ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- ให้คาํ แนะนําเกียวกับการใช้ยาให้ปลอดภัยตามหลักวิชาการ และ
จรรยาบรรณ ตามสมควร
- ดําเนินการขายยาตามรายการที อย.กําหนด ทังนีตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไข ที อย.กําหนด

ข้อ 11
ผูร้ ับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั ทุกประเภท และ ผูม้ ี
หน้าทีปฏิบตั ิการ ต้องปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรม
ชุมชนทีรัฐมนตรี กาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การขายยาควบคุมพิเศษ

อาจมีหน่ วยงาน หรือ องค์ กรวิชาชีพ เป็ นผู้ตรวจ GPP

 ควบคุมใหขายยาควบคุมพิเศษเฉพาะแกผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน
ผู รั บ อนุ ญ าตขายส ง ยาแผนป จ จุ บั น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือ
เฉพาะตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง แตในกรณีที่มีเหตุ
ฉุก เฉิ น และจํ า เป น เพื่ อ ความปลอดภั ยแห ง ชีวิ ต ของผู ป วย เภสัช กร
ชั้นหนึ่งซึ่ งเปนผูมีหนา ที่ปฏิบัติการประจําสถานที่ขายยาแผนปจจุบั น
หรือสถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันจะขายยาควบคุมพิเศษโดยไมตองมี
ใบสั่งยาก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 12

ผูอ้ นุญาตอาจจัดให้หน่วยงานหรื อองค์กรวิชาชีพทําหน้าที
ตรวจประเมินตามวิธีปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชนของผูร้ ับอนุญาต
และผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการตามข้อ 11 เพือเป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาต หรื อต่ออายุใบอนุญาต
หน่วยงาน หรื อ องค์กรวิชาชีพ ตามวรรคหนึง ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด

ข้อ 13

ผู้มีหน้ าทีปฏิบัตกิ ารใน ข.ย.2

ผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการใน ข.ย. 2 ต้องควบคุมการ
ทําบัญชีซือยา เฉพาะยาแผนปั จจุบนั ซึ งเป็ นยาบรรจุเสร็ จ
ทีไม่ใช่ยาอันตราย หรื อ ยาควบคุมพิเศษ ให้เป็ นไป
โดยถูกต้อง และลงลายมือชือรับรองกํากับไว้

การต่ ออายุใบอนุญาต
ข้อ 15 แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 16 เงือนไขทีจะไม่ต่ออายุใบอนุญาต
16.1 ผูร้ ับอนุญาตขาดคุณสมบัติ และมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 14
16.2 ไม่ผา่ นการตรวจ GPP
16.3- 16.5 ประวัติการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยยา

ข้อ 14

ผู้มีหน้ าทีปฏิบัตกิ ารใน ข.ย.3

เงือนไขไม่ ต่ออายุใบอนุญาต (ประวัติการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยยา)

ผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการใน ข.ย. 3 ต้องควบคุมการ
ทํารวมถึงบัญชีต่างๆ บัญชีซือยา เฉพาะยาแผนปัจจุบนั ซึ ง
เป็ นยาบรรจุเสร็ จสําหรับสัตว์ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และ
ลงลายมือชือรับรองกํากับไว้
ควบคุมการขายยาบรรจุเสร็ จสําหรับสัตว์ทีเป็ นยา
ควบคุมพิเศษให้เป็ นไปโดยถูกต้อง

ข้อ 16 (ต่อ)

16.3 ผูร้ ับอนุญาต (ข.ย.1 , ข.ย.2 , ข.ย.3) ไม่จดั ให้มีผมู ้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการ
ประจําอยูต่ ลอดเวลาทําการ(ตามมาตรา 21 , 21ทวิ , 22 และ 23 ) และได้รับโทษ
ปรับตามมาตรา 103 เกินกว่า 3 ครัง ในรอบการต่ออายุใบอนุญาต
16.4 ผูร้ ับอนุญาต (ข.ย.1 , ข.ย.3) ขายยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษใน
ระหว่างทีเภสัชกรชันหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไม่อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที
และได้รับโทษปรับตามมาตรา 107 เกินกว่า 3 ครัง ในรอบการต่ออายุใบอนุญาต
16.5 ผูร้ ับอนุญาตฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยยา และได้รับ
โทษปรับหรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ เกินกว่า 5 ครัง ในรอบการต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20

อืนๆ เกียวกับใบอนุญาต
การขอรับใบแทนใบอนุญาต
การขอย้ายสถานที
การเปลียนแปลงแก้ไขรายการต่างๆในใบอนุญาต
สถานทียืนคําขอ (กรุ งเทพฯ –> อย. / ต่างจังหวัด –> สสจ.)
หรื อ วิธีการอืนตามทีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สภาพบังคับ
ขอ 23 ผูรับอนุญาต (ข.ย.1 / ข.ย.2 / ข.ย.3 ) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15
จะตองจัดใหมีสถานที่(ขอ 6) อุปกรณ(ขอ 7) และการปฏิบัติ
ตาม GPP (ขอ 11) ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด แต
ตองไมเกิน 8 ปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับ
ขอ 24 ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ (ข.ย.1 / ข.ย.2 / ข.ย.3 ) ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 15 จะตองมีการปฏิบัติตาม GPP (ขอ 11) ภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกิน 8 ปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับ

สภาพบังคับ

ข้อ 21 ใบอนุญาต (ข.ย.1 / ข.ย.2 / ข.ย.3 ) ทีออกตามกฎกระทรวงฉบับที 15
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นอายุ (31 ธ.ค. ของปี ทีกฎหมายบังคับใช้ )

สรุปประเด็น
รานขายยา(เกา) ตองดําเนินการทันที หลัง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ข้อ 22 คําขอต่างๆ ทียืนไว้ก่อนวันทีกฎกระทรวงนีมีผลบังคับใช้ และยังอยู่
ระหว่างดําเนินการ ให้ถือว่าเป็ นคําขอตามกฎกระทรวงฉบับนีโดย
อนุโลม และให้ผอู ้ นุญาตมีอาํ นาจสังให้แก้ไขเพิมเติมได้ตาม
ความจําเป็ น

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

ปายรูปผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
บัญชีการขายยาอันตราย เฉพาะรายการที่ อย.
กําหนด*
รายงานการขายยาตามประเภทที่ อย.กําหนด*
ดําเนินการขายยาตามรายการที่ อย.กําหนด
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ อย.
กําหนด*
เงื่อนไขที่จะไมตออายุใบอนุญาต : ประวัติการ
ฝาฝนกฎหมายวาดวยยา

* ตองรอประกาศฯ

ขอขอบคุณ

สํานักยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

