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บทนา
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ได้ถูกตราเป็นพระราชบัญญัติโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อ พ้นกาหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยเหตุผลและความจาเป็นของประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี้คือ เพื่อให้การควบคุมและกากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชัดเจนมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขออนุญาต การขึ้นทะเบียนตารับ การแจ้ง
รายละเอีย ด และการจดแจ้ ง เพื่ อ ส่ งเสริ มและพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ สมุ นไพรอย่างเป็น ระบบและครบวงจร ทาให้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพิ่มโอกาสในการ
ส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรไทยสู่ ต ลาดต่ า งประทศ ซึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ได้รับการยกเว้นในการไม่ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายว่าด้วยอาหาร
บทนิยามศัพท์ที่สาคัญ
“สมุนไพร” หมายความว่า ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ ผสม ปรุง หรือแปร
สภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมายความว่า
(1) ยาจากสมุนไพร และให้หมายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้กับ
มนุ ษ ย์ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยยา หรื อยาตามองค์ ความรู้การแพทย์ท างเลื อกตามที่ รัฐ มนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศกาหนด เพื่อการบาบัด รักษา และบรรเทา ความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการป้องกันโรค
(2) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบสาคัญที่เป็นหรือแปรสภาพจากสมุนไพร ซึ่ง
พร้อมที่จะนาไปใช้แก่มนุษย์เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทางานของร่างกายให้ดีขึ้น เสริมสร้างโครงสร้างหรือ
การทางานของร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
(3) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(4) วัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อยกเว้นวัตถุที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(1) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(2) วัตถุที่จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณสาหรับสัตว์ อาหารสาหรับมนุษย์หรือสัตว์ เครื่องกีฬา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพ
ติดให้โทษ วัตถุอันตราย หรือวัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ
สมุนไพร ที่มุ่งหมายสาหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นยา
แผนไทย
“ยาพัฒนาจากสมุนไพร” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปร
สภาพสมุนไพร ที่ไม่ใช่ยาแผนไทยและยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะที่ถูกประกาศ ตามมาตรา 6(1) จัดเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ผู้ผลิต นาเข้า หรือขาย จะต้องได้รับใบอนุญาต โดยผู้ทปี่ ระสงค์จะผลิต นาเข้า หรือขาย จะต้องยื่นคาขอ
อนุญาต และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้
ข้อยกเว้นกรณีทไี่ ม่ต้องขออนุญาต ได้แก่
(1) การผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยกระทรวง ทบวง กรม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อ
การศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
ภารกิจด้านป้องกันหรือบาบัดโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และสภากาชาดไทย
(2) การปรุ งยาแผนไทยส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยเฉพาะรายของตน โดยผู้ ป ระกอบวิช าชีพ การแพทย์แ ผนไทย /
ประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาหรับการปรุงยา
ตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(3) การแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตนโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์และสาธารณสุข หรือหมอพื้นบ้านซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

(4) การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แบ่งบรรจุตาม (3) เพื่อใช้สาหรับผู้ป่วย
เฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือหมอพื้ นบ้านซึ่งได้รับการรับรองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
(5) ผู้ขายรายย่อยซึ่งขายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่เลขาธิการกาหนด
(6) การนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว โดยมีปริมาณตามความจาเป็นที่ใช้ได้ไม่เกิน 90 วัน
(7) การผลิต น าเข้า หรือขายผลิ ตภัณ ฑ์สมุนไพรตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศและระหว่างประเทศ
(8) การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
ในกรณีของผู้ที่ได้รับยกเว้นตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
จะเห็ นได้ว่ากรณี ของผู้ที่ได้รับ ยกเว้นตามข้อ (8) คือการขายผลิตภัณ ฑ์ส มุนไพรในสถานที่ขายยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พระราชบั ญญั ติผ ลิตภัณ ฑ์สมุนไพรไม่ได้กาหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ประเภทของใบอนุญาต
ใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
(1) ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(2) ใบอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(3) ใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในกรณีผู้รับอนุญาตผลิตและนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ตนผลิตหรือนาเข้าด้วย ซึง่ ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
หน้าที่ผู้รับอนุญาต
ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทาหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่
ประสงค์จะประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งให้
ผู้อนุญาตทราบถึงการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ นั้น และต้องจัดให้มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกั นมาปฏิบัติ
หน้าที่แทนได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน โดยผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน 3
วัน นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
ซึ่งกฎหมายได้กาหนดหน้าที่โดยทั่วไปของผู้รับอนุญาตในทุกประเภท ดังนี้
(1) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปิดทาการ

(2) จัดให้มีการผลิต นาเข้า ขาย เก็บรักษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนด
(3) จัดให้มีการผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(4) จัดให้มีป้ายซึ่งแสดงสถานที่ ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร แสดงใบอนุญาต และผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
(5) จัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตและบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นาเข้าหรือขายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนด
(6) จั ดให้ มีการเก็บ ตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ สมุนไพรที่ผ ลิ ตหรือนาเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กาหนด
หน้าที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ
(1) กรณีผลิตต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตขึ้นหรือหลักฐาน
ที่แสดงรายละเอียดของการตรวจสอบดังกล่าว ก่อนนาออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ประกาศกาหนด และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) กรณีนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องผ่านการตรวจสอบ
จากด่านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้าตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
(3) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ทั้งนี้ การแสดงฉลากและเอกสาร
กากับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกาหนด
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
หน้าที่ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ
(1) จัดให้มีการแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นหมวดหมู่
(2) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าจัดไว้
(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
หน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการมีหน้าที่ตามแต่ละประเภทของใบอนุญาต ดังนี้
หน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(1) ประจาอยู่ ณ สถานที่ผลิตตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
(2) ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปโดยถูกต้องตามตารับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือที่ได้แจ้งรายละเอียดหรือ
จดแจ้งไว้

(3) ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ประกาศกาหนด
(4) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามทีป่ ระกาศกาหนด
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
หน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่นาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(1) ประจาอยู่ ณ สถานที่เก็บหรือสถานที่นาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้
(2) ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ดูแลการนาเข้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(4) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(5) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ก่อนนาออกขายให้ถูกต้องครบถ้วน
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
หน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(1) ประจาอยู่ ณ สถานที่เก็บหรือสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(2) เก็บรักษาและแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
(3) ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
การขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทที่ ถูกประกาศตามมาตรา 6(2) จะต้องขึ้นทะเบียนตารับ ผู้ที่ประสงค์จะผลิต
หรื อน าเข้าเพื่ อขายจะต้อ งน ามาขอขึ้น ทะเบีย นต ารับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ส มุน ไพรก่อ น และเมื่ อได้ รับ ใบส าคัญ การขึ้ น
ทะเบียนตารับแล้วจึงผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายได้ โดยใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีอายุ 5 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้อยกเว้น ของการขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรก่อนผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย
(1) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขอขึ้นทะเบียนตารับ
(2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อการศึ กษาวิจัย การวิเคราะห์ การแสดงนิทรรศการ หรือ
การบริจาค
(3) วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(4) การผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคเฉพาะราย ตามที่รัฐมนตรีกาหนด

หากเป็นในกรณี (1) หรือ (2) ให้ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต

การขอแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทที่ถูกประกาศตามมาตรา 6(3) เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะต้องแจ้งรายละเอียด
หรือจดแจ้ง ผู้ที่ประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย จะต้องนามาขอแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งก่อน และเมื่อได้ใบ
รับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายได้ โดยใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้งให้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
การควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พระราชบั ญ ญั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรได้ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรโดยการห้ ามผลิ ต น าเข้ า หรือ ขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
(1) ทาเทียมทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้
(2) แสดงชื่อผลิตภัณฑ์หรือแสดงวัน เดือน ปีที่สิ้นอายุ ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(3) แสดงชื่อ เครื่องหมายของผู้ผลิต หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริง
(4) แสดงฉลากหรือเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(5) แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามตารับที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความ
จริง
(6) ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในตารับที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด จดแจ้ง หรือมีค่า
คลาดเคลื่อนผิดจากเกณฑ์ประกาศกาหนด
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
(1) มีปริมาณหรือความแรงของสารสาคัญขาดหรือเกินจากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารับที่ขึ้น
ทะเบียนหรือมีค่าคลาดเคลื่อนผิดจากเกณฑ์ที่กาหนด แต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม
(2) มีค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสาคัญต่อคุณภาพผิดจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนหรือเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(3) มีส่วนประกอบไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งไว้
3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
(1) สิ้นอายุตามที่ปรากฏไว้ในฉลาก

(2) ภายหลังการผลิตได้แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรผิดมาตรฐาน
4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียด หรือไม่ได้จดแจ้งแล้วแต่กรณี
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
1. ห้ ามผู้รับ อนุ ญาตผลิตผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรในระหว่างที่ผู้ มีห น้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่
2. ห้ามผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายแห่งใน
เวลาเดียวกัน
การโฆษณา
1. ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
จากผู้อนุญาตก่อน
2. ใบอนุญาตโฆษณามีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
3. การแก้ไขรายการในใบอนุ ญ าตโฆษณา ให้ ปฏิบัติ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
4. ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) โอ้อวดสรรพคุณหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่าสามารถบาบัดรักษา บรรเทา
หรือ ป้ องกัน โรคหรื อความเจ็ บ ป่ ว ยได้อย่ างศักดิ์สิ ท ธิ์ หรือตามความเชื่อส่ วนบุค คล หรือสามารถรักษาโรคให้
หายขาดได้ หรือใช้ถ้อยคาอื่นใดที่มีความหมายในทานองเดียวกัน
(2) แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ เกินความจริง หรือทาให้เข้าใจผิดในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น
(3) ทาให้ เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็ น ส่ วนประกอบ ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุห รือส่ วนประกอบนั้นในผลิ ตภัณ ฑ์
สมุนไพร หรือมีแต่มีไม่เท่าที่ทาให้เข้าใจตามที่โฆษณา
(4) เป็นการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยบุคคล คณะบุคคลหรือสถาบันใด ๆ
(5) กระทาโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ความใน (4) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
ทั้งนี้ การโฆษณาซึ่งกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาต

บทเฉพาะกาล
เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความเกี่ยวเนื่องกับยาแผนโบราณ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522)
ในบทเฉพาะกาลจึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. บรรดาใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายยาหรืออาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินี้ ที่
ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้น ๆ จะสิ้นอายุ
จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า
(1) กรณี ที่ เป็ น ยาตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าที่ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรคื อ ยาแผนโบราณส าหรั บ มนุ ษ ย์
ใบอนุญาตผลิต ขาย นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 หลังจากนี้ผู้ใดประสงค์จะผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(2) กรณีที่เป็นอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบอนุญาตผลิต ขาย นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
อาหาร จะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ได้รับอนุญาต หลังจากนี้ผู้ใดประสงค์จะผลิต นาเข้า
หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. บรรดาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาและใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบสาคัญนั้น ๆ จะสิ้นอายุ และให้ยาหรืออาหารที่ได้
ผลิตหรือนาเข้าก่อนใบสาคัญดังกล่าวสิ้นอายุสามารถจาหน่ายต่อไปได้ จนกว่ายาหรืออาหารนั้นจะสิ้ นอายุหรือผู้
อนุญาตจะสั่งยกเลิก
จากข้างต้นจึงจาแนกแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) กรณีที่เป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยในฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562
ได้กาหนดอายุของทะเบียนตารับยา ให้มีอายุ 7 ปี (ทะเบียนยาที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนยาตั้งแต่วันที่ 13
ตุ ล าคม 2562 เป็ น ต้ น ไป) และในบทเฉพาะกาลได้ ก าหนดอายุ ข องทะเบี ย นต ารั บ ยาที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นก่ อ นที่
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ดังนี้
(1.1) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบีย นไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ให้สิ้นอายุเมื่อ
ครบ 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาฉบับนี้ใช้บังคับ คือวันที่ 13 ตุลาคม 2567
(1.2) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2550 ให้สิ้นอายุเมื่อครบ 7 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ ยาฉบับนี้ใช้บังคับ คือวันที่ 13 ตุลาคม
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(1.3) ใบส าคัญ การขึ้น ทะเบี ย นตารับ ยาที่ ขึ้น ทะเบี ยนไว้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวัน ที่
พระราชบัญ ญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้สิ้ นอายุเมื่อครบ 9 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญ ญัติ ฉบับนี้ใช้บังคับ คือวันที่ 13
ตุลาคม 2571
(2) กรณีที่เป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้กาหนดอายุของทะเบียนตารับ อาหารให้
มีอายุตลอดไป
3. ค าขออนุ ญ าต ค าขอขึ้ น ทะเบี ย นต ารับ ยา หรือ ค าขอใดในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตาม
พระราชบัญญัตินี้และ ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยัง
อยู่ ในระหว่างการพิจารณา ให้ ถือว่าเป็ น คาขอตามพระราชบัญ ญัตินี้โดยอนุโลม และถ้าคาขอดังกล่ าวมีความ
แตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ผู้ อนุญ าตมีอานาจสั่ งให้ แ ก้ไขเพิ่ม เติม คาขอเพื่ อให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้
4. บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรื อ ระเบี ย บที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. 2510 หรื อ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินี้ที่ใช้อยู่ในวันก่อน
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ ให้ ใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จนกว่ า จะมี
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
5. ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่
พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ หากไม่ส ามารถดาเนินการได้ ให้ รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
บทสรุป
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
เป็นยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นอาหารให้ดาเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ ไม่ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยยา หรือกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยมีการกาหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ข้อยกเว้น ในการ
ไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งสถานที่ขายยาเป็นสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาหรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยอาหาร ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้มีผล
บั งคับ ใช้ ให้ มีอายุถึงวัน สิ้ น อายุ ของทะเบี ย นตารับ ตามกฎหมายนั้ น ๆ เมื่อสิ้ นอายุแล้ วจึงมาขึ้นทะเบี ยน แจ้ง
รายละเอียดหรือจดแจ้งตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร นอกจากนั้นยังมีข้อกาหนดห้ามผลิต นาเข้าหรือ
ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ การโฆษณาจะต้องได้รับอนุญาตและข้อห้ามของโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบางลักษณะเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน
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