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บทน า 
   บทควำมนี้วิเครำะห์กำรออกค ำส่ังทำงปกครองใน
กำรพักใช้ใบอนุญำตขำยยำของผู้อนุญำตตำมพระรำชบัญญัติ
ยำ พ.ศ.2510 เพื่อเป็นกำรลงโทษผู้รับอนุญำตขำยยยำแผน
ปัจจุบันที่ไม่ปฎิบัติตำมพระรำชบัญญัติยำหรือกฏกระทรวงที่
ออกตำมพระรำชบัญญัต ิเพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคและท ำ
ให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำนยำในสังคม ตลอดจนกล่ำวถึงแนว
ปฏิบัติในกำรท ำงำนในเรื่องนี ้
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ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 ผู้ใดประสงค์
จะขำยยำแผนปัจจุบัน จะต้องได้รับใบอนุญำตจำกผู้
อนุญำต1 ผู้อนุญำตในเขตกรุงเทพมหำนคร คือเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำร

อำหำรและยำมอบหมำย ส ำหรับนอกเขตกรุงเทพมหำนคร คือ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด2 ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันต้อง 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 1 มำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.2510 ห้ำมมิให้
ผู้ใดผลิต ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำแผน
ปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต 

 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 2 มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.2510 “ผู้อนุญำต” 
หมำยควำมว่ำ (1) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำมอบหมำย ส ำหรับกำร
อนุญำตผลิตยำ หรือกำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร (2) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่ ง เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำมอบหมำยส ำหรับกำรอนุญำตขำยยยำ
ในกรุงเทพมหำนคร (3) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส ำหรับกำรอนุญำตขำย
ยำในจังหวัดที่อยู่ในเขตอ ำนำจนอกจำกกรุงเทพมหำนคร 

 

บทความวิจัย 



 
 

 

 
  112   

ปฎิบัติตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 หำกผู้รับอนุญำตขำย
ยำแผนปัจจุบันไม่ปฎิบัติตำมพระรำชบัญญัติยำหรือกฏ
กระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ ผู้อนุญำตโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรยำมีอ ำนำจส่ังพักใช้ใบอนุญำตได้3 ครั้งละ
ไม่เกิน 120 วัน4 โดยผู้อนุญำตต้องท ำค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำต
เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบ5 ผู้รับอนุญำตขำยยยำ
แผนปัจจุบันมีสิทธิอุทธรณ์ค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตต่อรัฐมนตรี
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค ำส่ัง ค ำวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุขให้เป็นที่สุด6 

กำรพักใช้ใบอนุญำตขำยยำเป็นกำรใช้อ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัตยิำ พ.ศ.2510 ของผู้อนุญำตตำมมำตรำ 95 โดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรยำ ที่มีผลเป็นกำรสร้ำงนิติสัมพันธ์
ขึ้นระหว่ำงบุคคลที่มีผลกระทบต่อสถำนภำพของสิทธิหรือ
หน้ำที่ของบุคคลผู้ถูกพักใช้ใบอนุญำตขำยยำเป็นกำรชั่วครำว 
ดังนั้นค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตขำยยำจึงเป็นค ำส่ังทำงปกครอง7 
ของฝ่ำยปกครอง (ผู้อนุญำต) ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฎิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 

กำรพิจำรณำพักใช้ใบอนุญำตขำยยำเป็นจ ำนวนไม่
เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนั้น คณะกรรมกำรยำมีอ ำนำจในกำรใช้
ดุลพินิจ8 ที่ต้องอยู่ภำยในขอบเขตวัตถุประสงค์ของกฎหมำย
ตำมหลักควำมจ ำเป็นและเกิดดุลยภำพระหว่ำงประโยชน์ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

3มำตรำ 10 แห่ งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ .2510 ให้
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นในเรื่องต่อไปนี้ (2) 
กำรพักใช้ใบอนุญำต กำรเพิกถอนใบอนุญำต หรือกำรเพิกถอน
ทะเบียนต ำรับยำ 
 4มำตรำ 95 แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.2510 เมื่อปรำกฏต่อ
ผู้อนุญำตว่ำ ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฎิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ ผู้อนุญำตโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ โดยมีก ำหนดครั้งละไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันหรือในกรณีที่มีกำรฟ้องผู้รับอนุญำตต่อศำลว่ำได้กระท ำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญำตไว้รอค ำพิพำกษำอัน
ถึงที่สุดได้  
 ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญำตต้องหยุดกำรผลิต กำรขำย
ยำ หรือกำรสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำตนั้น
จะขอรับใบอนุญำตใด ๆ  ตำมพระรำชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ 
 5มำตรำ 97 แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.2510 ค ำสั่งพักใช้
ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
อนุญำตทรำบ และในกรณีไม่พบตัวผู้ถูกสั่งหรือผู้ถูกสั่งไม่ยอมรับ
ค ำสั่งดังกล่ำว ให้ปิดค ำสั่งไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำยที่สถำนที่ผลิต
ยำ สถำนที่ขำยยำ หรือสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
และให้ถือว่ำผู้รับอนุญำตได้ทรำบค ำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค ำสั่ง 

  ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต จะ
โฆษณำในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้ 
 6มำตรำ 99 แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.2510 ผู้ รับ
อนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือเพิกถอนใบอนุญำต มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่ที่ทรำบค ำสั่ง รัฐมนตรีมี
อ ำนำจให้ยกอุทธรณ์หรือให้แก้ไขค ำสั่งของผู้อนุญำตในทำงที่เป็น
คุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ 
  ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
  กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นกำรทุเลำกำร
บังคับตำมค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 

 7มำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฎิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง พ.ศ.2539 “ค ำสั่งทำงปกครอง” หมำยควำมว่ำ (1) กำรใช้
อ ำนำจตำมกฎหมำยของเจ้ำหน้ำที่ที่มีผลเป็นกำรสร้ำงนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่ำงบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถำนภำพของสิทธิหรือหน้ำที่ของบุคคล ไม่ว่ำจะเป็น
กำรถำวรหรือชั่วครำว เช่น กำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำร
วินิจฉัยอุทธรณ์ กำรรับรอง และกำรรับจดทะเบียน แต่ไม่หมำยควำม
รวมถึงกำรออกกฎ 
 8อ ำนำจดุลพินิจ (discretionary power) คือ อ ำนำจที่
กฎหมำยให้แก่องค์กรฝ่ำยปกครองให้มีอ ำนำจตัดสินใจอย่ำงอิสระที่
จะเลือกกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำร หรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดในกรณีที่กฎหมำยให้ทำงเลือกหลำยทำง ซึ่งหำกเลือกกระท ำกำร
ไปในทำงใดทำงหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้ว ก็ล้วนเป็นกำร
กระท ำที่ชอบด้วยกฏหมำย กำรใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
เกิดจำกกำรที่ฝ่ำยปกครองใช้ดุลพินิจไปในทำงที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมำยหรือโดยไม่มีเหตุผลหรือข้อเท็จจริงสนับสนุนตำมสมควร 
ดุลพินิจไม่ใช่กำรให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจหรือโดยไม่มี
ขอบเขต แต่ให้เจ้ำหน้ำที่ใช้วิจำรณญำณพิจำรณำสั่งกำรตำมควำม
เหมำะสมกับพฤติกำรณ์หรือข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น กำรที่กฎหมำย
ก ำหนดให้ฝ่ำยปกครองมีอ ำนำจดุลพินิจ เนื่องจำกเป็นข้อจ ำกัดของ
ฝ่ำยนิติบัญญัติที่ไม่อำจจะตรำกฎหมำยให้มีเนื้อหำสำระครอบคลุม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องทุกกรณี จึงต้องบัญญัติให้ฝ่ำย
ปกครองมีอ ำนำจดุลพินิจในกำรปรับใช้กฎหมำยให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและเจตนำรมณ์ของกฎหมำย กำรใช้กฎหมำยจึงเป็นกำร
น ำกฎหมำยมำใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริงในกรณีเฉพำะเรื่อง ซึ่งเป็นกำร
ปรับบทกฎหมำยให้เข้ำกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์กำร
ใช้กฎหมำยที่ผู้ใช้กฎหมำยต้องพิจำรณำว่ำข้อเท็จจริงเป็นเรื่องอะไร 
มีหลักกฎหมำยในเรื่องนั้นว่ำอย่ำงไร ข้อเท็จจริงเข้ำกับหลักกฎหมำยนั้น
หรือไม ่และถ้ำข้อเท็จจริงเข้ำกับหลักกฎหมำยนั้นแล้วมีผลอย่ำงไร ดังนัน้ 
ฝ่ำยปกครองจะมีอ ำนำจดุลพินิจได้เมื่อมีกฎหมำยให้อ ำนำจฝ่ำย
ปกครองเลือกได้หลำยทำงในกำรตัดสินใจที่จะกระท ำกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งหำกตัดสินใจเลือก
กระท ำกำรไปในทำงหนึ่งทำงใดโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้ว ถือว่ำเป็น
กำรกระท ำที่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็นกำรใช้อ ำนำจดุลพินิจโดยชอบ 
(1,2) 
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สำธำรณะหรือประโยชน์ส่วนรวมกับผลกระทบหรือควำม
เสียหำยต่อสิทธิพื้นฐำนของเอกชนหรือสังคมโดยส่วนรวม
ตำมหลักควำมไดสั้ดส่วน   
 หลักควำมได้สัดส่วน เป็นกรอบในกำรควบคุมหรือ
ข้อจ ำกัดกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยปกครอง โดยแบ่งออกได้เป็น 
3 หลักย่อย คือ  

 1. หลักควำมสัมฤทธิ์ผล หมำยควำมว่ำ ในบรรดำ
มำตรกำรที่กฎหมำยให้อ ำนำจแก่ฝ่ำยปกครองออกมำใช้
บังคับแก่รำษฎรได้น้ัน ฝ่ำยปกครองต้องใช้วิจำรณญำณเลือก
ออกมำตรกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรให้เจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยฉบับนั้นส ำเร็จลุล่วงไปได้เท่ำนั้น 

 2. หลักควำมจ ำเป็น หมำยควำมว่ำ ในบรรดำ
มำตรกำรหลำยมำตรกำรซึ่งล้วนแต่ชอบด้วยหลักควำม
สัมฤทธิ์ผล กล่ำวคือ สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎหมำยที่ให้อ ำนำจได้ แต่ทว่ำมำตรำกำรเหล่ำนั้นมี
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภำพหรือประโยชน์อัน
ชอบธรรมของรำษฎรมำกน้อยแตกต่ำงกัน ฝ่ำยปกครองต้อง
ตัดสินใจเลือกออกมำตรกำรที่มีควำมรุนแรงน้อยที่สุด อน่ึง 
ควำมคิดที่อยู่เบื้องหลังกำรนี้มีอยู่ว่ำ “ในระหว่ำงส่ิงที่เลวร้ำย
ตั้งแต่สองส่ิงขึ้นไปที่จ ำต้องเลือก บุคคลควรเลือกส่ิงที่เลวร้ำย
น้อยที่สุด” 

 3. หลักควำมได้สัดส่วนในควำมหมำยอย่ำงแคบ 
หลักกำรข้อนี้เป็นหลักกำรที่เรียกร้องให้เกิดดุลยภำพระหว่ำง
ควำมเสียหำยที่จะเกิดแก่ปัจเจกชนและ/หรือแก่สังคมโดย
ส่วนรวมกับประโยชน์ที่มหำชนจะพึงได้รับจำกมำตรกำรใด
มำตรกำรหนึ่งที่ฝ่ำยปกครองออกมำใช้บังคับ กล่ำวอีกนัย
หนึ่ง หลักควำมได้สัดส่วนในควำมหมำยอย่ำงแคบเรียกร้อง
ว่ำ มำตรกำรที่ฝ่ำยปกครองอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยฉบับใด
ฉบับหนึ่ งออกมำใช้บังคับกับประชำชนต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์มำกกว่ำโทษ ถ้ำก่อให้เกิดโทษมำกกว่ำประโยชน์
แล้ว มำตรกำรนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมำย (3)   

ดังนั้นกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรยำที่มี
ควำมเห็นจะพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ เป็นระยะเวลำกี่วันน้ัน 
คณะกรรมกำรจะต้องใช้ดุลพินิจที่เป็นไปตำมหลักควำมได้
สัดส่วน เพื่อเป็นหลักประกันว่ำไม่ได้ใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ 
รวมทั้งผู้อนุญำตที่จะออกค ำส่ังทำงปกครองเพื่อพักใช้
ใบอนุญำตขำยยำตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรยำก็ต้องใช้
ดุลพินิจโดยอำศัยหลักควำมได้สัดส่วนเช่นเดียวกัน 

 
 

การด าเนินงานพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้อมูลเว็บไซต์จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ

ยำ ระบุว่ำ ตั้งแต่วันที่  2 มิถุนำยน - 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 
คณะกรรมกำรยำได้มีค ำแนะน ำแกเ่ลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำให้มีกำรพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ ของร้ำนยำจ ำนวน 19 ร้ำน 
(4) กระบวนกำรในกำรพักใช้ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน มี
ขั้นตอนคือ 

1. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบร้ำนขำยยำกระท ำควำมผิด
ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 หรือกฎกระทรวงที่ออก
ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 และด ำเนินคดีตำม
กฎหมำย 

2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำเห็นควรเสนอพักใช้
ใบอนุญำตขำยยำ และส่งส ำนวนเรื่องที่มีกำรด ำเนินคดีแล้วไปยัง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

 3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส่งส ำนวน
เรื่องที่มีกำรด ำเนินคดีแล้วไปยังคณะกรรมกำรยำเพื่อพิจำรณำ 

4. แนวทำงกำรกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรยำ มี
ดังนี ้

4.1 คณะกรรมกำรยำพิจำรณำแล้วเห็นควรพักใช้
ใบอนุญำตขำยยำ จะแนะน ำให้ผู้อนุญำตขำยยำ (เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำมอบหมำย หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) พักใช้
ใบอนุญำตขำยยำ หำกผู้อนุญำตขำยยำเห็นด้วยกับค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรยำ จะออกค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ 
ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หำกผู้อนุญำตขำยยำไม่เห็น
ด้วยกับค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรยำ จะไม่ออกค ำส่ังพักใช้
ใบอนุญำตขำยยำก็ได้  

 4.2 หำกคณะกรรมกำรยำพิจำรณำแล้ว ไม่เห็นควร
พักใช้ใบอนุญำตขำยยำ ผู้อนุญำตขำยยำจะต้องยุติเรื่อง 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ ตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 4 ตอนต้น ก่อนที่ผู้อนุญำตขำยยำจะ
ออกค ำส่ังทำงปกครองหรือยุติ เรื่อง เป็นขั้นตอนกำร
เตรียมกำรเพื่อจัดให้มีค ำส่ังทำงปกครองคือกำรพักใช้
ใบอนุญำตขำยยำ จึงเป็นกระบวนกำรพิจำรณำทำง
ปกครอง ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฎิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ.25399  
---------------------------------------------------------------------- 
 9มำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ.2539 “กำรพิจำรณำทำงปกครอง” หมำยควำมว่ำ กำรเตรียมกำร 
และกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่เพื่อจัดให้มีค ำสั่งทำงปกครอง 
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 จำกขั้นตอนกำรพักใช้ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันของ
ผู้อนุญำตข้ำงต้น เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในส่วนกลำงหรือภูมิภำค
พบกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มีทำงเลือกได้ 2 ทำง คือ เลือกส่งหรือเลือกไม่ส่งเรื่อง
กำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 ให้
คณะกรรมกำรยำพิจำรณำพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ ควำมเห็นที่ว่ำ
นี้เป็นดุลพินิจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เอง ซึ่งไม่ผูกมัดว่ำ หำกพบ
กำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องส่งส ำนวนคดีให้คณะกรรมกำรยำ
พิจำรณำพักใช้ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันทุกครั้งที่พบกำร
กระท ำควำมผิด 
                  ในกระบวนกำรพักใช้ ใบอนุญำตขำยยำ 
คณะกรรมกำรยำเป็นเพียงผู้ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้อนุญำตในกำร
พักใช้ใบอนุญำตขำยยำเท่ำนั้น แม้ว่ำคณะกรรมกำรยำมี
ควำมเห็นว่ำควรพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ หำกผู้อนุญำตเห็น
ด้วยกับคณะกรรมกำรยำจะออกค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ 
หำกผู้อนุญำตไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมกำรยำ จะไม่ออก
ค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตขำยยำก็ได ้

 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำตั้งแต่ขั้นตอนกำร
พิจำรณำส่งส ำนวนกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. 2510 ของผู้รับอนุญำตขำยยำมำให้คณะกรรมกำรยำ
พิจำรณำพักใช้ใบอนุญำต หรือกรณีคณะกรรมกำรยำมีมติ
พิจำรณำพักใช้ใบอนุญำตขำยยำแล้ว ผู้อนุญำตอำจพิจำรณำ
ไม่พักใช้ใบอนุญำตขำยยำก็ได้นั้น เป็นกำรใช้ดุลพินิจของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทั้งส้ิน ซึ่งไม่มีแนวปฎิบัติหรือเกณฑ์ที่
ก ำหนดว่ำลักษณะควำมผิดใดที่สมควรส่งมำให้คณะกรรมกำร
ยำพิจำรณำพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ ท ำให้กำรพิจำรณำมี
ควำมหลำกหลำย อำจท ำให้ผู้รับอนุญำตขำยยำไม่ได้รับควำม
เป็นธรรม  
แนวปฎิบัติในการเสนอพักใช้ใบอนุญาตขายยาต่อ
คณะกรรมการยา 

ในกำรพิจำรณำพักใช้ใบอนุญำตขำยยำก่อนวันที่ 25 
ธันวำคม 2558 นั้น ไม่มีกำรก ำหนดว่ำจะใช้เกณฑ์ใดในกำร
พิจำรณำ คณะกรรมกำรยำจะพิจำรณำโดยใช้ข้อมูลที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ส่งมำให้ ท ำให้มีแนวทำงกำรพิจำรณำที่หลำกหลำย 
จนกระทั่งกำรประชุมคณะกรรมกำรยำ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 
สิงหำคม 2558 คณะกรรมกำรยำจึงมีมติ ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำวำงแนวปฎิบัติในกำรพักใช้หรือเพิก

ถอนใบอนุญำตขำยยำให้กับส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัด เพื่อให้เกดิ
กำรปฎิบัติที่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ในกำรประชุมครั้งที่ 
5/2558 วันที่ 25 ธันวำคม 2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำได้เสนอแนวปฎิบัติในกำรเสนอพักใช้ใบอนุญำต
ขำยยำต่อคณะกรรมกำรยำ และคณะกรรมกำรยำได้มีมติ
เห็นชอบแนวปฎิบัติดังกล่ำว แนวปฎิบัติดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพื่อ
ลดกำรใช้ดุลพินิจที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกัน แต่แนว
ปฎิบัติดังกล่ำวไม่ได้เป็นกฎหมำยเพรำะพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. 2510 ไม่ได้ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรในกำรออกกฎหมำย
ล ำดับรอง  

 แนวทำงกำรพิจำรณำพักใช้ใบอนุญำตขำยยำต่อ
คณะกรรมกำรยำ ในกรณีของยำแผนปัจจุบันและยำแผน
โบรำณส ำหรับมนุษย์  ยำแผนปัจจุบันและยำแผนโบรำณ
ส ำหรับสัตว์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ประกอบด้วยแนวทำงกำร
พิจำรณำ 2 กรณี คือ 

 กรณีที่ 1 กระท ำผิดกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ เสนอ
พักใช้ใบอนุญำตเป็นเวลำ 120 วัน 

 1.1 ขำยยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์กลุ่มที่มีควำม
อันตรำย (ตำมมำตรำ 72 และมำตรำ 75 ทวิ)  อำทิเช่น ขำย
ยำที่ส้ินอำยุ และ/หรือยำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และ/หรือยำ
ปลอม และ/หรือยำเส่ือมคุณภำพ และ/หรือยำที่ทะเบียนต ำรับ
ยำถูกยกเลิก และ/หรือยำที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนต ำรับ
ยำ และ/หรือกำรขำยยำบรรจุเสร็จหลำยขนำนโดยจัดเป็นชุด
ในครำวเดียวกัน โดยมีเจตนำให้ผู้ซื้อใช้รวมกันเพื่อบ ำบัด 
บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรคหรืออำกำรของโรคใดโรคหนึ่ง
โดยเฉพำะ (ยำชุด) 

 1.2 ขำยยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์กลุ่มเส่ียงที่อำจมี
กำรน ำไปใช้ในทำงที่ผิด ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำย
ยำ ร่วมกับกำรกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลำยกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน (ร้ำนขย. 1) มีกำร
ขำยส่งยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ประเภทยำอันตรำย หรือยำ
ควบคุมพิเศษให้แก่ร้ำน ขย.2 (ตำมมำตรำ 19 (3)) 

(2) กรณีร้ำนขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จ
ที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ (ร้ำน ขย.2) มีกำรขำย
ยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ ประเภทยำอันตรำยหรือยำควบคุม
พิเศษ (ตำมมำตรำ19(2)) 

(3) กรณีร้ำน ขย.1 ร้ำน ขย.2 ร้ำนขำยยำแผน
ปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ (ร้ำน ขย.3) และร้ำน



 

 

 

             115   

ขำยส่งยำแผนปัจจุบัน (ร้ำน ขย.4) ไม่จัดท ำบัญชีเกี่ยวกับยำ/
จัดท ำบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (ตำมมำตรำ 26 
(6)) 

(4) กรณีร้ำน ขย.1 และ ขย.3 ขำยยำ หรือเภสัช
เคมีภัณฑ์ ประเภทยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ ใน
ระหว่ำงผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรไม่อยู่ (ตำมมำตรำ 32) 

 1.3 มีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. 2510 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ร่วมกับ กำรขำยวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทหรือวัตถุเสพติดที่น ำไปใช้ในทำง
ที่ผิด 

(1) กรณีร้ำน ขย.1 มีกำรขำยส่งยำหรือเภสัช
เคมีภัณฑ์ ประเภทยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษให้แก่ร้ำน 
ขย.2 (ตำมมำตรำ 19 (3)) 

(2) กรณีร้ำน ขย.2 มีกำรขำยยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ 
ประเภทยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ (ตำมมำตรำ19 (2)) 

(3) กรณีร้ำน ขย.1, ขย.2, ขย.3 และร้ำนขำยส่ง 
(ขย.4) ไม่จัดท ำบัญชีเกี่ยวกับยำ / จัดท ำบัญชีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (ตำมมำตรำ 26 (6)) 

(4) กรณีร้ำน ขย.1 และขย.3 ขำยยำหรือเภสัช
เคมีภัณฑ์ ประเภทยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษในระหว่ำง
ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรไม่อยู่ (ตำมมำตรำ 32) 

 กรณีที่ 2  กระท ำควำมผิดซ้ ำฐำนควำมผิดเดียวกัน
ในฐำนใดฐำนหนึ่งต่อไปนี้ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป เสนอพัก
ใช้ใบอนุญำต เป็นเวลำ 60 วัน ดังนี้ 

 2.1 กรณีร้ำน ขย.1 และ ขย.3 ขำยยำหรือเภสัช
เคมีภัณฑ์ ประเภทยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ ใน
ระหว่ำงผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรไม่อยู่ (ตำมมำตรำ 32) 

 2.2 กรณีร้ำน ขย.2 ขำยยำ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ 
ประเภทยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ (ตำมมำตรำ19(2)) 

 2.3 กรณีร้ำน ขย.1 มีกำรขำยส่งยำ หรือเภสัช
เคมีภัณฑ์ ประเภทยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษให้แก่ร้ำน 
ขย.2 (ตำมมำตรำ 19 (3)) 
แนวปฏิบัติการเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อ
เสนอพักใช้ใบอนุญาตขายยา 

 คณะกรรมกำรยำยังก ำหนดแนวปฏิบัติกำรเสนอ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพื่อเสนอพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ 
เพื่อให้กำรจัดเตรียมวำระและข้อมูลในกำรน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำในเรื่องนี้ เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
แนวปฏิบัติก ำหนดให้หน่วยงำน/ส ำนัก/กอง/กลุ่มจัดเตรียม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ ส ำนักยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยำ 
ดังต่อไปนี ้

 1.  เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรน ำ เสนอ 
ประกอบด้วย รำยละเอียดกำรพักใช้ใบอนุญำตขำยยำโดยสรุป 
และประวัติกำรกระท ำควำมผิด ส ำเนำใบอนุญำตขำยยำ และ
ส ำเนำใบอนุญำตอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิด (กรณีที่มี
ใบอนุญำต) เช่น ส ำเนำใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสำท ส ำเนำใบอนุญำตขำยวัตถุเสพติด บันทึกกำร
ตรวจสถำนที่ (กรณีกำรตรวจสอบตำมปกติ) บันทึกจับกุม 
หรือบันทึกค ำให้กำร  (กรณีที่มีกำรจับกุมผู้รับอนุญำต) 
บันทึกกำรเก็บตัวอย่ำงยำ (ถ้ำมีกำรเก็บตัวอย่ำงยำส่งตรวจ
วิเครำะห์) บันทึกกำรยึดยำหรือบันทึกกำรอำยัดยำ (กรณีมี
กำรยึด/อำยัดยำ) กรณีกำรตรวจสอบพบกำรขำยยำผิด
ประเภทตำมมำตรำ 19 (2) (3) ใบส่ังซื้อยำ ใบส่งของของร้ำน
ขำยยำที่ขำยยำผิดประเภท เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เช่น  
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรกระท ำฝ่ำฝืน
กฎหมำยของหน่วยงำน  

 2.รำยละเอียดข้อมูลที่จะต้องมีระบุไว้ในเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรน ำเสนอ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์/
เหตุผลในกำรเข้ำตรวจ  อำทิเช่น ตรวจกรณีมีข้อสงสัยและ
ตรวจกรณีมีเรื่องร้องเรียน  ตรวจสอบเฝ้ำระวัง / ตรวจ
ประกอบกำรต่ออำยุ รำยละเอียดพฤติกรรมในกำรกระท ำ
ควำมผิด รวมทั้งหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรกระท ำผิด อำทิ
เช่น (1) มีกำรขำยยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์กลุ่มเส่ียงตำม
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำโดยไม่ซักถำม
อำกำร และมีวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องดื่ม/น้ ำแข็ง ไว้เพื่อขำย
ส ำหรับน ำไปผสมกับยำกลุ่มเส่ียงให้เกิดอำกำรมึนเมำ หรือ 
(2) ร้ำน ขย.2 มีกำรขำยยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ ประเภทยำ
อันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดฐำนขำย
ยำไม่ตรงตำมประเภทใบอนุญำต และ/หรือพบใบสั่งซื้อของ
ร้ำน/ใบส่งของจำกผู้ขำย เป็นต้น (รำยละเอียดหลักฐำนกระท ำ
ผิดของร้ำน ขย.2 จะเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปสืบสวนขยำย
ผลต่อไปยังผู้ขำย/ผู้รับอนุญำตอื่นที่ได้ขำยยำให้กับร้ำน ขย.
2)  รำยละเอียดของยำแยกตำมประเภทควำมผิด อำทิเช่น (1) 
กรณีพบยำชุด รำยละเอียดที่ต้องแจ้ง คือ พบยำชุดกี่แบบใน 
1 ซอง/ห่อ ประกอบด้วยยำลักษณะอะไรบ้ำง อย่ำงละกี่เม็ด 
ข้อบ่งใช้ยำ มีจ ำนวนมำกน้อยเพียงใด( 2) ยำไม่มีเลขทะเบียน 
รำยละเอียดที่ต้องแจ้ง คือ จ ำนวนรำยกำรของยำไม่มีเลข
ทะเบียนที่พบลักษณะของยำ ข้อบ่งใช้ยำ (ถ้ำมี) ปริมำณยำ 
ใน  1  ซอง/ห่อ  เป็นต้น (3) ยำหมดอำยุ รำยละเอียดที่ต้อง
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แจ้งคือ พบยำหมดอำยุกี่รำยกำร ชื่อยำ ข้อบ่งใช้ยำ ประเภท
ของยำเป็นยำอันตรำยหรือไม่ Lot ที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต 
วันเดือนปีที่หมดอำยุ จ ำนวนยำที่พบ เป็นต้น สถำนกำรณ์
ด ำเนินกำรทำงคดีของผู้กระท ำควำมผิด โดยระบุว่ำอยู่ใน
ขั้นตอนใด (เพื่อเป็นข้อมูลก ำหนดระยะเวลำพักใช้ใบอนุญำต
ที่เหมำะสม) อำทิเช่น (1) กำรด ำเนินกำรทำงคดีอำญำต่อผู้รับ
อนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร โดยส่งฟ้องผู้รับอนุญำตใน
คดีอำญำ ประกอบด้วยขั้นตอนเปรียบเทียบปรับโดย
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด หรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ร้องทุกข์
ต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท ำส ำนวนคดี เพื่อส่งให้
อัยกำรจังหวัดพิจำรณำ อัยกำรจังหวัดพิจำรณำส ำเนำคดี  
อัยกำรจังหวัดส่งฟ้องคดีต่อศำล ศำลก ำลังพิจำรณำคดี ศำลได้
ตัดสินคดีแล้ว (2) และกำรด ำเนินกำรในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
จรรยำบรรณวิชำชีพต่อผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร 

 
การอภิปรายและสรุปผล  

 แนวปฏิบัติในกำรเสนอพักใช้ใบอนุญำตขำยยำต่อ
คณะกรรมกำรยำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อลดกำรใช้อ ำนำจดุลพินิจ
ของเจ้ำหน้ำที่ แนวปฏิบัติดังกล่ำวเป็นกำรวำงมำตรกำรที่ท ำ
ให้ผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ ถูกด ำเนินคดีและ
ถูกพักใช้ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน ซึ่งใช้กับผู้รับอนุญำต
ขำยยำทุกประเภททั้งยำมนุษย์และยำสัตว์รวมทั้งเภสัช
เคมีภัณฑ์ ที่ขำยยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์กลุ่มที่มีควำม
อันตรำย หรือขำยยำหรือเภสัชเคมีภัณฑ์กลุ่มที่อำจมีกำร
น ำไปใช้ในทำงที่ผิดตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ หรือกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.
2510 ร่วมกับขำยวัตถุออกฤทธิ์หรือวัตถุเสพติดที่น ำไปใช้
ในทำงที่ผิด ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยนี้โดย
กระทบกระเทือนต่อผู้ถูกค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตขำยยำตำม
ควำมรุนแรงของควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 
เช่น ถ้ำมีกำรขำยยำส้ินอำยุ จะถูกพักใช้ใบอนุญำตขำยยำเป็น
จ ำนวน 120 วัน หำกถูกด ำเนินคดีขำยยยำอันตรำยหรือยำ
ควบคุมพิเศษ ในระหว่ำงผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรไม่อยู่ปฎิบัติ
หน้ำที่ จ ำนวนตั้งแต่ 2 ครั้ง ขึ้นไป จะถูกพักใช้ใบอนุญำตขำย
ยำเป็นจ ำนวน 60 วัน กำรปฎิบัติตำมแนวปฏิบัติในกำรเสนอ
พักใช้ใบอนุญำตขำยยำต่อคณะกรรมกำรยำเป็นกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ 

 แนวปฎิบัติในกำรเสนอพักใช้ใบอนุญำตขำยยำต่อ
คณะกรรมกำรยำ เป็นแนวทำงที่เหมำะสมและจ ำเป็นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 
สอดคล้องกับหลักควำมได้สัดส่วน พร้อมทั้งยังได้ก ำหนดให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้เสนอข้อมูลให้คณะกรรมกำรยำพักใช้
ใบอนุญำตขำยยำ ต้องส่งหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำพัก
ใช้ใบอนุญำตทั้งหมดที่ได้มีกำรด ำเนินคดีกับผู้รับอนุญำตขำย
ยำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนอัยกำร หรือศำล มำให้
คณะกรรมกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

 ทั้งนี้ผู้ได้รับค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตขำยยำหลังจำก
ได้รับแจ้ง มี สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขภำยในสำมสิบวัน หลังจำกได้รับผลกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์แล้ว ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญำตขำยยำซึ่ งเป็นผู้ได้รับ
ควำมเดือดร้อนเสียหำยตำมมำตรำ 42 วรรคแรก แห่ง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดี
ปกครอง พ.ศ. 254210 ที่ไม่พอใจมีสิทธิฟ้องต่อศำลปกครอง
เกี่ยวกับกำรที่ผู้อนุญำตออกค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตขำยยำโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย เนื่องจำกกระท ำโดยไม่มีอ ำนำจหรือ
นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่
ถูกต้องตำมรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีกำรอันเป็นสำระส ำคัญที่
ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรกระท ำนั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือมี
ลักษณะเป็นกำรเลือกปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะ
เป็นกำรสร้ำงขั้นตอนโดยไม่จ ำเป็น หรือสร้ำงภำระให้เกิดกับ
ประชำชนเกินสมควร หรือเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ตำม
มำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. 254211 โดยต้อง
ยื่นฟ้องภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับค ำส่ังพักใช้
ใบอนุญำตขำยยำ ตำมมำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้ง 

10มำตรำ 42 วรรคหนึ่ง พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครอง
และวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 ผู้ใดได้รับควำมเดือดร้อน
เสียหำย หรืออำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้ อัน
เนื่องจำกกำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำของหน่วยงำนทำง
ปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญำทำง
ปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ ำนำจศำลปกครองตำมมำตรำ 9 
และกำรแก้ไขหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยหรือยุติ
ข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีค ำบังคับตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 72 ผู้นั้นมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศำลปกครอง 
 11มำตรำ 9 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธี
พิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศำลปกครองมีอ ำนำจพิจำรณำ
พิพำกษำหรือมีค ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) คดีพิพำทเกี่ยวกับกำรที่
หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรโดยไม่ชอบ
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ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. 254212 เพื่อ
ขอเพิกถอนค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตขำยยำ 
________________________________________________ 
ด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกฎ ค ำสั่ง หรือกำรกระท ำอื่นใด 
เนื่องจำกกระท ำโดยไม่มีอ ำนำจหรือนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือไม่
ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ถูกต้องตำมรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีกำรอัน
เป็นสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรกระท ำนั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือ
มีลักษณะเป็นกำรเลือกปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นกำรสร้ำง
ขั้นตอนโดยไม่จ ำเป็นหรือสร้ำงภำระให้เกิดกับประชำชนเกินสมควร หรือ
เป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

12มำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและ
วิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กำรฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่น
ฟ้องภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งกำรฟ้องคดี 
หรือนับแต่วันที่พ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ
ร้องขอต่อหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้ปฎิบัติ
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจำก
หน่วยงำนทำงปกครอง หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค ำ

ชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบท
กฎหมำยเฉพำะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 
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Abstract 
 This article discusses the order issuance for suspending of licenses to sell drugs by the grantors according to the 

recommendation of the Drug Committee under the Drug Act B.E. 2510.  Such order is considered an administrative order. The 
Drug Committee has to exercise discretionary power within the boundaries and intendment of the Law and consistent to the 
principle of necessity and balancing between public or collective interests and the damage to basic rights of individuals or society 
as a whole according to proportionality principles. The article also discusses the process of license suspension and the guidelines 
set by the Committee on the submission of request to the Committee for suspension of drug selling licenses and documents 
needed to be submitted with such request. 
Keywords: drug act, drugstores, license suspension, Drug Committee, Food and Drug Administration 
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