
1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอันจะเป็นการจํากัด

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานพยาบาล”๒ หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการ

ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด 
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วย
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๓๒/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “สถานพยาบาล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้ โดยกระทําเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

“ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาล 
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
“ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”๓ หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา ๓๑ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ
ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้อนุญาต”๔ หมายความว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานพยาบาล 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดย

กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและ
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ เว้นแต่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งผู้อนุญาตกําหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการแจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามวรรคสอง ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
                                                 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อนุญาต” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสถานพยาบาล 

   
 

มาตรา ๗๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสถานพยาบาล” 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ
โดยตําแหน่ง กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
จํานวนสองคน และผู้ประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้น จํานวนหกคน ได้แก่ ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทน
สภาเภสัชกรรม ผู้แทนทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพละหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นเลือกกันเอง
จํานวนสองคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนห้าคนซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งต้ังจากผู้ดําเนินการสอง
คน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน 
และผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ

สามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
                                                 

๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) พ้นจากการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ดําเนินการในกรณีที่

ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น 
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังผู้อ่ืน

เป็นกรรมการแทน และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังก็ได้ 
ในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่๘ 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑๙  คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา ให้ความเห็น และให้คําแนะนําแก่

รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการสถานพยาบาล 

การปิดสถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 
(๔ )  การควบคุมหรือการพิจารณาเรื่ องร้องเรียนเกี่ ยวกับการดําเนินการ

สถานพยาบาล 
(๕) การกําหนดลักษณะและมาตรฐาน หรือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่

ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และการแจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสถานพยาบาล
ดังกล่าว 

(๖) การกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือสาธารณภัยตาม

                                                 
๘ มาตรา ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย
ฉุกเฉินจากสถานพยาบาล และการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการในกรณีเช่นว่านั้น 

(๗) เรื่องอื่น ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการได้ 
ให้นํามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการที่แต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๒ มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

 
หมวด ๒ 

การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล 
   

 
มาตรา ๑๔  สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ลักษณะของสถานพยาบาลแต่ละประเภทตามวรรคหนึ่งและลักษณะการให้บริการ

ของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔/๑๑๐  สถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทาง

การแพทย์และสาธารณสุข หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
เอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด

มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 
 
มาตรา ๑๖  ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับ

ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขอ การออกใบอนุญาต และการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้

จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย 
 
มาตรา ๑๘  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้

อนุญาต จะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดให้มีกรณีดังต่อไปนี้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
(๑) มีแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ 
(๓) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ เวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล

นั้น ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๕) ช่ือสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทางสาธารณสุข รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตให้ต้ัง หรือมี
บริการทางการแพทย์บางประเภทในสถานพยาบาลในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปี

ปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอแล้ว ให้

ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไปได้ จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๐  ผู้รับอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถ้ามิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่ม
หลังจากพ้นกําหนดหกเดือนให้ผู้อนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ต่อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๑  การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้แก่บุคคล ซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ให้กระทําได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ถ้าผู้รับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจํานงต่อผู้อนุญาตภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป เมื่อผู้
อนุญาตตรวจสอบแล้วว่าบุคคลน้ันมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ก็ให้ผู้แสดง
ความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า ผู้แสดง
ความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้ังแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดําเนินการคนหนึ่ง เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล

และรับผิดชอบในการดําเนินการสถานพยาบาล 
 
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้บุคคลใดดําเนินการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก

ผู้อนุญาต 
การขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลของผู้

อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๑)๑๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ แต่บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการ

ตามประเภทใดหรือสถานพยาบาลที่ ให้บริการทางการแพทย์ใด ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒) ไม่เป็นผู้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่ในกรณีที่เป็นผู้ดําเนินการประเภทที่
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้วแห่งหนึ่ง จะอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่ง
หนึ่งไม่ได้ 

(๓) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด 
 
มาตรา ๒๖  ถ้าผู้ดําเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน 

ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดําเนินการแทนได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในสาม
วันนับแต่วันที่เข้าดําเนินการแทน 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้ดําเนินการ 

 
มาตรา ๒๗  ผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ และผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแห่ง

หนึ่ง ๆ จะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 
 
มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของ

ปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอแล้วให้

ผู้นั้นดําเนินการสถานพยาบาลต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือดําเนินการ
สถานพยาบาล แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อนได้ เมื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตร้องขอ 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้รับ

อนุญาตหรือผู้ดําเนินการ แล้วแต่กรณี แจ้งต่อผู้อนุญาตและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 

สถานพยาบาลนั้น 
 
มาตรา ๓๒๑๒  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ณ สถานพยาบาลนั้น 
(๑) ช่ือสถานพยาบาล 
(๒) รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
(๓) อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น 

และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓๑๓  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด

ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการ
อ่ืนของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา ๓๒ (๓) 

ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ หรือค่าบริการอื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และต้องให้บริการแก่
ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไว้ 

 
มาตรา ๓๓/๑๑๔  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ให้รัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์
ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา ๓๖ 

 
มาตรา ๓๔๑๕  ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไป

จากสาขา ช้ัน หรือแผน ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต หรือมิให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(๒) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน 

(๓) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงตามท่ีกําหนดไว้ใน
ใบอนุญาต เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 

(๔) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะ
อันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๓๕  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน

ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดใน

กฎกระทรวงตลอดเวลาทําการ 
(๒) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลนั้น 

ตามชนิดที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) จัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและ

ผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
                                                 

๑๓ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔ มาตรา ๓๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จัดทํา 
(๔) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บริการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๕ 
 
มาตรา ๓๖๑๖  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแล

ให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามมาตรา ๓๓/๑ ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจําเป็นต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานพยาบาลมีหน้าที่
ระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาหรือดําเนินการตามความเหมาะสมและความ
จําเป็น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

เมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อ
หรือผู้ ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลอื่น ผู้รับอนุญาตและ
ผู้ดําเนินการต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการต้องควบคุมดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอม

ให้ผู้อ่ืนใช้สถานพยาบาลประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการ
ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๘๑๗  ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการของสถานพยาบาล นอกจากชื่อและที่ ต้ังของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏใน
ใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 

การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด  ๆ  ซึ่ งชื่ อ  ที่ ต้ั ง  หรือกิจการของ
สถานพยาบาล หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มี
ผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลโดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความ
จริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 
จะกระทํามิได้ 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่มีการโฆษณาหรือประกาศฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ผู้อนุญาตมี

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกล่าวได้ 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ หรือดัดแปลง
อาคารเกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้กระทําได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการ

ที่อ่ืน ให้ดําเนินการเสมือนเป็นผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่ 
 
มาตรา ๔๒  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๑๘ 

(๔) ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ (๕) การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้อนุญาต 
 
มาตรา ๔๔  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสถานพยาบาล ต้องแจ้งเป็น

หนังสือและจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใดก่อนเลิกกิจการก็ได้  ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลนั้นเป็นสําคัญ 

 
มาตรา ๔๕  ให้ผู้อนุญาตจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล 

และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยสม่ําเสมอ ในการนี้ถ้า
พบว่าสถานพยาบาล ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล ผู้อนุญาตมี
อํานาจออกคําสั่งให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 

ให้นํามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) เข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในสถานพยาบาลในระหว่างเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินคดี 

ในการปฏิ บัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง ให้ผู้ รับอนุญาต 
ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
สถานพยาบาลนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้อนุญาตและพนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
การปิดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๔๙  เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการ แล้วแต่กรณี 
ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการ กระทําการหรือละเว้นกระทํา

การอย่างใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ใน
สถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา 
๔๕ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งปิด
สถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการได้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
แล้ว ให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนคําสั่งปิดสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี หรือถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการไม่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกําหนดตามมาตรา ๕๐ ให้ผู้อนุญาตโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ 

ถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ ดําเนินการต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผู้อนุญาตเห็นว่าเป็นกรณีร้ายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป ให้ผู้อนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้นั้นได้ 

 
มาตรา ๕๒  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในกรณีที่ 
(๑) ผู้รับอนุญาตตาย และไม่มีผู้แสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการหรือผู้แสดง

ความจํานงนั้น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ทั้งนี้ ตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๒๒ 
(๒) ผู้อนุญาตมีคําสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๕๐ หรือมีคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ 
ผู้อนุญาตอาจมีคําสั่งให้สถานพยาบาลนั้น อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการเพื่อ

ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรได้ 
 
มาตรา ๕๓  คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผู้อนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ให้ทําเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้ดําเนินการ ณ ภูมิลําเนาของผู้นั้น แล้วแต่กรณี ถ้าไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้จัดการ
ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาล และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคําสั่งนั้นแล้วต้ังแต่
วันที่ปิดคําสั่ง 

คําสั่งของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอ่ืนใดอีกด้วย
ก็ได้ 

 
มาตรา ๕๔  ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขอรับใบอนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่า

จะพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๕  คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ หรือของผู้อนุญาตตาม

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผู้ที่ได้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๗๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดา
สิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๕๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๕ 

หรือคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยมิได้จัดให้มี

ผู้ดําเนินการตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ แต่ไม่แจ้งภายในกําหนดเวลา

ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๒๑๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๓  ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ (๑) ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๔  ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือ (๔) 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ 

(๒) หรือมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๖๖  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับ

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๙ มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๘๒๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณา
หรือประกาศ  ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้
ระงับการโฆษณาหรือประกาศ  ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 

 
มาตรา ๖๙  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๔ วรรค

สอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๐  ผู้รับอนุญาต ผู้ ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่งอยู่ในสถานพยาบาล ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๗๑  ผู้ใดประกอบกิจการสถานพยาบาลในระหว่างที่สถานพยาบาลนั้นถูกสั่ง

ปิดช่ัวคราวตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

 
มาตรา ๗๒  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการในการ

ดําเนินการตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผู้รับอนุญาต ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล หรือ

เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลผู้ใด จัดทําหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือ
เอกสารกรณีอ่ืนอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔๒๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้อง
รับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
                                                 

๒๐ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๑ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๕  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น

ประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แต่งต้ังข้าราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
อัยการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งต้ังข้าราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ๒๒ 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูก
ฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจําคุก ในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทําการเปรียบเทียบปรับแทนสําหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

เมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทําความผิดที่มีอัตราโทษตามวรรคสอง 
และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๖  ใบอนุญาตให้ ต้ังสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดําเนินการ
สถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ และให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๗  บรรดากฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ และยังใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 

                                                 
๒๒ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
๑. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 
๒. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท และ 

ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๑๐๐ บาท 
 
๓. ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 
๔. ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(ก) ไม่เกิน ๑๐ เตียง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ข) เกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๒๕ เตียง ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 
(ค) เกิน ๒๕ เตียง แต่ไม่เกิน ๕๐ เตียง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(ง) เกิน ๕๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(จ) เกิน ๑๐๐ เตียง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ 

ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสําหรับที่เกิน ๑๐๐ เตียง เตียงละ ๕๐ บาท 
 
๕. การต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
 
๖. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 
๗. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบอนุญาต ครั้งละ ๑๐๐ บาท 
 
๘. ค่าธรรมเนยีมการประกอบกิจการสถานพยาบาล ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ได้ใช้บังคับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับลักษณะ
การประกอบกิจการของสถานพยาบาลปัจจุบัน สมควรที่จะดําเนินการควบคุมกิจการสถานพยาบาล
เพื่อให้ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการจากสถานพยาบาลมากยิ่งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ประกอบกิจการ การเลิก การย้าย การปิดสถานพยาบาล การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการ
ของสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแล
สถานพยาบาล และกําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
รวมท้ังให้มีการกําหนดจํานวนสถานพยาบาลที่จะให้จัดต้ังได้หรือมีบริการทางการแพทย์บางชนิดใน
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ เพื่อให้มีการประกอบกิจการในลักษณะที่ให้บริการทางสาธารณสุขที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๓ 

 
มาตรา ๑๑๖  ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดี

กรมควบคุมโรคติดต่อ” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” และคําว่า “สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข” เป็น “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔ 
                                                 

๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแยกการประกอบโรค
ศิลปะสาขากายภาพบําบัดและการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย
เฉพาะ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคําว่า “สถานพยาบาล” และ “ผู้
ประกอบวิชาชีพ” รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแยกการประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายเฉพาะ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามในคําว่า “สถานพยาบาล” 
และ “ผู้ประกอบวิชาชีพ” รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการซึ่งโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ 

เกี่ยวกับสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือการ
ประกาศต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อ
ได้ย่ืนคําขออนุมัติแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากผู้อนุญาต 
                                                 

๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๒ ก/หน้า ๒๐/๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๑๐๗ ก/หน้า ๔๑/๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๕  บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญั ติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 

มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสถานพยาบาลที่ให้บริการแก่
ประชาชนมีทั้งสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน 
แต่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐ จึงควรแก้ไข
ให้สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามที่กําหนด หรือผ่านการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กําหนด แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล และแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดําเนินการของสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย
ฉุกเฉิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บทกําหนดโทษ และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปณตภร/ผู้จัดทํา 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
ชวัลพร/เพิ่มเติม 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วิชพงษ์/ตรวจ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
ยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เป็นปีที่ ๒๒ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยยำ 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำร่ำงรัฐธรรมนูญในฐำนะรัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศ

ในรำชกิจจำนเุบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระรำชบัญญัติกำรขำยยำ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๒) พระรำชบัญญัติกำรขำยยำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๓) พระรำชบัญญัติกำรขำยยำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔) พระรำชบัญญัติกำรขำยยำ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
(๕) พระรำชบัญญัติกำรขำยยำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
มำตรำ ๔๒  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ยำ” หมำยควำมว่ำ 
(๑) วัตถุท่ีรับรองไว้ในต ำรำยำที่รัฐมนตรีประกำศ 
(๒) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรวินิจฉัย บ ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค 

หรือควำมเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 
(๓) วัตถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส ำเร็จรูป หรือ 
(๔) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับให้เกิดผลแก่สุขภำพ โครงสร้ำง หรือกำรกระท ำหน้ำที่ใด ๆ 

ของร่ำงกำยของมนุษย์หรือสัตว์ 
                                                 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๔/ตอนท่ี ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๗/๒๐ ตุลำคม ๒๕๑๐ 
๒ มำตรำ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

วัตถุตำม (๑) (๒) หรือ (๔) ไม่หมำยควำมรวมถึง 
(ก) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรเกษตรหรือกำรอุตสำหกรรมตำมที่รัฐมนตรี

ประกำศ 
(ข) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นอำหำรส ำหรับมนุษย์ เครื่องกีฬำ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ในกำรส่งเสริมสุขภำพ เครื่องส ำอำง หรือเครื่องมือและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในกำร
ประกอบโรคศิลปะหรือวิชำชีพเวชกรรม 

(ค) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในห้องวิทยำศำสตร์ส ำหรับกำรวิจัย กำรวิเครำะห์หรือ
กำรชันสูตรโรคซึ่งมิได้กระท ำโดยตรงต่อร่ำงกำยของมนุษย์ 

“ยำแผนปัจจุบัน” หมำยควำมว่ำ ยำที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรประกอบวิชำชีพเวช
กรรม กำรประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือกำรบ ำบัดโรคสัตว์ 

“ยำแผนโบรำณ” หมำยควำมว่ำ ยำที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรประกอบโรคศิลปะ
แผนโบรำณ หรือกำรบ ำบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในต ำรำยำแผนโบรำณที่รัฐมนตรีประกำศหรือยำที่รัฐมนตรี
ประกำศเป็นยำแผนโบรำณ หรือยำที่ได้รับอนุญำตให้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำเป็นยำแผนโบรำณ 

“ยำอันตรำย” หมำยควำมว่ำ ยำแผนปัจจุบันหรือยำแผนโบรำณที่รัฐมนตรีประกำศ
เป็นยำอันตรำย 

“ยำควบคุมพิเศษ” หมำยควำมว่ำ ยำแผนปัจจุบันหรือยำแผนโบรำณที่รัฐมนตรี
ประกำศเป็นยำควบคุมพิเศษ 

“ยำใช้ภำยนอก”๓ หมำยควำมว่ำ ยำแผนปัจจุบันหรือยำแผนโบรำณที่มุ่งหมำย
ส ำหรับใช้ภำยนอก  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยำใช้เฉพำะที่ 

“ยำใช้เฉพำะที่”๔ หมำยควำมว่ำ ยำแผนปัจจุบันหรือยำแผนโบรำณที่มุ่งหมำยใช้
เฉพำะที่กับหู ตำ จมูก ปำก ทวำรหนัก ช่องคลอด หรือท่อปัสสำวะ 

“ยำสำมัญประจ ำบ้ำน” หมำยควำมว่ำ ยำแผนปัจจุบันหรือยำแผนโบรำณที่รัฐมนตรี
ประกำศเป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน 

“ยำบรรจุเสร็จ”๕ หมำยควำมว่ำ ยำแผนปัจจุบันหรือยำแผนโบรำณที่ได้ผลิตขึ้น
เสร็จในรูปต่ำง ๆ ทำงเภสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภำชนะหรือหีบห่อที่ปิดหรือผนึกไว้ และมีฉลำกครบถ้วน
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“ยำสมุนไพร” หมำยควำมว่ำ ยำที่ได้จำกพฤกษชำติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสมปรุง 
หรือแปรสภำพ 

“เภสัชเคมีภัณฑ์” หมำยควำมว่ำ สำรอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์เคมีซึ่งเป็นสำรเดี่ยว
ที่ใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยำ 

“เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส ำเร็จรูป” หมำยควำมว่ำ สำรอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมีทั้งที่
เป็นสำรเดี่ยวหรือสำรผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะน ำมำใช้ประกอบในกำรผลิตเป็นยำส ำเร็จรูป 

                                                 
๓ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ยำใช้ภำยนอก” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 
๔ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ยำใช้เฉพำะที่” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 
๕ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ยำบรรจุเสร็จ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพเวชกรรม 

“กำรประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบโรคศิลปะโดย
อำศัยควำมรู้อันได้ศึกษำตำมหลักวิทยำศำสตร์ 

“กำรประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณ” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบโรคศิลปะโดย
อำศัยควำมรู้จำกต ำรำหรือกำรเรียนสืบต่อกันมำอันมใิช่กำรศึกษำตำมหลักวิทยำศำสตร์ 

“กำรบ ำบัดโรคสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ อันกระท ำโดยตรงต่อร่ำงกำย
ของสัตว์เพ่ือตรวจ รักษำ ป้องกัน หรือก ำจัดโรค 

“ผลิต”๖ หมำยควำมว่ำ ท ำ ผสม ปรุง หรือแปรสภำพ และหมำยควำมรวมถึง
เปลี่ยนรูปยำ แบ่งยำโดยมีเจตนำให้เป็นยำบรรจุเสร็จ  ทัง้นี้ จะมีฉลำกหรือไม่ก็ตำม 

“สำรออกฤทธิ์” หมำยควำมว่ำ วัตถุอันเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญของยำที่สำมำรถมี
ฤทธิ์บ ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรือควำมเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 

“ควำมแรงของสำรออกฤทธิ์” หมำยควำมว่ำ 
(๑) ควำมเข้มข้นของยำที่มีปริมำณของสำรออกฤทธิ์ระบุเป็นน้ ำหนักต่อน้ ำหนัก 

น้ ำหนักต่อปริมำตร หรือปริมำณของสำรออกฤทธิ์ต่อหนึ่งหน่วยกำรใช้ หรือ 
(๒) กำรแสดงฤทธิ์ทำงกำรรักษำโรคของยำตำมที่ได้มีกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร

ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม หรือได้ผ่ำนกำรควบคุมกำรใช้รักษำโรคอย่ำงได้ผลเพียงพอแล้ว 
“ขำย”๗ หมำยควำมว่ำ ขำยปลีก ขำยส่ง จ ำหน่ำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยนเพ่ือ

ประโยชน์ในทำงกำรค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรมีไว้เพ่ือขำยด้วย 
“ขำยส่ง”๘ หมำยควำมว่ำ ขำยตรงต่อผู้รับอนุญำตขำยยำ ผู้รับอนุญำตขำยส่งยำ 

กระทรวง ทบวง กรม สภำกำชำดไทย องค์กำรเภสัชกรรม ผู้ ได้รับอนุญำตให้ด ำเนิ นกำร
สถำนพยำบำล ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ผู้ประกอบวิชำชีพกำรผดุง
ครรภ์ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือ
ผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ 

“ด่ำนน ำเข้ำ”๙ หมำยควำมว่ำ ท่ำหรือที่แห่งใดในรำชอำณำจักรที่รัฐมนตรีประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำให้เป็นด่ำนตรวจสอบยำที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

“ฉลำก” หมำยควำมรวมถึง รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมำย หรือข้อควำมใด ๆ ซึ่ง
แสดงไว้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำ 

“เอกสำรก ำกับยำ” หมำยควำมรวมถึง กระดำษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ท ำให้ปรำกฏ
ควำมหมำยด้วยรูป รอยประดิษฐ์เครื่องหมำยหรือข้อควำมใด ๆ เกี่ยวกับยำที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับ
ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำ 

“ต ำรับยำ” หมำยควำมว่ำ สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มียำรวมอยู่ด้วยไม่ว่ำสิ่ง
ปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้หมำยควำมรวมถึงยำที่มีลักษณะเป็นวัตถุส ำเร็จรูปทำงเภสัชกรรมซึ่ง
พร้อมที่จะน ำไปใช้แก่มนุษย์หรือสัตว์ได้ 
                                                 

๖ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ผลิต” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ขำย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ขำยส่ง” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ด่ำนน ำเข้ำ” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ”๑๐ หมำยควำมว่ำ กำรพิจำรณำค ำขอ กำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเอกสำร กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำน
ประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบ เพ่ือออกใบอนุญำต ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำหรือใบรับรอง 
ตลอดจนกำรพิจำรณำใด ๆ เกี่ยวกับยำ 

“ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพเวชกรรม 

“ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบโรคศิลปะแผน
ปัจจุบันในสำขำทันตกรรม เภสัชกรรม กำรผดุงครรภ์ หรือกำรพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมกำรประกอบโรคศิลปะ 

“ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณ”๑๑ หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์
แผนไทยด้ำนเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบ
โรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนจีนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ  

“เภสัชกรชั้นหนึ่ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำ
เภสัชกรรม 

“เภสัชกรชั้นสอง” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นสองในสำขำ
เภสัชกรรม 

“ผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ ได้รับอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรบ ำบัดโรคสัตว์ 

“ผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ชั้นสอง” หมำยควำมว่ำ ผู้ ได้รับอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ชั้นสอง (ก) สำขำอำยุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรบ ำบัด
โรคสัตว์ 

“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ และในกรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญำต ให้หมำยควำมรวมถึงผู้จัดกำรหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด ำเนิน
กิจกำรด้วย 

“ผู้อนุญำต” หมำยควำมว่ำ 
(๑) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำร

อำหำรและยำมอบหมำย ส ำหรับกำรอนุญำตผลิตยำหรือกำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(๒) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำร

อำหำรและยำมอบหมำย ส ำหรับกำรอนุญำตขำยยำในกรุงเทพมหำนคร 
(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส ำหรับกำรอนุญำตขำยยำในจังหวัดที่อยู่ในเขตอ ำนำจ

นอกจำกกรุงเทพมหำนคร 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรยำตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๐ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับ

ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑ มำตรำ ๔ นิยำมค ำวำ่ “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รกัษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ ๕๑๒  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำ
ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่น รวมทั้งออกประกำศ
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่ ง จะก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดยค ำนึงถึงประเภท ชนิด และลักษณะของยำหรือหมวดยำที่ก ำหนดไว้
ในใบอนุญำต หรือขนำดและกิจกำรของผู้ประกอบกำรก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมกำรยำ 
   

 
มำตรำ ๖ ๑๓  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรยำ” 

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมกำรแพทย์ อธิบดีกรม
ควบคุมโรคติดต่อ อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ อธิบดีกรมอนำมัย เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ผู้แทนกระทรวงกลำโหม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนทบวงมหำวิทยำลัย
ซึ่งแต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศำสตร์สองคน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ผู้อ ำนวยกำรกองกองกำรประกอบโรคศิลปะ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข 
เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง กับกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกิน
เก้ำคน ในจ ำนวนนี้อย่ำงน้อยสองคนจะต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณ 

ให้รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้
ผู้อ ำนวยกำรกอง กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เป็นกรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มำตรำ ๗  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี 
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรแต่งตั้งอีกได้ 
 
มำตรำ ๘  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้น

จำกต ำแหน่งเมือ่ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 

                                                 
๑๒ มำตรำ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓ มำตรำ ๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๕) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษหรือ

ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
(๗) ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ 
เมื่อกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็น

กรรมกำรแทน และให้ผู้นั้นอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของกรรมกำรซึ่งตนแทน 
 
มำตรำ ๙  กำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน

สำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมให้
กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 
กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน

ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
 
มำตรำ ๑๐  ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นในเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) กำรอนุญำตผลิตยำ ขำยยำ หรือน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและกำรขึ้น

ทะเบียนต ำรับยำ 
(๒) กำรพักใช้ใบอนุญำต กำรเพิกถอนใบอนุญำตหรือกำรเพิกถอนทะเบียนต ำรับยำ 
(๓) กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรผลิตยำ กำรขำยยำ กำร

น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร กำรน ำยำมำเป็นตัวอย่ำง เพ่ือตรวจ และกำรตรวจสอบสถำนที่
ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ สถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและสถำนที่เก็บยำ 

(๔) กำรที่รัฐมนตรีจะใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๗๖ หรือมำตรำ ๗๗ 
(๕) เรื่องอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย 
 
มำตรำ ๑๑๑๔  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพ่ือพิจำรณำศึกษำ

หรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร และเรื่องกระบวนกำรพิจำรณำ
อนุญำตยำตำมมำตรำ ๑๑/๒ 

กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๑๑/๒ อย่ำงน้อยต้องมี
ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ผู้แทนสมำคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสมำคมหรือผู้ประกอบกำรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรผลิตยำ กำรขำยยำ 
กำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ทั้งนี้ ในคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำขึ้นบัญชี
และค่ำใช้จ่ำย ให้มีผู้แทนกระทรวงกำรคลังเป็นอนุกรรมกำรเพ่ิมขึ้นด้วย  

ให้น ำควำมในมำตรำ ๙ มำใช้บังคับแก่กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 
 

                                                 
๑๔ มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมวด ๑/๑ 
กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ๑๕ 

   
 

มำตรำ ๑๑/๑๑๖  ในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ นอกจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีได้รับมอบหมำย
ให้ท ำกิจกำรในหน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ว ให้มีผู้เชี่ยวชำญ 
องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ท ำหน้ำที่ใน
กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบ 
เพ่ือให้กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  ทั้งนี้ 
บุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรดังกล่ำวต้องได้รับกำรขึ้นบัญชีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 
มำตรำ ๑๑/๒๑๗  เพ่ือประโยชน์ในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ ให้รัฐมนตรี

โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร มีอ ำนำจประกำศก ำหนด ดังต่อไปนี้  
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรได้มำและกำรขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชำญ องค์กร

ผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศตำมมำตรำ ๑๑/๑  
ทั้งนี ้ ในประกำศต้องก ำหนดคุณสมบัติ มำตรฐำน และกำรด ำเนินงำนของบุคคล หน่วยงำน 
หรือองค์กรดังกล่ำว 

(๒) ค่ำขึ้นบัญชีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะจัดเก็บจำกผู้เชี่ยวชำญ 
องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยจะจัดเก็บได้
ต้องไม่เกินอัตรำค่ำขึ้นบัญชีสูงสุด 

(๓) ประเภทและค่ำใช้จ่ำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือหน่วยงำน
ของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำภำรกิจในหน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
แล้วแต่กรณี จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกิน
อัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุด 

(๔) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ 
อัตรำค่ำขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุดตำม (๒) และ (๓) เมื่อได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได ้
ประกำศตำมวรรคหนึ่ง อำจก ำหนดให้มีกำรยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข

ตำม (๑) ค่ำขึ้นบัญชีตำม (๒) หรือประเภทและค่ำใช้จ่ำยตำม (๓) ทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือจะ
ก ำหนดค่ำข้ึนบัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงกันตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมได้ 

 
มำตรำ ๑๑/๓๑๘  เงินค่ำขึ้นบัญชีที่จัดเก็บได้ตำมมำตรำ ๑๑/๒ (๒) ให้เป็นของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำหรับเงินค่ำใช้จ่ำยที่จัดเก็บได้ตำมมำตรำ ๑๑/๒ (๓) ให้เป็น
                                                 

๑๕ หมวด ๑/๑ กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ มำตรำ ๑๑/๑ ถึง มำตรำ ๑๑/๔ เพิ่มโดย
พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖ มำตรำ ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗ มำตรำ ๑๑/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกิจกำรในหน้ำที่
และอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่ได้จัดเก็บ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน ำส่งคลัง
เป็นรำยได้แผ่นดิน และให้จ่ำยเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นค่ำตอบแทนผู ้เชี ่ยวชำญ องค์กรผู ้เชี ่ยวชำญ หรือองค์กรเอกชนตำม
มำตรำ ๑๑/๑ 

(๒) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรที่เป็นประโยชน์
สำธำรณะเพ่ือกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนยำ 

(๓) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือพัฒนำ
ระบบงำนที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร 

(๔) เป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ
อนญุำตยำตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๑๑/๔๑๙  กำรรับเงินตำมมำตรำ ๑๑/๒ (๒) และ (๓) กำรจ่ำยเงินตำม

มำตรำ ๑๑/๓ และกำรเก็บรักษำเงินให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 

 
หมวด ๒ 

กำรขออนุญำตและออกใบอนุญำตเกีย่วกับยำแผนปัจจุบัน 
   

 
มำตรำ ๑๒  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำแผน

ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต 
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่

ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๑๓๒๐  บทบัญญัติมำตรำ ๑๒ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) กำรผลิตยำซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้ำที่ป้องกันหรือบ ำบัดโรค 

สภำกำชำดไทย และองค์กำรเภสัชกรรม 
(๒) กำรผลิตยำตำมใบสั่งยำของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือของผู้ประกอบโรค

ศิลปะที่สั่งส ำหรับคนไข้เฉพำะรำย หรือตำมใบสั่งยำของผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ส ำหรับสัตว์
เฉพำะรำย 

(๓) กำรขำยยำสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำอันตรำย กำรขำยยำสำมัญประจ ำบ้ำน กำรขำยยำ
ซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสำขำทันตกรรมขำยเฉพำะส ำหรับคนไข้ของ
ตน หรือกำรขำยยำซึ่งผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ขำยส ำหรับสัตว์ซึ่งตนบ ำบัดหรือป้องกันโรคหรือ

                                                                                                                                            
๑๘ มำตรำ ๑๑/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙ มำตรำ ๑๑/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรขำยยำซึ่งขำยโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้ำที่ป้องกันหรือบ ำบัดโรค สภำกำชำดไทยและ
องค์กำรเภสัชกรรม 

(๔) กำรน ำยำติดตัวเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งไม่เกินจ ำนวนที่จ ำเป็นจะต้องใช้
เฉพำะตัวได้สำมสิบวัน 

(๕) กำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้ำที่
ป้องกันหรือบ ำบัดโรค สภำกำชำดไทย และองค์กำรเภสัชกรรม 

ผู้ได้รับยกเว้นตำม (๑) และ (๕) ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง๒๑ 

 
มำตรำ ๑๔๒๒  ผู้อนุญำตจะออกใบอนุญำตให้ผลิต ขำย หรือน ำ หรือสั่งเข้ำมำใน

รำชอำณำจักรซึ่งยำแผนปัจจุบันได ้เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขออนุญำต 
(๑) เป็นเจ้ำของกิจกำรและเป็นผู้มีทรัพย์สินหรือฐำนะพอที่จะตั้งและด ำเนินกิจกำรได้ 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยให้

จ ำคุกในควำมผิดที่กฎหมำยบัญญัติให้ถือเอำกำรกระท ำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในควำมผิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ กฎหมำยว่ำด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขำยยำหรือพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต 

(๕) ไมเ่ป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ไม่เป็นโรคตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(๗) มีสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ สถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

หรือสถำนที่เก็บยำ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตยำ กำรขำยยำ หรือกำรเก็บยำและกำรควบคุม หรือ
รักษำคุณภำพยำ ซึ่งมีลักษณะและจ ำนวนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๘) ใช้ชื่อในกำรประกอบพำณิชยกิจไม่ซ้ ำหรือคล้ำยคลึงกับชื่อที่ใช้ในกำรประกอบ
พำณิชยกิจของผู้รับอนุญำตซึ่งอยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญำตยังไม่
ครบหนึ่งป ี

(๙)๒๓ มีผู้ที่จะปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๓๘ มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๐ ทวิ 
มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๓ หรือมำตรำ ๔๔ แล้วแต่กรณี 

ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำม (๙) ต้องอยู่ประจ ำ ณ สถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ หรือ
สถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้แต่เพียงแห่งเดียว 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำตผู้จัดกำรหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด ำเนิน
กิจกำรต้องมีคุณสมบัติตำม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (๔) (๕) หรือ (๖) 

 
มำตรำ ๑๕๒๔  ประเภทของใบอนุญำตส ำหรับยำแผนปัจจุบันมีดังนี้ 

                                                 
๒๑ มำตรำ ๑๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๒ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๓ มำตรำ ๑๔ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๔ มำตรำ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ใบอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบัน 
(๒) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน 
(๓) ใบอนุญำตขำยส่งยำแผนปัจจุบัน 
(๔) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำ

ควบคุมพิเศษ 
(๕) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ 
(๖) ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ให้ถือว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตตำม (๑) หรือ (๖) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตตำม (๓) ส ำหรับ

ยำที่ตนผลิต หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรด้วย แล้วแต่กรณี 
ให้ถือว่ำผู้ได้รับอนุญำตตำม (๒) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตตำม (๓) (๔) และ (๕) ด้วย 
ให้ถือว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตตำม (๓) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตตำม (๔) และ (๕) ด้วย แต่

ให้ขำยได้เฉพำะกำรขำยส่งเท่ำนั้น 
 
มำตรำ ๑๖  ใบอนุญำตที่ออกตำมมำตรำ ๑๕ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้ำงหรือตัวแทนของ

ผู้รับอนุญำตด้วย 
ให้ถือว่ำกำรกระท ำของลูกจ้ำงหรือตัวแทนของผู้รับอนุญำตที่ได้รับกำรคุ้มกันตำม

วรรคหนึ่ง เป็นกำรกระท ำของผู้รับอนุญำตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญำตจะพิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว
เป็นกำรสุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ 

 
มำตรำ ๑๗๒๕  ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๕ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ของปีที่

ออกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอเสียก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ 
เมื่อได้ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้ว จะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้อนุญำตจะสั่งไม่ต่ออำยุในอนุญำตนั้น 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญำตซึ่งใบอนุญำตของตนสิ้นอำยุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นค ำขอผ่อนผันพร้อม
ด้วยแสดงเหตุผลขอต่ออำยุใบอนุญำตก็ได้ แต่กำรยื่นค ำขอผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้กระท ำไปก่อนขอต่ออำยุใบอนุญำตซึ่งถือว่ำเป็นกำรประกอบกิจกำรโดย
ใบอนุญำตขำดอำย ุ

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเมื่อล่วงพ้นก ำหนดเวลำหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญำตสิ้น
อำยุจะกระท ำมิได้ 

 
มำตรำ ๑๘  ในกรณีผู้อนุญำตไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 

ผู้ขออนุญำตหรือผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือของผู้อนุญำตแจ้งกำรไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 

ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

                                                 
๒๕ มำตรำ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีผู้อนุญำตไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบัน ก่อนที่รัฐมนตรี
จะมีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคสอง รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งอนุญำตให้ประกอบกิจกำรไปพลำงก่อนได้ 
เมื่อมีค ำขอของผู้อุทธรณ์ 

 
หมวด ๓ 

หน้ำที่ของผู้รับอนุญำตเกี่ยวกับยำแผนปัจจุบัน 
   

 
มำตรำ ๑๙๒๖  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำต 
(๑) ผลิตหรือขำยยำแผนปัจจุบันนอกสถำนที่ที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำต เว้นแต่เป็น

กำรขำยส่ง 
(๒) ผลิตหรือขำยยำแผนปัจจุบันไม่ตรงตำมประเภทของใบอนุญำต 
(๓) ขำยยำแผนปัจจุบันที่เป็นยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ ให้แก่ผู้รับใบอนุญำต

ตำมมำตรำ ๑๕ (๔) 
 
มำตรำ ๒๐๒๗  ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบันต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่งอย่ำงน้อยสอง

คนเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๓๘ และต้องจัดให้มีเภสัชกรอย่ำงน้อยหนึ่งคนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 

ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แก่กำรควบคุมกำรผลิตยำแผนปัจจุบัน ผู้อนุญำตจะ
ก ำหนดให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบันต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 
๓๘ มำกกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดในวรรคหนึ่งได้ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง๒๘ 

 
มำตรำ ๒๑๒๙  ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน ต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือเภสัชกร

ชั้นสอง เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๔๐ ประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 
 
มำตรำ ๒๑ ทวิ๓๐  ผู้รับอนุญำตขำยส่งยำแผนปัจจุบันต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เป็นผู้มี

หน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๔๐ ทวิ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยส่งยำแผนปัจจุบันหรือสถำนที่เก็บยำ
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 

 
มำตรำ ๒๒๓๑  ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำ

อันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ ต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้

                                                 
๒๖ มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๗ มำตรำ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๘ มำตรำ ๒๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๙ มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๐ มำตรำ ๒๑ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๑ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำทันตกรรม กำรผดุงครรภ์หรือกำรพยำบำล เป็นผู้มี
หน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๔๑ ประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 

 
มำตรำ ๒๓๓๒  ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ต้อง

มีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรค
สัตว์ชั้นสอง เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ ประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำ
กำร 

 
มำตรำ ๒๔๓๓  ผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักรต้องมี

เภสัชกรชั้นหนึ่ง เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๔๔ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร หรือสถำนที่เก็บยำ ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 

 
มำตรำ ๒๕๓๔  ให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบันปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำย ณ ที่เปิดเผยหน้ำสถำนที่ผลิตยำที่ระบุไว้ในใบอนุญำตซึ่งเห็นได้ง่ำย

จำกภำยนอกอำคำร คือ 
(ก) ป้ำยแสดงว่ำเป็นสถำนที่ผลิตยำ 
(ข) ป้ำยแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐำนะของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรและเวลำที่

ปฏิบัติกำร 
ทั้งนี้  วัตถุที่ใช้ท ำป้ำย ลักษณะ สี ขนำดของป้ำย ขนำดของตัวอักษร และ

ข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๒) จัดให้มีกำรวิเครำะห์วัตถุดิบและยำที่ผลิตขึ้นก่อนน ำออกจำกสถำนที่ผลิต โดยมี

หลักฐำนแสดงรำยละเอียดของกำรวิเครำะห์ทุกครั้งซึ่งต้องเก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
(๓) จัดให้มีฉลำกตำมที่ขึ้นทะเบียนต ำรับยำผนึกไว้ที่ภำชนะและหีบห่อบรรจุยำที่

ผลิตขึ้น และในฉลำกต้องแสดง 
(ก) ชื่อยำ 
(ข) เลขที่หรือรหัสใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
(ค) ปริมำณของยำที่บรรจุ 
(ง) ชื่อและปริมำณหรือควำมแรงของสำรออกฤทธิ์อันเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญ

ของยำซึ่งจะต้องตรงตำมท่ีขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
(จ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเครำะห์ยำ 
(ฉ) ชื่อผู้ผลิตยำและจังหวัดที่ตั้งสถำนที่ผลิตยำ 
(ช) วัน เดือน ปี ที่ผลิตยำ 
(ซ) ค ำว่ำ “ยำอันตรำย” “ยำควบคุมพิเศษ” “ยำใช้ภำยนอก” หรือ “ยำใช้

เฉพำะที่” แล้วแต่กรณี ด้วยอักษรสีแดงเห็นได้ชัดในกรณีเป็นยำอันตรำย ยำควบคุมพิเศษ ยำใช้
ภำยนอก หรือยำใช้เฉพำะที่ 
                                                 

๓๒ มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๓ มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๔ มำตรำ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(ฌ) ค ำว่ำ “ยำสำมัญประจ ำบ้ำน” ในกรณีที่เป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน 
(ญ) ค ำว่ำ “ยำส ำหรับสัตว์” ในกรณีที่เป็นยำส ำหรับสัตว์ 
(ฎ) ค ำว่ำ “ยำสิ้นอำยุ” และแสดงวัน เดือน ปี ที่ยำสิ้นอำยุ ในกรณีเป็นยำที่

รัฐมนตรีประกำศตำมมำตรำ ๗๖ (๗) หรือ (๘) 
(๔) ใช้ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำตำมที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้ และข้อควำมใน

ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำต้องอ่ำนได้ชัดเจน เอกสำรก ำกับยำถ้ำเป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมีค ำแปล
เป็นภำษำไทยด้วย 

(๕) จัดให้มีค ำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและที่เอกสำรก ำกับยำ ส ำหรับยำที่รัฐมนตรี
ประกำศตำมมำตรำ ๗๖ (๙) ในกรณีฉลำกมีเอกสำรก ำกับยำอยู่ด้วย ค ำเตือนกำรใช้ยำจะแสดงไว้ที่
ส่วนใดส่วนหนึ่งของฉลำกหรือเอกสำรก ำกับยำก็ได ้

(๖) ท ำบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยำ บัญชียำที่ผลิตและขำย และเก็บยำตัวอย่ำงที่ผลิต  
ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๗) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีภำชนะบรรจุยำมีขนำดเล็กจนไม่อำจแสดงฉลำกที่มีข้อควำมตำม (๓) ได้

ทั้งหมด ให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อควำมตำม (๓) (ค) (ง) (จ) (ฉ) 
(ช) (ฌ) หรือ (ญ) ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมด เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตแล้ว 

ในกรณีเป็นยำที่ผลิตเพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ข้อควำมในฉลำกและเอกสำร
ก ำกับยำต้องระบุชื่อประเทศไทยด้วย ส่วนข้อควำมอ่ืนหำกประสงค์จะขอยกเว้นต้องได้รับอนุญำตจำก
ผู้อนุญำตก่อน 

ในกรณีผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบันประสงค์จะแก้ไขฉลำกเกี่ยวกับวัน เดือน ปี 
ที่ยำสิ้นอำยุตำม (๓) (ฎ) ต้องยื่นค ำขอรับอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๒๖๓๕  ให้ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำย ณ ที่เปิดเผยหน้ำสถำนที่ขำยยำที่ระบุไว้ในใบอนุญำต ซึ่งเห็นได้ง่ำย

จำกภำยนอกอำคำร คือ 
(ก) ป้ำยแสดงว่ำเป็นสถำนที่ขำยยำ 
(ข) ป้ำยแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐำนะของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรและเวลำที่

ปฏิบัติกำร 
ทั้งนี้  วัตถุที่ใช้ท ำป้ำย ลักษณะ สี ขนำดของป้ำย ขนำดของตัวอักษร และ

ข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๒) จัดให้มีกำรแยกเก็บยำส ำหรับสัตว์เป็นส่วนสัดจำกยำอ่ืน 
(๓) จัดให้มีกำรแยกเก็บยำเป็นส่วนสัดดังต่อไปนี้ 

(ก) ยำอันตรำย 
(ข) ยำควบคุมพิเศษ 
(ค) ยำอืน่ ๆ 

                                                 
๓๕ มำตรำ ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๔) จัดให้มีที่เป็นส่วนสัดส ำหรับปรุงยำตำมใบสั่งยำของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์และส ำหรับเก็บยำที่ใช้ในกำรนั้น
ด้วย 

(๕) จัดให้ฉลำกที่ภำชนะและหีบห่อบรรจุยำตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๕ (๓) คงมี
อยู่ครบถ้วน 

(๖) ท ำบัญชียำที่ซื้อและขำยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๗) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญำตซึ่งได้รับใบอนุญำตขำยยำตำมมำตรำ 

๑๕ (๔) และ (๕) โดยอนุโลม๓๖ 
 
มำตรำ ๒๖ ทวิ๓๗  ให้ผู้รับอนุญำตขำยส่งยำแผนปัจจุบันปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๖ 

วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม เว้นแต่ไม่ต้องจัดให้มีที่เป็นส่วนสัดส ำหรับปรุงยำตำม (๔) 
 
มำตรำ ๒๗๓๘  ให้ผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำย ณ ที่เปิดเผยหน้ำสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรที่ระบุ

ไว้ในใบอนุญำตซ่ึงเห็นได้ง่ำยจำกภำยนอกอำคำร คือ 
(ก) ป้ำยแสดงว่ำเป็นสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(ข) ป้ำยแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐำนะของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรและเวลำที่

ปฏิบัติกำร 
ทั้งนี้  วัตถุที่ใช้ท ำป้ำย ลักษณะ สี ขนำดของป้ำย ขนำดของตัวอักษร และ

ข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ในเวลำน ำเข้ำต้องจัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแสดงรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ยำ

ที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งต้องเก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำปี ใบรับรองของผู้ผลิตถ้ำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศต้องมีค ำแปลเป็นภำษำไทยด้วย และมีฉลำกตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๕ (๓) ที่
ภำชนะและหีบห่อบรรจุยำ เว้นแต่ควำมใน (ฉ) ให้ระบุชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถำนที่ผลิตยำแทน
ชื่อจังหวัด 

(๓) ก่อนน ำยำออกขำยต้องจัดให้ฉลำกที่ภำชนะและหีบห่อบรรจุยำมีลักษณะและ
ข้อควำมครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๕ (๓) เว้นแต่ควำมใน (ฉ) ให้ระบุชื่อเมืองและประเทศ
ที่ตั้งสถำนที่ผลิตยำแทนชื่อจังหวัด และให้ระบุชื่อของผู้น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และ
จังหวัดที่ตั้งสถำนที่น ำหรือสั่งยำไว้ด้วย 

(๔) ใช้ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำตำมที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้ และข้อควำมใน
ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำต้องอ่ำนได้ชัดเจน เอกสำรก ำกับยำถ้ำเป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมีค ำแปล
เป็นภำษำไทยด้วย 

                                                 
๓๖ มำตรำ ๒๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๗ มำตรำ ๒๖ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๘ มำตรำ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๕) จัดให้มีค ำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและที่เอกสำรก ำกับยำ ส ำหรับยำที่รัฐมนตรี
ประกำศตำมมำตรำ ๗๖ (๙) ค ำเตือนกำรใช้ยำถ้ำเป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมีค ำแปลเป็นภำษำไทย
ด้วย ในกรณีที่ฉลำกมีเอกสำรก ำกับยำอยู่ด้วย ค ำเตือนกำรใช้ยำจะแสดงไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ฉลำกหรือเอกสำรก ำกับยำก็ได้ 

(๖) ท ำบัญชียำที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรและที่ขำย และเก็บยำตัวอย่ำงที่
น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๗) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียำที่น ำเข้ำตำม (๒) หรือยำที่จะน ำออกขำยตำม (๓) บรรจุในภำชนะที่มี

ขนำดเล็กจนไม่อำจแสดงฉลำกที่มีข้อควำมตำมมำตรำ ๒๕ (๓) ได้ทั้งหมด ให้ผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่ง
ยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อควำมตำมมำตรำ ๒๕ (๓) (ค) (ง) 
(จ) (ฉ) (ช) (ฌ) หรือ (ญ) ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมดเมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตแล้ว 

 
มำตรำ ๒๗ ทวิ๓๙  ยำแผนปัจจุบันที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรจะต้องผ่ำน

กำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ด่ำนน ำเข้ำ 
กำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด

ในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๒๘  ในกรณีใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำยในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับอนุญำต

แจ้งต่อผู้อนุญำตและยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย
หรือถูกท ำลำยดังกล่ำว 

กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำต ให้ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๒๙๔๐  ผู้รับอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตของตนและของเภสัชกร ผู้ประกอบ

วิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำทันตกรรม กำรผดุงครรภ์หรือกำร
พยำบำล หรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ ติดไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำยที่สถำนที่ผลิตยำ สถำนที่
ขำยยำหรือสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร แล้วแต่กรณี 

 
มำตรำ ๓๐  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตย้ำยสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ สถำนที่น ำหรือ

สั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือสถำนที่เก็บยำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต 
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่

ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๓๑  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบันในสถำนที่ผลิตยำในระหว่ำงที่

เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ดังกล่ำว 
 

                                                 
๓๙ มำตรำ ๒๗ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔๐ มำตรำ ๒๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๓๒  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตขำยยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษในระหว่ำงที่
เภสัชกรหรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ 

 
มำตรำ ๓๓  เมื่อผู้รับอนุญำตประสงค์จะเปลี่ยนผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๓๘ 

มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๐ ทวิ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๓ หรือมำตรำ ๔๔ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบ และจะเปลี่ยนตัวได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต๔๑ 

ในกรณีผู้รับอนุญำตไม่มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญำต
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรนั้น 

 
มำตรำ ๓๓ ทวิ๔๒  ในกรณีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำหรือ

สถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นกำรชั่วครำวไม่เกินหกสิบวัน ให้
ผู้รับอนุญำตจัดให้ผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่นั้น ๆ เข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทน
ได้ โดยให้ผู้รับอนุญำตแจ้ง เป็นหนังสือต่อผู้อนุญำตก่อน และให้ถือว่ำผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นผู้มี
หน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๓๘ มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๐ ทวิ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ 
มำตรำ ๔๓ หรือมำตรำ ๔๔ แล้วแต่กรณี 

กำรแจ้งเป็นหนังสือตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 
มำตรำ ๓๔๔๓  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๓๘ มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๐ มำตรำ 

๔๐ ทวิ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๓ หรือมำตรำ ๔๔ ซึ่งประสงค์จะไม่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นหน้ำที่ 

 
มำตรำ ๓๕  ผู้รับอนุญำตผู้ใดเลิกกิจกำรที่ได้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ต้องแจ้งกำรเลิกกิจกำรเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันเลิกกิจกำร และให้ถือว่ำ
ใบอนุญำตหมดอำยุตั้งแต่วันเลิกกิจกำรตำมที่แจ้งไว้นั้น 

 
มำตรำ ๓๖  ผู้รับอนุญำตซึ่งได้แจ้งกำรเลิกกิจกำรจะขำยยำของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับ

อนุญำตอ่ืนหรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญำตเห็นสมควรได้ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันเลิกกิจกำร เว้นแต่ผู้อนุญำต
จะผ่อนผันขยำยระยะเวลำดังกล่ำวให้ 

 
มำตรำ ๓๗  ถ้ำผู้รับอนุญำตตำยและมีบุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติอำจเป็นผู้รับอนุญำตได้

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ แสดงควำมจ ำนงต่อผู้อนุญำตภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย 
เพ่ือขอด ำเนินกิจกำรที่ผู้ตำยได้รับอนุญำตนั้นต่อไป ก็ให้ผู้แสดงควำมจ ำนงนั้นด ำเนินกิจกำรต่อไปได้
จนกว่ำใบอนุญำตสิ้นอำยุ  ในกรณี เช่นว่ำนี้ ให้ถือว่ำผู้แสดงควำมจ ำนงเป็นผู้รับอนุญำตตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันผู้รับอนุญำตตำย 

 
                                                 

๔๑ มำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔๒ มำตรำ ๓๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔๓ มำตรำ ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมวด ๔ 
หน้ำที่ของเภสัชกร ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำทันตกรรม กำรผดุงครรภ์หรือกำรพยำบำล 
หรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์๔๔ 

   
 

มำตรำ ๓๘๔๕  ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งตำมมำตรำ ๒๐ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ผลิตยำ
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร และให้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมกำรผลิตยำให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมต ำรับยำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตำม
มำตรำ ๗๙ 

(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกและเอกสำรก ำกับยำตำมมำตรำ ๒๕ (๓) (๔) 
และ (๕) 

(๓) ควบคุมกำรแบ่งบรรจุยำและกำรปิดฉลำกท่ีภำชนะและหีบห่อบรรจุยำให้เป็นไป
โดยถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(๔) ควบคุมกำรขำยยำให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓๙ 
(๕) ควบคุมกำรท ำบัญชียำและกำรเก็บยำตัวอย่ำงตำมมำตรำ ๒๕ (๖) 
(๖) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๓๙๔๖  ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งตำมมำตรำ ๒๑ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำแผน

ปัจจุบันตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร และให้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมกำรแยกเก็บยำตำมมำตรำ ๒๖ (๒) และ (๓) 
(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกตำมมำตรำ ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมกำรขำยยำให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๔) ปรุงยำในที่ที่ผู้รับอนุญำตขำยยำได้จัดไว้ตำมมำตรำ ๒๖ (๔) 
(๕) จัดให้มีฉลำกที่ภำชนะและหีบห่อบรรจุยำที่ปรุงตำมใบสั่งยำของผู้ประกอบ

วิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์  ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๖) ควบคุมกำรส่งมอบยำอันตรำย ยำควบคุมพิเศษ หรือยำตำมใบสั่งยำของผู้
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ 

(๗) ควบคุมกำรท ำบัญชียำตำมมำตรำ ๒๖ (๖) 
(๘) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๔๐  ให้เภสัชกรชั้นสองตำมมำตรำ ๒๑ ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๙ เช่นเดียวกับ

เภสัชกรชั้นหนึ่ง เว้นแต่ในส่วนที่เกีย่วกับกำรปรุง กำรขำยและกำรส่งมอบยำควบคุมพิเศษจะกระท ำมิได้ 
 

                                                 
๔๔ ช่ือหมวด ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๕ มำตรำ ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๖ มำตรำ ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๐ ทวิ๔๗  ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งตำมมำตรำ ๒๑ ทวิ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำย
ส่งยำแผนปัจจุบันหรือสถำนที่เก็บยำตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร และให้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมกำรแยกเก็บยำตำมมำตรำ ๒๖ (๒) และ (๓) 
(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกตำมมำตรำ ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมกำรท ำบัญชียำตำมมำตรำ ๒๖ (๖) 
(๔) ควบคุมกำรขำยส่งยำแผนปัจจุบัน 
(๕) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๔๑๔๘  ให้เภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม หรือ

ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำทันตกรรม กำรผดุงครรภ์หรือกำรพยำบำลตำม
มำตรำ ๒๒ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำ
ควบคุมพิเศษ ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร และให้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกตำมมำตรำ ๒๖ (๕) 
(๒) ควบคุมมิให้มีกำรแบ่งขำยยำบรรจุเสร็จต่ำงไปจำกสภำพเดิมที่ผู้ผลิตได้ผลิตไว้ 
(๓) ควบคุมกำรท ำบัญชียำตำมมำตรำ ๒๖ (๖) 
(๔) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๔๒๔๙  ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ตำมมำตรำ ๒๓ 

ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรและ
ให้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมกำรแยกเก็บยำตำมมำตรำ ๒๖ (๓) 
(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกตำมมำตรำ ๒๖ (๕) 
(๓) ควบคุมมิให้มีกำรแบ่งขำยยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ต่ำงไปจำกสภำพเดิมที่ผู้ผลิต

ได้ผลิตไว้ 
(๔) ควบคุมกำรส่งมอบยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ที่เป็นยำอันตรำยหรือยำควบคุม

พิเศษ 
(๕) ควบคุมกำรท ำบัญชียำตำมมำตรำ ๒๖ (๖) 
(๖) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๔๓  ให้เภสัชกรชั้นสองหรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ชั้นสอง ตำมมำตรำ ๒๓ 

ปฏิบัติตำมมำตรำ ๔๒ เช่นเดียวกับเภสัชกรชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง เว้นแต่
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรส่งมอบยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ที่เป็นยำควบคุมพิเศษจะกระท ำมิได้ 

 
มำตรำ ๔๔๕๐  ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งตำมมำตรำ ๒๔ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่น ำหรือสั่ง

ยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือสถำนที่เก็บยำตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรและให้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                                                 

๔๗ มำตรำ ๔๐ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔๘ มำตรำ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๙ มำตรำ ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ควบคุมยำที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมต ำรับยำ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตำมมำตรำ ๗๙ 

(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกตำมมำตรำ ๒๗ (๒) (๓) และ (๕) 
(๓) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองของผู้ผลิตแสดงรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ยำ

ตำมมำตรำ ๒๗ (๒) และเอกสำรก ำกับยำตำมมำตรำ ๒๗ (๔) 
(๔) ควบคุมกำรขำยยำให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓๙ 
(๕) ควบคุมกำรท ำบัญชียำและกำรเก็บยำตัวอย่ำงตำมมำตรำ ๒๗ (๖) 
(๖) ควบคุมกำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(๗) ควบคุมกำรจัดเก็บยำที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร ณ สถำนที่เก็บยำ 
(๘) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๔๕๕๑  ห้ำมมิให้เภสัชกร ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ

แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำทันตกรรม กำรผดุงครรภ์ หรือกำรพยำบำล ผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ หรือสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรโดยตนมิได้มีชื่อเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่นั้น 

 
หมวด ๕ 

กำรขออนุญำตและออกใบอนุญำตเกี่ยวกับยำแผนโบรำณ 
   

 
มำตรำ ๔๖  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งยำ

แผนโบรำณ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต 
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่

ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๔๗  บทบัญญัติมำตรำ ๔๖ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) กำรผลิตยำซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้ำที่ป้องกันหรือบ ำบัดโรค 

สภำกำชำดไทย และองค์กำรเภสัชกรรม 
(๒) กำรปรุงยำแผนโบรำณตำมต ำรำยำที่รัฐมนตรีประกำศตำมมำตรำ ๗๖ (๑) โดยผู้

ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณ เพ่ือขำยเฉพำะส ำหรับคนไข้ของตนหรือขำยปลีก 
(๒ ทวิ)๕๒ กำรขำยยำแผนโบรำณโดยผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน ผู้รับอนุญำต

ขำยส่งยำแผนปัจจุบัน และผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือ
ยำควบคุมพิเศษ 

(๓) กำรขำยยำสมุนไพรที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือกำรขำยยำสำมัญประจ ำบ้ำน 

                                                                                                                                            
๕๐ มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๑ มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๒ มำตรำ ๔๗ (๒ ทวิ) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๔) กำรน ำยำติดตัวเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งไม่เกินจ ำนวนที่จ ำเป็นจะต้องใช้
เฉพำะตัวได้สำมสิบวัน และกำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ใน
หน้ำที่ป้องกันหรือบ ำบัดโรค สภำกำชำดไทยและองค์กำรเภสัชกรรม 

 
มำตรำ ๔๘๕๓  ผู้อนุญำตจะออกใบอนุญำตให้ผลิต ขำย หรือน ำ หรือสั่งเข้ำมำใน

รำชอำณำจักรซึ่งยำแผนโบรำณได้ เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขออนุญำต 
(๑) เป็นเจ้ำของกิจกำรและเป็นผู้มีทรัพย์สินหรือฐำนะพอที่จะตั้งและด ำเนินกิจกำรได้ 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยให้

จ ำคุกในควำมผิดที่กฎหมำยบัญญัติให้ถือเอำกำรกระท ำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในควำมผิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ กฎหมำยว่ำด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขำยยำหรือพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต 

(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ไม่เป็นโรคตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(๗) มีสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ สถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร

หรือสถำนที่เก็บยำ สะอำดและถูกสุขลักษณะ 
(๘) ใช้ชื่อในกำรประกอบพำณิชยกิจไม่ซ้ ำหรือคล้ำยคลึงกับชื่อที่ใช้ในกำรประกอบ

พำณิชยกิจของผู้รับอนุญำตซึ่งอยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญำตยังไม่
ครบหนึ่งปี 

(๙) มีผู้ที่จะปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๖๘ มำตรำ ๖๙ หรือมำตรำ ๗๐ 
ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำม (๙) ต้องอยู่ประจ ำ ณ สถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำหรือ

สถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้แต่เพียงแห่งเดียว 
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต ผู้จัดกำรหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด ำเนิน

กิจกำรต้องมีคุณสมบัติตำม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (๔) (๕) หรือ (๖) 
 
มำตรำ ๔๙  ประเภทของใบอนุญำตส ำหรับยำแผนโบรำณมีดังนี ้
(๑) ใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 
(๒) ใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ 
(๓) ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ให้ถือว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตตำม (๑) หรือ (๓) เป็นผู้รับใบอนุญำตตำม (๒) ส ำหรับยำ

ที่ตนผลิตหรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรนั้นด้วย แล้วแต่กรณ ี
 
มำตรำ ๕๐  ใบอนุญำตที่ออกตำมมำตรำ ๔๙ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้ำงหรือตัวแทนของ

ผู้รับอนุญำตด้วย 

                                                 
๕๓ มำตรำ ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ให้ถือว่ำกำรกระท ำของลูกจ้ำงหรือตัวแทนของผู้รับอนุญำตที่ได้รับกำรคุ้มกันตำม
วรรคหนึ่ง เป็นกำรกระท ำของผู้รับอนุญำตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญำตจะพิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว 
เป็นกำรสุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ 

 
มำตรำ ๕๑๕๔  ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๔๙ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคมของปีที่

ออกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอเสียก่อนใบอนุญำตสิ้น
อำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้ว จะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้อนุญำตจะสั่งไม่ต่ออำยุ
ใบอนุญำตนั้น 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญำตซึ่งใบอนุญำตของตนสิ้นอำยุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นค ำขอผ่อนผันพร้อม
ด้วยแสดงเหตุผลขอต่ออำยุใบอนุญำตก็ได้ แต่กำรยื่นค ำขอผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้กระท ำไปก่อนขอต่ออำยุใบอนุญำตซึ่งถือว่ำเป็นกำรประกอบกิจกำรโดย
ใบอนุญำตขำดอำย ุ

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเมื่อล่วงพ้นก ำหนดเวลำหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญำตสิ้น
อำยุจะกระท ำมิได้ 

 
มำตรำ ๕๒  ในกรณีผู้อนุญำตไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 

ผู้ขออนุญำตหรือผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือของผู้อนุญำตแจ้งกำรไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 

ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีผู้อนุญำตไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ ก่อนที่รัฐมนตรี

จะมีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคสอง รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งอนุญำตให้ประกอบกิจกำรไปพลำงก่อนได้ 
เมื่อมีค ำขอของผู้อุทธรณ์ 

 
หมวด ๖ 

หน้ำที่ของผู้รับอนุญำตเกี่ยวกับยำแผนโบรำณ 
   

 
มำตรำ ๕๓๕๕  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตผลิตหรือขำยยำแผนโบรำณนอกสถำนที่ที่

ก ำหนดไว้ในใบอนุญำต เว้นแต่เป็นกำรขำยส่ง 
 
มำตรำ ๕๔๕๖  ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ ต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผน

โบรำณเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖๘ ประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 

                                                 
๕๔ มำตรำ ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๕ มำตรำ ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๖ มำตรำ ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ผู้รับอนุญำตตำมวรรคหนึ่งซึ่งผลิตยำเกินห้ำสิบต ำรับขึ้นไป ให้มีจ ำนวนผู้ประกอบ
โรคศิลปะแผนโบรำณเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๖๘ ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๕๔ ทวิ๕๗  ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณซึ่งผลิตยำแผนโบรำณโดยวิธีตอก

อัดเม็ด วิธีเคลือบ หรือวิธีอ่ืนอันคล้ำยคลึงกัน และใช้เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส ำเร็จรูปใน
กำรตอกอัดเม็ด กำรเคลือบ หรือกำรอื่นอันคล้ำยคลึงกันรวมทั้งกำรใส่วัตถุกันเสียลงในยำแผนโบรำณ 
ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๕๕๕๘  ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ ต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผน

โบรำณเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๖๙ ประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 
 
มำตรำ ๕๖๕๙  ผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร ต้องมีผู้

ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๗๐ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่น ำหรือ
สั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือสถำนที่เก็บยำ ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 

 
มำตรำ ๕๗๖๐  ให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำย ณ ที่เปิดเผยหน้ำสถำนที่ผลิตยำที่ระบุไว้ในใบอนุญำตซึ่งเห็นได้ง่ำย

จำกภำยนอกอำคำร คือ 
(ก) ป้ำยแสดงว่ำเป็นสถำนที่ผลิตยำ 
(ข) ป้ำยแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรและเวลำที่ปฏิบัติกำร 
ทั้งนี้  วัตถุที่ใช้ท ำป้ำย ลักษณะ สี ขนำดของป้ำย ขนำดของตัวอักษร และ

ข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๒) จัดให้มีฉลำกตำมที่ขึ้นทะเบียนต ำรับยำผนึกไว้ที่ภำชนะและหีบห่อบรรจุยำที่

ผลิตขึ้น และในฉลำกต้องแสดง 
(ก) ชื่อยำ 
(ข) เลขที่หรือรหัสใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
(ค) ปริมำณของยำที่บรรจุ 
(ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยำ 
(จ) ชื่อผู้ผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถำนที่ผลิตยำ 
(ฉ) วัน เดือน ปี ที่ผลิตยำ 
(ช) ค ำว่ำ “ยำแผนโบรำณ” ให้เห็นได้ชัด 
(ซ) ค ำว่ำ “ยำใช้ภำยนอก” หรือ “ยำใช้เฉพำะที่” แล้วแต่กรณี ด้วยอักษรสีแดง

เห็นได้ชัด ในกรณีเป็นยำใช้ภำยนอกหรือยำใช้เฉพำะที่ 
(ฌ) ค ำว่ำ “ยำสำมัญประจ ำบ้ำน” ในกรณีเป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน 

                                                 
๕๗ มำตรำ ๕๔ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๘ มำตรำ ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๙ มำตรำ ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๐ มำตรำ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(ญ) ค ำว่ำ “ยำส ำหรับสัตว์” ในกรณีเป็นยำส ำหรับสัตว์ 
(๓) ใช้ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำตำมที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้และข้อควำมใน

ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำต้องอ่ำนได้ชัดเจน เอกสำรก ำกับยำถ้ำเป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้องมีค ำ
แปลภำษำไทยด้วย 

(๔) ท ำบัญชียำที่ผลิตและขำยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๕) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีภำชนะบรรจุยำมีขนำดเล็กจนไม่อำจแสดงฉลำกที่มีข้อควำมตำม (๒) ได้

ทั้งหมด ให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อควำมตำม (๒) (ค) (ง) (จ) (ช) 
(ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมดเมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตแล้ว๖๑ 

ในกรณีเป็นยำที่ผลิตเพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ข้อควำมในฉลำกและเอกสำร
ก ำกับยำต้องระบุชื่อประเทศไทยด้วย ส่วนข้อควำมอ่ืนหำกประสงค์จะขอยกเว้นต้องได้รับอนุญำตจำก
ผู้อนุญำตก่อน และมิให้น ำควำมใน (๒) (ช) (ซ) และ (ฌ) มำใช้บังคับ 

 
มำตรำ ๕๘๖๒  ให้ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนโบรำณปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำย ณ ที่เปิดเผยหน้ำสถำนที่ขำยยำที่ระบุไว้ในใบอนุญำตซึ่งเห็นได้ง่ำย

จำกภำยนอกอำคำร คือ 
(ก) ป้ำยแสดงว่ำเป็นสถำนที่ขำยยำ 
(ข) ป้ำยแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรและเวลำที่ปฏิบัติกำร 
ทั้งนี้  วัตถุที่ใช้ท ำป้ำย ลักษณะ สี ขนำดของป้ำย ขนำดของตัวอักษร และ

ข้อควำมที่แสดงในป้ำย ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๒) จัดให้ฉลำกท่ีภำชนะและหีบห่อบรรจุยำตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๕๗ (๒) คงมีอยู่

ครบถ้วน 
(๓) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๕๙๖๓  ให้ผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำย ณ ที่เปิดเผยหน้ำสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรที่ระบุ

ไว้ในใบอนุญำตซึ่งเห็นได้ง่ำยจำกภำยนอกอำคำร คือ 
(ก) ป้ำยแสดงว่ำเป็นสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(ข) ป้ำยแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรและเวลำที่ปฏิบัติกำร 

ทั้งนี้ วัตถุที่ใช้ท ำป้ำย ลักษณะ สี ขนำดของป้ำย ขนำดของตัวอักษรและข้อควำมที่
แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ในเวลำน ำเข้ำต้องจัดให้มีฉลำกตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๕๗ (๒) ที่ภำชนะและ
หีบห่อบรรจุยำ เว้นแต่ควำมใน (จ) ให้ระบุชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถำนที่ผลิตยำแทนชื่อจังหวัด 

                                                 
๖๑ มำตรำ ๕๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖๒ มำตรำ ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๓ มำตรำ ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) ก่อนน ำยำออกขำยต้องจัดให้ฉลำกที่ภำชนะและหีบห่อบรรจุยำมีลักษณะและ
ข้อควำมครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๕๗ (๒) เว้นแต่ควำมใน (จ) ให้ระบุชื่อเมืองและประเทศ
ที่ตั้งสถำนที่ผลิตยำแทนชื่อจังหวัด และให้ระบุชื่อของผู้น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และ
จังหวัดที่ตั้งสถำนที่น ำหรือสั่งยำไว้ด้วย 

(๔) ใช้ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำตำมที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้ และข้อควำมใน
ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำต้องอ่ำนได้ชัดเจน เอกสำรก ำกับยำถ้ำเป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมีค ำแปล
เป็นภำษำไทยด้วย 

(๕) ท ำบัญชียำที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรและที่ขำย และเก็บยำตัวอย่ำงที่
น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๖) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณียำที่น ำเข้ำตำม (๒) หรือยำที่จะน ำออกขำยตำม (๓) บรรจุในภำชนะที่มี

ขนำดเล็กจนไม่อำจแสดงฉลำกที่มีข้อควำมตำมมำตรำ ๕๗ (๒) ได้ทั้งหมด ให้ผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่ง
ยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อควำมตำมมำตรำ ๕๗ (๒) (ค) (ง) 
(จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมดเมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตแล้ว 

 
มำตรำ ๕๙ ทวิ๖๔  ยำแผนโบรำณที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรจะต้องผ่ำนกำร

ตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ด่ำนน ำเข้ำ 
กำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด

ในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๖๐  ในกรณีใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำยในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับอนุญำต

แจ้งต่อผู้อนุญำตและยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย
หรอืถูกท ำลำยดังกล่ำว 

กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำต ให้ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๖๑  ผู้รับอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตของตนและของผู้ประกอบโรคศิลปะ

แผนโบรำณ ติดไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำยที่สถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำหรือสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร แล้วแต่กรณี 

 
มำตรำ ๖๒  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตย้ำยสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ สถำนที่น ำหรือ

สั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือสถำนที่เก็บยำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต 
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่

ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
๖๔ มำตรำ ๕๙ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๖๓  เมื่อผู้รับอนุญำตประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 
๖๘ มำตรำ ๖๙ หรือมำตรำ ๗๐ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบและจะเปลี่ยนตัวได้เมื่อได้รับ
อนุญำตจำกผู้อนุญำต 

ในกรณีผู้รับอนุญำตไม่มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญำต
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรนั้น 

 
มำตรำ ๖๓ ทวิ๖๕  ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ 

หรือสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นกำรชั่วครำวไม่เกินหกสิบ
วัน ให้ผู้รับอนุญำตจัดให้ผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่นั้น ๆ เข้ำปฏิบัติ
หน้ำที่แทนได้ โดยให้ผู้รับอนุญำตแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญำตก่อน และให้ถือว่ำผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน
เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๖๘ มำตรำ ๖๙ หรือมำตรำ ๗๐ แล้วแต่กรณี 

กำรแจ้งเป็นหนังสือตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 
มำตรำ ๖๔  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๖๘ มำตรำ ๖๙ หรือมำตรำ ๗๐ 

ประสงค์จะไม่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้น
หน้ำที่ 

 
มำตรำ ๖๕  ผู้รับอนุญำตผู้ใดเลิกกิจกำรที่ได้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ต้องแจ้งกำรเลิกกิจกำรเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันเลิกกิจกำร และให้ถือ
ว่ำใบอนุญำตหมดอำยุตั้งแต่วันเลิกกิจกำรตำมท่ีแจ้งไว้นั้น 

 
มำตรำ ๖๖  ผู้รับอนุญำตซึ่งได้แจ้งกำรเลิกกิจกำร จะขำยยำของตนที่เหลืออยู่แก่

ผู้รับอนุญำตอื่นหรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญำตเห็นสมควรได้ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันเลิกกิจกำร เว้นแต่ผู้
อนุญำตจะผ่อนผันขยำยระยะเวลำดังกล่ำวให้ 

 
มำตรำ ๖๗  ถ้ำผู้รับอนุญำตตำยและมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติอำจเป็นผู้รับอนุญำตได้

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ แสดงควำมจ ำนงต่อผู้อนุญำตภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำยเพ่ือ
ขอด ำเนินกิจกำรที่ผู้ตำยได้รับอนุญำตนั้นต่อไป ก็ให้ผู้แสดงควำมจ ำนงนั้นด ำเนินกิจกำรต่ อไปได้
จนกว่ำใบอนุญำตสิ้นอำยุ ในกรณี เช่นว่ำนี้  ให้ถือว่ำผู้แสดงควำมจ ำนงเป็นผู้รับอนุญำตตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันผู้รับอนุญำตตำย 

 
หมวด ๗ 

หน้ำที่ของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณ 
   

 

                                                 
๖๕ มำตรำ ๖๓ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๖๘๖๖  ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณตำมมำตรำ ๕๔ ประจ ำอยู่ ณ 
สถำนที่ผลิตยำตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร และให้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมกำรผลิตยำให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมต ำรับยำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตำม
มำตรำ ๗๙ 

(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกและเอกสำรก ำกับยำตำมมำตรำ ๕๗ (๒) และ (๓) 
(๓) ควบคุมกำรแบ่งบรรจุและปิดฉลำกที่ภำชนะและหีบห่อบรรจุยำให้เป็นไปโดย

ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๔) ควบคุมกำรขำยยำให้เป็นไปตำมมำตรำ ๖๙ 
(๕) ควบคุมกำรท ำบัญชียำตำมมำตรำ ๕๗ (๔) 
(๖) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๖๙๖๗  ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณตำมมำตรำ ๕๕ ประจ ำอยู่ ณ 

สถำนที่ขำยยำตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร และให้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกตำมมำตรำ ๕๘ (๒) 
(๒) ควบคุมกำรขำยยำให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๓) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๗๐๖๘  ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณตำมมำตรำ ๕๖ ประจ ำอยู่ ณ 

สถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือสถำนที่เก็บยำตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร และให้มี
หน้ำที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมยำที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้ถูกต้องตำมต ำรับยำที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตำมมำตรำ ๗๙ 

(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกตำมมำตรำ ๕๙ (๒) 
(๓) ควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสำรก ำกับยำตำมมำตรำ ๕๙ (๔) 
(๔) ควบคุมกำรขำยยำให้เป็นไปตำมมำตรำ ๖๙ 
(๕) ควบคุมกำรท ำบัญชียำตำมมำตรำ ๕๙ (๕) 
(๖) ควบคุมกำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(๗) ควบคุมกำรจัดเก็บยำที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร ณ สถำนที่เก็บยำ 
(๘) กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๗๑๖๙  ห้ำมมิให้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณปฏิบัติหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่

ปฏิบัติกำรในสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ หรือสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยตน
มิได้มีชื่อเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่นั้น 

 
                                                 

๖๖ มำตรำ ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๗ มำตรำ ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๘ มำตรำ ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๙ มำตรำ ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมวด ๘ 
ยำปลอม ยำผิดมำตรฐำน ยำเสื่อมคุณภำพ 

   
 

มำตรำ ๗๒๗๐  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำ
ต่อไปนี้ 

(๑) ยำปลอม 
(๒) ยำผิดมำตรฐำน 
(๓) ยำเสื่อมคุณภำพ 
(๔) ยำที่มิได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
(๕) ยำที่ทะเบียนต ำรับยำถูกยกเลิก ส ำหรับผู้รับอนุญำตผลิตยำและผู้รับอนุญำตให้

น ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือยำที่ทะเบียนต ำรับยำถูกยกเลิกเกินหกเดือน ส ำหรับผู้รับ
อนุญำตขำยยำ 

(๖) ยำที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนต ำรับยำ 
ควำมใน (๔) ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ในหน้ำที่ป้องกันหรือบ ำบัดโรค

สภำกำชำดไทย และองค์กำรเภสัชกรรม 
 
มำตรำ ๗๓  ยำหรือวัตถุต่อไปนี้เป็นยำปลอม 
(๑) ยำหรือวัตถุท่ีท ำเทียมทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนว่ำเป็นยำแท้ 
(๒) ยำที่แสดงชื่อว่ำเป็นยำอื่นหรือแสดงเดือน ปี ที่ยำสิ้นอำยุ ซึ่งมิใช่ควำมจริง 
(๓) ยำที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมำยของผู้ผลิตหรือท่ีตั้งสถำนที่ผลิตยำซึ่งมิใช่ควำมจริง 
(๔)๗๑ ยำที่แสดงว่ำเป็นยำตำมต ำรับยำที่ข้ึนทะเบียนไว้ ซึ่งมิใช่ควำมจริง 
(๕)๗๒ ยำที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนถึงขนำดที่ปริมำณหรือควำมแรงของสำร

ออกฤทธิ์ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละยี่สิบจำกเกณฑ์ต่ ำสุดหรือสูงสุด ซึ่งก ำหนดไว้ในต ำรับยำที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ตำมมำตรำ ๗๙ 

 
มำตรำ ๗๔๗๓  ยำต่อไปนี้เป็นยำผิดมำตรฐำน 
(๑) ยำที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนโดยปริมำณหรือควำมแรงของสำรออกฤทธิ์

ขำดหรือเกินจำกเกณฑ์ต่ ำสุดหรือสูงสุดที่ก ำหนดไว้ในต ำรับยำที่ขึ้นทะเบียนไว้ตำมมำตรำ ๗๙ แต่ไม่
ถึงขนำดดังกล่ำวในมำตรำ ๗๓ (๕) 

(๒) ยำที่ผลิตขึ้นโดยควำมบริสุทธิ์หรือลักษณะอ่ืนซึ่งมีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของยำ
ผิดไปจำกเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในต ำรับยำที่ขึ้นทะเบียนไว้ตำมมำตรำ ๗๙ หรือต ำรับยำที่รัฐมนตรีสั่ง
แก้ไขทะเบียนต ำรับยำแล้วตำมมำตรำ ๘๖ ทวิ 

 
                                                 

๗๐ มำตรำ ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๑ มำตรำ ๗๓ (๔) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๒ มำตรำ ๗๓ (๕) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๓ มำตรำ ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๗๕  ยำต่อไปนี้เป็นยำเสื่อมคุณภำพ 
(๑) ยำที่สิ้นอำยุตำมท่ีแสดงไว้ในฉลำก 
(๒) ยำที่แปรสภำพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับยำปลอม ตำมมำตรำ ๗๓ (๕) หรือ

ยำผิดมำตรฐำนตำมมำตรำ ๗๔ 
 
มำตรำ ๗๕ ทวิ๗๔  ห้ำมมิให้ผู้ใดขำยยำบรรจุเสร็จหลำยขนำนโดยจัดเป็นชุดในครำว

เดียวกัน โดยมีเจตนำให้ผู้ซื้อใช้รวมกันเพ่ือบ ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรืออำกำรของโรค
ใดโรคหนึ่งโดยเฉพำะ 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่เภสัชกรชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสำขำทันตกรรมซึ่งขำยเฉพำะส ำหรับคนไข้ของตนและผู้ประกอบกำรบ ำบัด
โรคสัตว์ซึ่งขำยส ำหรับสัตว์ซึ่งตนบ ำบัด 

 
หมวด ๙ 

กำรประกำศเกี่ยวกับยำ 
   

 
มำตรำ ๗๖๗๕  ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำระบุ 
(๑) ต ำรำยำ 
(๒) วัตถุท่ีเป็นยำ 
(๓) ยำที่เป็นอันตรำย 
(๔) ยำที่เป็นยำควบคุมพิเศษ 
(๕) ยำที่เป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน 
(๖) ยำที่เป็นยำแผนโบรำณ 
(๗) ยำที่ต้องแจ้งก ำหนดสิ้นอำยุไว้ในฉลำก 
(๘) อำยุกำรใช้ของยำบำงชนิด 
(๙) ยำที่ต้องแจ้งค ำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและที่เอกสำรก ำกับยำ และข้อควำม

ของค ำเตือน 
ในกรณีที่รัฐมนตรีได้ประกำศก ำหนดอำยุกำรใช้ของยำชนิดใดไว้ตำม (๘) หำกผู้รับ

อนุญำตรำยใดสำมำรถพิสูจน์หรือทดสอบโดยมีหลักฐำนแจ้งชัดจำกกำรวิจัยว่ำยำชนิดนั้นของตนอำจมี
อำยุกำรใช้ได้เกินกว่ำอำยุกำรใช้ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ก็ให้รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจขยำยอำยุกำรใช้ของยำชนิดนั้นให้แก่ผู้รับอนุญำตที่น ำพิสูจน์หรือทดสอบได้นั้น
เป็นกำรเฉพำะรำยได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
มำตรำ ๗๗  ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำระบุโรคหรืออำกำร

ของโรคท่ีห้ำมโฆษณำยำว่ำสำมำรถใช้บ ำบัด บรรเทำ รักษำหรือป้องกันโรคหรืออำกำรของโรคนั้นได้ 
 

                                                 
๗๔ มำตรำ ๗๕ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗๕ มำตรำ ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๗๗ ทวิ๗๖  เพ่ือประโยชน์แห่งกำรคุ้มครองสวัสดิภำพของประชำชน 
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดจ ำนวนสถำนที่ขำยยำที่จะอนุญำตให้ตั้งใน
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
มำตรำ ๗๗ ตรี๗๗  เพ่ื อประโยชน์ ในกำรควบคุมยำที่ น ำหรือสั่ งเข้ ำมำใน

รำชอำณำจักร รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดด่ำนน ำเข้ำได้ 
 
มำตรำ ๗๗ จัตวำ๗๘  เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำร

ศึกษำวิจัยเพ่ือกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำให้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนกำรศึกษำวิจัย
ในคน รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
ศึกษำวิจัยยำได้  ทั้งนี้ ในประกำศดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องคุ้มครองควำมปลอดภัยของอำสำสมัคร
ที่เข้ำร่วมศึกษำวิจัยยำด้วย 

ให้ผู้ศึกษำวิจัยยำปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมวรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่กำรไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้

เกิดควำมไม่ปลอดภัยและอันตรำยต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณชน อันเนื่องจำกกระบวนกำร
หรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยยำ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจสั่งให้
ปรับปรุงกำรศึกษำวิจัยยำ ระงับกำรศึกษำวิจัยยำเป็นกำรชั่วครำว หรือหยุดกำรศึกษำวิจัยยำ ตำม
ควำมรุนแรงของควำมไม่ปลอดภัยและอันตรำยนั้น 

 
มำตรำ ๗๗ เบญจ๗๙  เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมเกี่ยวกับยำ 

รัฐมนตรีอำจประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับมำตรฐำนส ำหรับกำรผลิตยำ 
ขำยยำ หรือกำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร โดยอำจก ำหนดให้ใช้หรืออ้ำงอิงมำตรฐำนของ
ต่ำงประเทศหรือมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ และในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นอำจให้ใช้หรืออ้ำงอิงมำตรฐำน
ที่เป็นเอกสำรภำษำต่ำงประเทศก็ได้  ทั้งนี้ มำตรฐำนดังกล่ำวต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับรองไว้ 

 
มำตรำ ๗๘  ประกำศของรัฐมนตรีตำมหมวดนี้ ให้กระท ำได้เมื่อได้รับค ำแนะน ำจำก

คณะกรรมกำร 
 

หมวด ๑๐ 
กำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำ 

   
 

                                                 
๗๖ มำตรำ ๗๗ ทวิ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๗ มำตรำ ๗๗ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗๘ มำตรำ ๗๗ จัตวำ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๙ มำตรำ ๗๗ เบญจ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๗๙๘๐  ผู้รับอนุญำตผลิตยำ หรือผู้รับอนุญำตให้น ำหรือสั่งยำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ผู้ใด ประสงค์จะผลิต หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำแผนปัจจุบันหรือยำ
แผนโบรำณ ต้องน ำต ำรับยำนั้นมำขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และเมื่อได้รับใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับยำแล้วจึงจะผลิตยำ หรือน ำหรือสั่งยำนั้นเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ 

 
มำตรำ ๗๙ ทวิ๘๑  บทบัญญัติมำตรำ ๗๙ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) ยำที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส ำเร็จรูปซึ่งมิใช่ยำบรรจุเสร็จ 
(๒) ยำสมุนไพร 
(๓) ยำตัวอย่ำงที่ได้รับอนุญำตให้ผลิต หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ือขอ

ขึน้ทะเบียนต ำรับยำ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
(๔)๘๒ ยำที่ได้รับอนุญำตให้น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 
มำตรำ ๘๐  กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำตำมมำตรำ ๗๙ ต้องแจ้งรำยละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อยำ 
(๒) ชื่อและปริมำณของวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยำ 
(๓) ขนำดบรรจุ 
(๔) วิธีวิเครำะห์มำตรฐำนของยำแผนปัจจุบัน ในกรณีท่ีใช้วิธีวิเครำะห์นอกต ำรำยำที่

รัฐมนตรีประกำศ 
(๕) ฉลำก 
(๖) เอกสำรก ำกับยำ 
(๖/๑)๘๓ เอกสำรแสดงเลขที่ค ำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ประกำศโฆษณำ

แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิบัตร หรือข้อมูลจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยส่วน
บุคคล ภูมิปัญญำที่เป็นต ำรับยำแผนไทยทั่วไปหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยทั่วไป หรือกำรได้รับ
อนุญำตให้ใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 

(๗) รำยกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๘๑  กำรแก้รำยกำรทะเบียนต ำรับยำ จะกระท ำได้เมื่อได้รับอนุญำตจำก

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 

                                                 
๘๐ มำตรำ ๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๑ มำตรำ ๗๙ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๒ มำตรำ ๗๙ ทวิ (๔) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘๓ มำตรำ ๘๐ (๖/๑) เพิม่โดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๘๒  กำรขอขึ้นทะเบียนหรือแก้รำยกำรทะเบียนต ำรับยำ และกำรออก
ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนหรือแก้รำยกำรทะเบียนต ำรับยำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๘๓๘๔  ห้ำมมิให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับขึ้นทะเบียนต ำรับยำ เมื่อคณะกรรมกำร

เห็นว่ำ 
(๑) เป็นยำที่ระบุในมำตรำ ๗๒ (๑) หรือ (๖) 
(๒) กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๘๐ และมำตรำ ๘๒ 
(๓) ยำที่ขอขึ้นทะเบียนตำมต ำรับยำนั้น ไม่สำมำรถเชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออำจ

ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
(๔) เป็นยำที่ใช้ชื่อไปในท ำนองโอ้อวด ไม่สุภำพ หรืออำจท ำให้เข้ำใจผิดจำกควำมจริง 
(๕) ยำที่ใช้ชื่อไม่เหมำะสมกับวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย หรือส่อไปในทำงท ำลำย

คุณค่ำของภำษำไทย 
ค ำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ำรับยำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นที่สุด 
 
มำตรำ ๘๔  บทบัญญัติมำตรำ ๘๓ ให้ใช้บังคับแก่กำรแก้รำยกำรทะเบียนต ำรับยำ

โดยอนุโลม 
 
มำตรำ ๘๕๘๕  ให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำ หรือผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำเข้ำมำใน

รำชอำณำจักรส่งรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรผลิต หรือน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำที่ได้
ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้แต่ละต ำรับ ตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ของปี
ถัดไป 

ยำที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้แล้วต ำรับใดมิได้มีกำรผลิต หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรเป็นเวลำสองปีติดต่อกัน ให้ทะเบียนต ำรับยำนั้นเป็นอันยกเลิก 

 
มำตรำ ๘๖๘๖  ยำใดที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้แล้ว หำกภำยหลังปรำกฏว่ำยำนั้น

ไม่มีสรรพคุณตำมที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรืออำจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นยำปลอมตำมมำตรำ ๗๒ (๑) 
หรือยำนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นอำหำรหรือเครื่องส ำอำง โดยได้รับใบอนุญำต
ผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งอำหำรที่ควบคุมเฉพำะหรือได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนเครื่องส ำอำงตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งให้เพิกถอนทะเบียน
ต ำรับยำนั้นได้ กำรเพิกถอนให้กระท ำโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ค ำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 

                                                 
๘๔ มำตรำ ๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๕ มำตรำ ๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๖ มำตรำ ๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๘๖/๑๘๗  เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้ใช้ยำ ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งแก้ไขทะเบียนต ำรับยำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตำมที่เห็นสมควรหรือตำม
ควำมจ ำเป็นหรือสั่งทบทวนต ำรับยำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 

 
มำตรำ ๘๖/๒๘๘  ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำให้มีอำยุเจ็ดปีนับแต่วันที่ออก

ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ประสงค์จะขอต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน

ต ำรับยำ ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำตก่อนวันที่ใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำสิ้นอำยุ 
ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำซึ่งใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำของตน

สิ้นอำยุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นค ำขอต่ออำยุและขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในกำรที่มิได้
ยื่นค ำขอต่ออำยุภำยในก ำหนด แต่กำรขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตำมมำตรำ ๑๒๓ จัตวำ 
และในกรณีที่เมื่อล่วงพ้นก ำหนดเวลำหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำสิ้นอำยุ
จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่ออำยุได ้

เมื่อได้ยื่นค ำขอตำมวรรคสองหรือวรรคสำม และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุแล้ว 
ให้ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำคงใช้ต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำนั้น 

กำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่ำวจะ
ก ำหนดให้มีกำรทบทวนทะเบียนต ำรับยำไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ ให้ผู้อนุญำต
แจ้งให้ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำทรำบ และให้คืนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุให้แก่ผู้ขอ
ต่ออำยุตำมส่วนโดยค ำนวณเป็นรำยเดือนนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำตจนถึงวันที่ครบก ำหนดเจ็ดปี 
หำกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำนั้นได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุ เศษของหนึ่งเดือนถ้ำถึงสิบห้ำวัน
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

 
มำตรำ ๘๗  ในกรณีใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำสูญหำยหรือถูกท ำลำยใน

สำระส ำคัญ ให้ผู้รับอนุญำตแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และยื่นค ำขอรับใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับยำภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำยหรือถูกท ำลำยดังกล่ำว 

กำรขอรับใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำและกำรออกใบแทนใบส ำคัญให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๑๑ 
กำรโฆษณำ 

   
 

มำตรำ ๘๘  กำรโฆษณำขำยยำจะต้อง 
                                                 

๘๗ มำตรำ ๘๖/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๘ มำตรำ ๘๖/๒ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ไม่เป็นกำรโอ้อวดสรรพคุณยำหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยำว่ำสำมำรถ
บ ำบัด บรรเทำ รักษำหรือป้องกันโรคหรือควำมเจ็บป่วยได้อย่ำงศักดิ์สิทธิ์หรือหำยขำด หรือใช้ถ้อยค ำ
อ่ืนใดที่มีควำมหมำยท ำนองเดียวกัน 

(๒) ไม่แสดงสรรพคุณยำอันเป็นเท็จหรือเกินควำมจริง 
(๓) ไม่ท ำให้เข้ำใจว่ำมีวัตถุใดเป็นตัวยำหรือเป็นส่วนประกอบของยำ ซึ่งควำมจริงไม่

มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยำ หรือมีแต่ไม่เท่ำที่ท ำให้เข้ำใจ 
(๔) ไม่ท ำให้เข้ำใจว่ำเป็นยำท ำให้แท้งลูกหรือยำขับระดูอย่ำงแรง 
(๕) ไมท่ ำให้เข้ำใจว่ำเป็นยำบ ำรุงกำมหรือยำคุมก ำเนิด 
(๖) ไม่แสดงสรรพคุณยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ 
(๗) ไม่มีกำรรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยำโดยบุคคลอ่ืน 
(๘) ไม่แสดงสรรพคุณยำว่ำสำมำรถบ ำบัด บรรเทำ รักษำหรือป้องกันโรค หรือ

อำกำรของโรคท่ีรัฐมนตรีประกำศตำมมำตรำ ๗๗ 
ควำมใน (๕) และ (๖) ไม่ใช้บังคับแก่ข้อควำมในฉลำกหรือเอกสำรก ำกับยำและ

ควำมใน (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ไม่ใช้บังคับแก่กำรโฆษณำซึ่งกระท ำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์๘๙ 

 
มำตรำ ๘๘ ทวิ๙๐  กำรโฆษณำขำยยำทำงวิทยุกระจำยเสียง เครื่องขยำยเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ ทำงฉำยภำพหรือภำพยนตร์ หรือทำงสิ่งพิมพ์จะต้อง 
(๑) ได้รับอนุมัติข้อควำม เสียง หรือภำพที่ใช้ในกำรโฆษณำจำกผู้อนุญำต 
(๒) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ผู้อนุญำตก ำหนด 
 
มำตรำ ๘๙  ห้ำมมิให้โฆษณำขำยยำโดยไม่สุภำพ หรือโดยกำรร้องร ำท ำเพลง หรือ

แสดงควำมทุกข์ทรมำนของผู้ป่วย 
 
มำตรำ ๙๐  ห้ำมมิให้โฆษณำขำยยำโดยวิธีแถมพกหรือออกสลำกรำงวัล 
 
มำตรำ ๙๐ ทวิ๙๑  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจสั่งเป็นหนังสือให้

ระงับกำรโฆษณำขำยยำที่เห็นว่ำเป็นกำรโฆษณำโดยฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัตินี้ได้ 
 

หมวด ๑๒ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
   

 
มำตรำ ๙๑๙๒  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจดังนี้ 

                                                 
๘๙ มำตรำ ๘๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙๐ มำตรำ ๘๘ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๑ มำตรำ ๙๐ ทวิ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๒ มำตรำ ๙๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) เข้ำไปในสถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ สถำนที่น ำหรือสั่ งยำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร หรือสถำนที่เก็บยำ ในระหว่ำงเวลำท ำกำร เพ่ือตรวจสอบควบคุมให้กำรเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

(๒) น ำยำในปริมำณพอสมควรไปเป็นตัวอย่ำงเพ่ือตรวจสอบหรือวิเครำะห์ 
(๓) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

อำจเข้ำไปในสถำนที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบยำและอำจยึดหรืออำยัดยำ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดตลอดจนภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำและเอกสำรที่เกี่ยวกับยำดังกล่ำว
ได ้

(๔) ประกำศผลกำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์คุณภำพของยำ ที่น ำไปตรวจสอบหรือ
วิเครำะห์ตำม (๒) ให้ประชำชนทรำบ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
แก่กำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้ใช้ยำ 

(๕) ในกรณีที่ปรำกฏต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำยำใดเป็นยำที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยำ 
หรืออำจเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้ยำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเรียกเก็บหรือสั่งให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำ 
ผู้รับอนุญำตขำยยำ หรือผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร จัดเก็บยำดังกล่ำวของตน
คืนภำยในระยะเวลำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด และมีอ ำนำจท ำลำยยำดังกล่ำวเสียได้  ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกำรปฏิบัติกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่ตำมวรรคหนึ ่ง ให้ผู ้ร ับอนุญำตและ
บรรดำผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตยำ กำรขำยยำ หรือกำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรใน
สถำนที่ดังกล่ำวอ ำนวยควำมสะดวกให้ตำมควรแก่กรณี 

 
มำตรำ ๙๒  ในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัว

เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 
บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๙๓  ยำรวมทั้งภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำและเอกสำรที่ได้ยึดไว้ตำมมำตรำ 

๙๑ ถ้ำไม่ปรำกฏเจ้ำของ หรือพนักงำนอัยกำรสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องคดี หรือศำลไม่พิพำกษำให้ริบ และผู้
เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ยึด หรือวันที่ทรำบค ำสั่ง
เด็ดขำดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศำลพิพำกษำถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุข 

ถ้ำสิ่งที่ยึดไว้นั้นเป็นของเสียง่ำย หรือถ้ำหน่วงช้ำไว้จะเป็นกำรเสี่ยงควำมเสียหำย 
หรือจะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำเกินรำคำตลำดของยำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะจัดกำรขำย
ทอดตลำดยำนั้นรวมทั้งภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำและเอกสำรเสียก่อนถึงก ำหนดก็ได้ ได้เงินจ ำนวน
สุทธิเท่ำใดให้ยึดเงินนั้นไว้แทน 

 
มำตรำ ๙๔  ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็น

เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
 

หมวด ๑๓ 
กำรพักใช้ใบอนุญำตและกำรเพิกถอนใบอนุญำต 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

   
 

มำตรำ ๙๕   เมื่ อปรำกฏต่ อผู้ อนุญ ำตว่ ำผู้ รั บอนุญ ำตผู้ ใด ไม่ปฏิบั ติ ต ำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้  ผู้อนุญำตโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้โดยมีก ำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรือในกรณี
มีกำรฟ้องผู้รับอนุญำตต่อศำลว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  จะสั่งพักใช้ใบอนุญำตไว้รอ
ค ำพิพำกษำอันถึงท่ีสุดก็ได้ 

ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตต้องหยุดกำรผลิตยำ กำรขำยยำ หรือกำรน ำ
หรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร แล้วแต่กรณี และระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตนั้นจะขอรับ
ใบอนุญำตใด ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ 

 
มำตรำ ๙๖  เมื่อปรำกฏต่อผู้อนุญำตว่ำผู้รับอนุญำตขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๔ 

หรือมำตรำ ๔๘ ผู้อนุญำตโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร มีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตได ้
ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญำตต้องหยุดกำรผลิตยำ กำรขำยยำหรือกำรน ำ

หรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร แล้วแต่กรณี และจะขอรับใบอนุญำตใด ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้อีก
ไม่ได้จนกว่ำจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต และผู้อนุญำตจะออกใบอนุญำตให้หรือไม่ก็
ได้ สุดแต่จะพิจำรณำเห็นสมควร 

 
มำตรำ ๙๗  ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ท ำเป็นหนังสือ

แจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบ และในกรณีไม่พบตัวผู้ถูกสั่งหรือผู้ถูกสั่งไม่ยอมรับค ำสั่งดังกล่ำว ให้ปิดค ำสั่ง
ไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำยที่สถำนที่ผลิตยำ สถำนที่ขำยยำ หรือสถำนที่น ำหรือสั่งยำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร และให้ถือว่ำผู้รับอนุญำตได้ทรำบค ำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค ำสั่ง 

ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต จะโฆษณำในหนังสือพิมพ์หรือ
โดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได้ 

 
มำตรำ ๙๘  ผู้อนุญำตโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งถอนค ำสั่งพักใช้

ใบอนุญำตก่อนก ำหนดเวลำได้ เมื่อเป็นที่พอใจว่ำผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว 

 
มำตรำ ๙๙  ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือเพิกถอนใบอนุญำต มีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค ำสั่ง รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือให้
แก้ไขค ำสั่งของผู้อนุญำตในทำงที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ 

ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นกำรทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำต

หรือค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๐๐  ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตจะขำยยำของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับอนุญำต
อ่ืน หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญำตเห็นสมควรได้ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทรำบค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต
หรือวันที่ได้ทรำบค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรี เว้นแต่ผู้อนุญำตจะผ่อนผันขยำยระยะเวลำดังกล่ำวให้ 

 
หมวด ๑๔ 

บทก ำหนดโทษ 
   

 
มำตรำ ๑๐๑  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบำท 
 
มำตรำ ๑๐๒๙๓  ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๙ หรือมำตรำ ๓๐ ต้องระวำงโทษ

ปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงห้ำพันบำท 
 
มำตรำ ๑๐๓๙๔  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๑ 

ทวิ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ หรือมำตรำ ๒๔ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำ
พันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรำยวันอีกวันละห้ำร้อยบำทจนกว่ำจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มำตรำ ๑๐๔๙๕  ผู้รับอนุญำตผู้ใดผลิตยำหรือขำยยำ หรือน ำหรือสั่งยำเข้ำมำใน

รำชอำณำจักรภำยหลังที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุแล้วโดยมิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต ต้องระวำงโทษ
ปรับเป็นรำยวันวันละหนึ่งร้อยบำท ตลอดเวลำที่ใบอนุญำตขำดอำยุ 

 
มำตรำ ๑๐๕๙๖  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๒๖ 

ทวิ หรือมำตรำ ๒๗ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท 
 
มำตรำ ๑๐๕ ทวิ๙๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๗ ทวิ หรือมำตรำ ๕๙ ทวิ ต้อง

ระวำงโทษปรับตั้งแตส่องพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท 
 
มำตรำ ๑๐๖  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๘ มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๓ 

มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๕ มำตรำ ๘๑ หรือมำตรำ ๘๗ ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท 

 

                                                 
๙๓ มำตรำ ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๔ มำตรำ ๑๐๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙๕ มำตรำ ๑๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๖ มำตรำ ๑๐๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙๗ มำตรำ ๑๐๕ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๐๗  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๑ หรือมำตรำ ๓๒ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง
พันบำทถึงห้ำพันบำท 

 
มำตรำ ๑๐๗ ทวิ๙๘  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่แจ้งกำรจัดให้มีผู้ปฏิบัติกำรแทนผู้มีหน้ำที่

ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๓๓ ทวิ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท 
 
มำตรำ ๑๐๘  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๔ หรือมำตรำ ๖๔ 

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท 
 
มำตรำ ๑๐๙๙๙  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๘ มำตรำ ๓๙ 

มำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๐ ทวิ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๓ หรือมำตรำ ๔๔ ต้องระวำงโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบำทถึงห้ำพันบำท 

 
มำตรำ ๑๑๐๑๐๐  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๕ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบำทถึง 

ห้ำพันบำท 
 
มำตรำ ๑๑๑  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี และปรับไม่

เกินห้ำพันบำท 
 
มำตรำ ๑๑๒๑๐๑  ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๓ หรือมำตรำ ๖๒ ต้องระวำงโทษ

ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบำทถึงสำมพันบำท 
 
มำตรำ ๑๑๓๑๐๒  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๕๔ มำตรำ ๕๕ หรือมำตรำ 

๕๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ปรับ
เป็นรำยวันอีกวันละหนึ่งร้อยบำท จนกว่ำจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มำตรำ ๑๑๓ ทวิ๑๐๓  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๕๔ ทวิ ต้องระวำงโทษ

ปรับไม่เกินห้ำพันบำท 
 
มำตรำ ๑๑๔  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๕๗ มำตรำ ๕๘ หรือมำตรำ ๕๙ 

ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบำทถึงห้ำพันบำท 
 

                                                 
๙๘ มำตรำ ๑๐๗ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๙ มำตรำ ๑๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๐๐ มำตรำ ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๑ มำตรำ ๑๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๒ มำตรำ ๑๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๓ มำตรำ ๑๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๑๔ ทวิ๑๐๔  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่แจ้งกำรจัดให้มีผู้ปฏิบัติกำรแทนผู้มีหน้ำที่
ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๖๓ ทวิ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท 

 
มำตรำ ๑๑๕  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖๘ มำตรำ ๖๙ 

หรือมำตรำ ๗๐ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ห้ำร้อยบำทถึงสองพันบำท 
 
มำตรำ ๑๑๖๑๐๕  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๑ ต้องระวำง

โทษปรับตั้งแต่ห้ำร้อยบำท ถึงสองพันห้ำร้อยบำท 
 
มำตรำ ๑๑๗  ผู้ใดผลิตยำปลอมอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ (๑) ต้องระวำงโทษ

จ ำคุกตั้งแต่สำมปีถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำทถึงห้ำหมื่นบำท 
กำรผลิตยำปลอมที่มีลักษณะตำมมำตรำ ๗๓ (๒) (๓) หรือ (๔) อันเป็นกำรฝ่ำฝืน

มำตรำ ๗๒ (๑) ถ้ำผู้ผลิตสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำยำนั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรำยแก่ผู้ใช้ยำต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบำท๑๐๖ 

 
มำตรำ ๑๑๘๑๐๗  ผู้ใดผลิตยำผิดมำตรฐำนหรือยำที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน

ต ำรับยำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ (๒) หรือ (๖) ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้ำปี และ
ปรับตั้งแต่สี่พันบำทถึงสองหมื่นบำท 

ผู้ใดผลิตยำที่ทะเบียนต ำรับยำถูกยกเลิกอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ (๕) ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๑๑๙  ผู้ใดขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำปลอมอันเป็น

กำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ (๑) ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบำทถึง
หนึ่งหมื่นบำท 

ถ้ำผู้กระท ำกำรตำมวรรคหนึ่งกระท ำโดยไม่รู้ว่ำเป็นยำปลอม ต้องระวำงโทษปรับตั้ง
แต่หนึ่งพันบำทถึงห้ำพันบำท 

 
มำตรำ ๑๒๐๑๐๘  ผู้ใดขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำผิดมำตรฐำน

หรือยำที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนต ำรับยำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ (๒) หรือ (๖) ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี และปรับไม่เกินห้ำพันบำท 

ผู้ใดขำยหรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำที่ทะเบียนต ำรับยำถูกยกเลิก
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ (๕) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

                                                 
๑๐๔ มำตรำ ๑๑๔ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๕ มำตรำ ๑๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๖ มำตรำ ๑๑๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๐๗ มำตรำ ๑๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๐๘ มำตรำ ๑๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ถ้ำผู้กระท ำตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองกระท ำโดยไม่รู้ว่ำเป็นยำผิดมำตรฐำนยำที่
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนต ำรับยำ หรือยำที่ทะเบียนต ำรับยำถูกยกเลิก ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน
หำ้พันบำท 

 
มำตรำ ๑๒๑  ผู้ใดขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำเสื่อมคุณภำพอัน

เป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ (๓) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสำมพันบำท หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ 

ถ้ำผู้กระท ำกำรตำมวรรคหนึ่งกระท ำโดยไม่รู้ว่ำเป็นยำเสื่อมคุณภำพต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินสำมพันบำท 

 
มำตรำ ๑๒๒  ผู้ใดผลิต ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำที่มิได้ขึ้น

ทะเบียนต ำรับยำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ (๔) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกิน
ห้ำพันบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๑๒๒ ทวิ๑๐๙  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๕ ทวิ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี 

หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 
มำตรำ ๑๒๒ ตรี๑๑๐  ผู้ศึกษำวิจัยยำผู้ ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ งของเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรอำหำรและยำตำมมำตรำ ๗๗ จัตวำ วรรคสำม ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
 
มำตรำ ๑๒๓  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๗๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน

สำมปี หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 
มำตรำ ๑๒๓ ทวิ๑๑๑  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๕ วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบำทถึงห้ำพันบำท และให้ปรับเป็นรำยวันอีกวันละร้อยบำทจนกว่ำจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มำตรำ ๑๒๓ ตรี๑๑๒  ผู้รับอนุญำตผู้ใดส่งรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรผลิต หรือน ำ

หรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมมำตรำ ๘๕ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
สำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๑๒๓ จัตวำ๑๑๓  ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำผู้ใดยื่นค ำขอต่ออำยุ

ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำภำยหลังที่ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำสิ้นอำยุแล้วไม่เกิน

                                                 
๑๐๙ มำตรำ ๑๒๒ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๑๐ มำตรำ ๑๒๒ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๑ มำตรำ ๑๒๓ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๒ มำตรำ ๑๒๓ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๓ มำตรำ ๑๒๓ จัตวำ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หนึ่งเดือนตำมมำตรำ ๘๖/๒ ต้องระวำงโทษปรับเป็นรำยวันวันละไม่เกินห้ำร้อยบำท ตลอดเวลำที่
ยังไม่ได้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 

 
มำตรำ ๑๒๔๑๑๔  ผู้ใดโฆษณำขำยยำโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๘๘ มำตรำ ๘๘ ทวิ มำตรำ 

๘๙ หรือมำตรำ ๙๐ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
 
มำตรำ ๑๒๔ ทวิ๑๑๕  ผู้ใดฝ่ำฝืนค ำสั่งให้ระงับกำรโฆษณำขำยยำของเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ซึ่งสั่งตำมมำตรำ ๙๐ ทวิ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรำยวันอีกวันละห้ำร้อยบำท จนกว่ำจะ
ปฏิบัติตำมค ำสั่งดังกล่ำว 

 
มำตรำ ๑๒๕๑๑๖  ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่ง

ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๙๑ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๑๒๕ ทวิ๑๑๗  ผู้รับอนุญำตผู้ใดด ำเนินกำรผลิตยำ ขำยยำ หรือน ำหรือสั่งยำ

เข้ำมำในรำชอำณำจักรระหว่ำงที่ ใบอนุญำตให้ผลิตยำ ขำยยำ หรือน ำหรือสั่ งยำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร แล้วแต่กรณี ของตนถูกสั่งพักใช้มำตรำ ๙๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 

 
มำตรำ ๑๒๖  เมื่อมีกำรลงโทษตำมมำตรำ ๑๐๑ มำตรำ ๑๑๑ มำตรำ ๑๑๗ มำตรำ 

๑๑๘ มำตรำ ๑๑๙ มำตรำ ๑๒๐ มำตรำ ๑๒๑ หรือมำตรำ ๑๒๒ ให้ริบยำ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรผลิตยำรวมทั้งภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำที่เกี่ยวเนื่องกับควำมผิดในคดีให้แก่กระทรวง
สำธำรณสุข เพ่ือท ำลำยเสียหรือจัดกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 
มำตรำ ๑๒๖ ทวิ๑๑๘  บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถำนเดียว

ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำมอบหมำย
มีอ ำนำจเปรียบเทียบปรับได้ 

ในกรณีมีกำรยึดยำ ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
กระท ำควำมผิดไว้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำมอบหมำยจะเปรียบเทียบปรับได้ต่อเมื่อผู้กระท ำควำมผิดยินยอมให้สิ่งที่ยึดไว้ตกเป็นของ
กระทรวงสำธำรณสุข๑๑๙ 

                                                 
๑๑๔ มำตรำ ๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๑๕ มำตรำ ๑๒๔ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๖ มำตรำ ๑๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๗ มำตรำ ๑๒๕ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๘ มำตรำ ๑๒๖ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๙ มำตรำ ๑๒๖ ทวิ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๒๗  ใบอนุญำตประกอบธุรกิจกำรขำยยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยยำ
ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ ถ้ำผู้ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำว
ประสงค์จะผลิตยำ ขำยยำ หรือน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรต่อไป และได้ยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้วให้ด ำเนินกิจกำรที่ได้รับอนุญำตตำมใบอนุญำตเดิมต่อไปได้
จนกว่ำจะได้รับใบอนุญำตใหม่หรือผู้อนุญำตได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรไม่อนุญำต และในกรณีได้รับ
ใบอนุญำตใหม่ให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญำต 

ถ้ำผู้ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจกำรขำยยำตำมวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจนั้นต่อไปหรือได้ยื่นค ำขอรับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้วแต่ผู้อนุญำตไม่อนุญำต จะขำยยำ
ของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับอนุญำตอ่ืนหรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญำตเห็นสมควรได้ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
ใบอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ หรือวันที่ผู้อนุญำตแจ้งให้ทรำบว่ำไม่อนุญำต แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้อนุญำตจะ
ผ่อนผันขยำยระยะเวลำดังกล่ำวให้ 

 
มำตรำ ๑๒๘  ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ได้ออกให้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ขำยยำก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีอำยุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ขึ้นทะเบียนไว้ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ และ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ให้มีอำยุถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ขึ้นทะเบียนไว้ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ และ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

ให้มอีำยุถงึวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 
(๓) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ขึ้นทะเบียนไว้ภำยหลัง พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้มี

อำยุถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 
มำตรำ ๑๒๙  ภำยในสำมปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับบรรดำยำที่ผลิต 

ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยยำก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นกำรปฏิบัติเกี่ยวกับฉลำกตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๕ (๓) 
มำตรำ ๒๖ (๕) มำตรำ ๒๗ (๓) มำตรำ ๕๗ (๒) มำตรำ ๕๘ (๒) และมำตรำ ๕๙ (๒) แห่ง
พระรำชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
จอมพล ถนอม  กติติขจร 

นำยกรัฐมนตรี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียม๑๒๐ 
   

 
(๑) ใบอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บำท 
(๒) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(๓) ใบอนุญำตขำยส่งยำแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๔) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จ 

ทีม่ิใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(๕) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จ 

ส ำหรับสัตว์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(๖) ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำ 

ในรำชอำณำจักร ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
(๗) ใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๘) ใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ ฉบับละ ๒,๕๐๐ บำท 
(๙) ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำ 

ในรำชอำณำจักร ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
(๑๐) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๒๕,๐๐๐ บำท 
(๑๑) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณ ฉบับละ ๒๕,๐๐๐ บำท 
(๑๒) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๑๓) ใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๑๔) ใบแทนใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๑๕) กำรต่ออำยุใบอนุญำตครั้งละเท่ำกับก่ึงหนึ่ง 

ของค่ำธรรมเนียมส ำหรับใบอนุญำตประเภทนั้น ๆ  
แต่ละฉบับ 

(๑๖) กำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำครั้งละเท่ำกับ 
กึ่งหนึ่งของค่ำธรรมเนียมส ำหรับใบส ำคัญ 
กำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำแต่ละประเภท 

                                                 
๑๒๐ อัตรำค่ำธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยยำ
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ ยังมีกำรควบคุมกิจกำรเกี่ยวกับกำรผลิตยำ ขำยยำ และน ำหรือสั่งยำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรตลอดจนกำรควบคุมให้มีเภสัชกรรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรขำยยำอันตรำย และส่วนอ่ืน ๆ 
อีกท่ียังไม่รัดกุมและเหมำะสมแก่ภำวกำรณ์ในปัจจุบัน จึงเป็นกำรสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขำยยำ  ทั้งนี้ เพื่อควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของประชำชน 
       
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๒๑ 
 

โดยที่พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็น
ผู้อนุญำตกำรผลิตยำ กำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และกำรขำยยำ ในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี  บัดนี ้เห็นสมควรโอนให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมสำธำรณสุข 

 
ข้อ ๒  ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ไม่กระทบกระทั่งใบอนุญำตที่ปลัดกระทรวง

สำธำรณสุขได้ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
ข้อ ๓  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมประกำศของคณะ

ปฏิวัติฉบับนี้ 
 
ข้อ ๔  ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำช

กิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘๑๒๒ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 
มำตรำ ๔  พระรำชบัญญัติฉบับนี้ไม่กระทบกระทั่งใบอนุญำต ที่อธิบดีกรมส่งเสริม

สำธำรณสุขได้ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 

มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกมำตรำ ๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ปรับปรุงส่วนรำชกำรระดับกรมสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขใหม่ และ
มำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติโอนอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน หนี้ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และเงิน
                                                 

๑๒๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๙๒/๑๓ ธันวำคม ๒๕๑๕ 
๑๒๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๒/ตอนท่ี ๔๒/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๖๐/๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๑๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

งบประมำณของกรมกำรแพทย์และอนำมัย และกรมส่งเสริมสำธำรณสุข ไปเป็ นของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กรมกำรแพทย์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอนำมัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้โอนอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรของกรม
ส่งเสริมสำธำรณสุข และอ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมสำธำรณสุข เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับ
กองควบคุมอำหำรและยำ ไปเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ แล้วแต่กรณี ท ำให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ผู้อนุญำต
ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๑ ลงวันที่ 
๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในกำรนี้จ ำต้องแก้ไขบทนิยำมค ำว่ำ “ผู้อนุญำต” เสียใหม่ให้ตรงตำมหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรในกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้มีกำรปรับปรุงใหม่  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๒๓ 

 
มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 
 

มำตำม ๔๕  ภำยในสำมปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บรรดำยำที่มีชื่อ
หรือต ำรับยำอยู่ในต ำรับยำที่รัฐมนตรีประกำศตำมมำตรำ ๗๖ (๑) ให้ผู้รับอนุญำตด ำเนินกำรผลิต 
ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรต่อไปได้ โดยให้ได้รับยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๗๙ 
แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ และมิให้ถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืน
มำตรำ ๗๒ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๔๖  ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุที่ก ำหนดไว้ในใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำนั้น 
ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่เคยได้รับใบส ำคัญกำรขึ้น

ทะเบียนต ำรับยำตำมวรรคหนึ่ง จะต้องยื่นค ำขอก่อนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำสิ้นอำยุ เมื่อได้
ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้ว จะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน
ต ำรับยำนั้น 

 
มำตรำ ๔๗  ในระหว่ำงระยะเวลำห้ำปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณี

ที่ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำ
อันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษซึ่งได้รับอนุญำตอยู่แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับรำยใด ยังไม่
อำจจัดหำบุคคลตำมมำตรำ ๒๑ หรือมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำ
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรได้ ให้ผู้รับอนุญำตขำยยำดังกล่ำวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑๒๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๙/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒๙/๑๓ พฤษภำคม ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ส ำหรับผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน ให้จัดให้มีเภสัชกรตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ประจ ำอยู่ ณ 
สถำนที่ขำยยำวันละไม่น้อยกว่ำสำมชั่วโมงติดต่อกันในเวลำเปิดท ำกำร 

(๒) ส ำหรับผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำย
หรือยำควบคุมพิเศษ ให้จัดให้มีผู้ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ซึ ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำวันละไม่น้อยกว่ำสำมชั่วโมง
ติดต่อกันในเวลำเปิดท ำกำร 

 
มำตรำ ๔๘  ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำ

อันตรำย หรือยำควบคุมพิเศษ ซึ่งได้รับใบอนุญำตอยู่แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับรำยใดยัง
ไม่อำจจัดหำบุคคลตำมมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้มำเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรได้  

ให้ผู้รับอนุญำตขำยยำดังกล่ำวเข้ำรับกำรอบรม หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำรับ
กำรอบรมจำกกระทรวงสำธำรณสุขและเมื่อได้รับกำรอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำร
อบรมดังกล่ำวประจ ำอยู่เฉพำะสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือ
ยำควบคุมพิเศษของตนหรือของผู้รับอนุญำตขำยยำที่ได้มอบหมำยให้ผู้นั้นเข้ำรับกำรอบรมเท่ำนั้น 
โดยให้เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัตินี้ 

กำรจัดอบรมตำมวรรคหนึ่ ง ให้กระท ำให้ เสร็จสิ้ นภำยในห้ ำปีนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หลักสูตรกำรอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม และค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เข้ำรับกำร
อบรมต้องเสีย ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 
 

มำตรำ ๔๙  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ประชำชนผู้ใช้ยำ ทั้งในด้ำนผู้รับอนุญำต 
อ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภำพของยำรวมทั้งวิธีกำรควบคุมคุณภำพและ
กำรโฆษณำขำยยำ ยังไม่เหมำะสมแก่สถำนกำรณ์ในอันที่จะคุ้มครองและให้ควำมปลอดภัยแก่
ประชำชนผู้ ใช้ยำอย่ำงพอเพียง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้ เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้ องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗๑๒๔ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เป็นต้นไป 

                                                 
๑๒๔ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๘๕/หน้ำ ๔๑/๓ กรกฎำคม ๒๕๒๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๓  ให้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับมำตรำ ๔๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติยำ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรผ่อนผันให้ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันซึ่งได้รับ
อนุญำตอยู่แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ ต้องจัดให้มีเภสัชกร
ตำมมำตรำ ๒๑ เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำวันละไม่น้อยกว่ำสำมชั่วโมงติดต่อกันใน
เวลำเปิดท ำกำร ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ในระหว่ำงกำรขยำยระยะเวลำกำรใช้บั งคับตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรยำเห็นว่ำในท้องที่ใด มีควำมสมควรที่จะให้ผู้รับ
อนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันตำมวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีเภสัชกรประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรตำม
มำตรำ ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนด
ท้องที่นั้นเป็นท้องที่ที่ต้องจัดให้มีเภสัชกรประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรตำมมำตรำ ๒๑ ได้โดยให้มี
ผลใช้บังคับในวันที่ระบุไว้ในประกำศดังกล่ำว แต่จะใช้บังคับก่อนเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำไม่ได ้

 
มำตรำ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระยะเวลำใช้บังคับบทเฉพำะกำล
ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บัญญัติผ่อนผันให้ผู้รับอนุญำต
ขำยยำแผนปัจจุบันซึ่งได้รับอนุญำตอยู่แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๓)ฯ ใช้บังคับที่ยังไม่
อำจจัดหำเภสัชกรเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรได้
ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๒๑ แต่ต้องจัดให้มีเภสัชกรประจ ำสถำนที่ขำยยำวันละไม่น้อยกว่ำสำม
ชั่วโมงติดต่อกันในเวลำเปิดท ำกำร นั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๒๗ แต่สภำพกำรณ์ใน
ปัจจุบัน จ ำนวนเภสัชกรที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ท ำให้ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน ซึ่งได้รับอนุญำต
อยู่แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับจ ำนวนมำก ไม่อำจจัดหำเภสัช
กรประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรตำมมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ สมควรขยำย
ระยะเวลำกำรใช้บังคับบทเฉพำะกำลในส่วนที่เกี่ยวกับกำรให้ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันต้องจัด
ให้มีเภสัชกรตำมมำตรำ ๒๑ ปฏิบัติกำรอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำวันละไม่น้อยกว่ำสำมชั่วโมงติดต่อกันใน
เวลำเปิดท ำกำรออกไปอีกระยะหนึ่ง ถ้ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขเห็นว่ำท้องที่ใดมีเภสัชกร
เพียงพอที่จะก ำหนดให้ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันต้องจัดให้มีเภสัชกรประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิด
ท ำกำรตำมมำตรำ ๒๑ ได้ ก็ให้รัฐมนตรีฯ มีอ ำนำจก ำหนดท้องที่นั้นโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำได ้ 
จงึจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๒๕ 
 

มำตรำ ๔๕  ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำย
หรือยำควบคุมพิเศษ ถ้ำยังไม่อำจจัดหำบุคคลตำมมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

                                                 
๑๒๕ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๒๗๘/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๓๑ ธันวำคม ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรได้ ให้ผู้รับอนุญำต
ดังกล่ำวมีสิทธิเข้ำรับกำรอบรม หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำรับกำรอบรมจำกกระทรวงสำธำรณสุข 
เมื่อได้รับกำรอบรมแล้ว ให้ผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำรอมรมดังกล่ำวประจ ำอยู่เฉพำะสถำนที่ขำยยำแผน
ปัจจุบัน เฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษของตนหรือของผู้รับอนุญำตที่ได้
มอบหมำยให้ผู้นั้นเข้ำรับกำรอบรมเท่ำนั้น โดยให้เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๔๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

กำรจัดอบรมตำมวรรคหนึ่ งให้ กระท ำให้ เสร็จสิ้ นภำยในห้ ำปี นับแ ต่ วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อพ้นก ำหนดดังกล่ำวจะจัดอบรมอีกไม่ได้ 

หลักสูตรกำรอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ำอบรม และค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เข้ำอบรมต้องเสียให้
เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 

ในกรณีผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือ
ยำควบคุมพิเศษ ซึ่งมีผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำรอบรมเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมวรรคหนึ่ง ย้ำยที่ตั้ง
สถำนที่ขำยยำ หรือในกรณีที่ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำย
หรือยำควบคุมพิเศษมีหลักฐำนแสดงได้ว่ำเป็นผู้ประกอบกิจกำรขำยยำสืบต่อจำกผู้ รับอนุญำตขำยยำ
แผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษเดิม ซึ่งมีผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำร
อบรมเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสถำนที่ขำยยำที่ย้ำยที่ตั้งหรือสถำนที่ขำยยำที่
ผู้รับอนุญำตมีหลักฐำนแสดงได้ดังกล่ำว เป็นสถำนที่ขำยยำที่ให้ผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำรอบรมประจ ำอยู่
ตำมวรรคหนึ่งต่อไปได ้

เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภำพของประชำชน รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศก ำหนดให้ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมแล้วตำมมำตรำ ๔๘ แห่ งพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ และตำม
พระรำชบัญญัตินี้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ได้อีกเป็นครัง้ครำวตำมที่เห็นสมควร 

 
มำตรำ ๔๖  ให้น ำมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ มำใช้บังคับแก่

ผู้รับอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ ซึ่งมี
ผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำรอบรมตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตำม
มำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ในกำรแสดงหลักฐำนของผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำรอบรมนั้นติดไว้ ณ สถำนที่ขำยยำโดย
อนุโลม 

 
มำตรำ ๔๗  ให้น ำมำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ มำใช้บังคับแก่

ผู้ส ำเร็จหลักสูตรกำรอบรมตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตำม
มำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่ขำยยำแผน
ปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษโดยอนุโลม 
 

มำตรำ ๔๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติควบคุม
มำตรฐำนชีวะวัตถุ พุทธศักรำช ๒๔๘๓ มีบทบัญญัติซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยว่ำด้วยยำ สมควรยกเลิก



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติดังกล่ำว และโดยที่กฎหมำยว่ำด้วยยำยังไม่มีบทบัญญัติที่จะให้ควำมคุ้มครองแก่
ประชำชนผู้ใช้ยำเพียงพอ เช่น ไม่มีบทบัญญัติห้ำมกำรขำยยำชุด ไม่มีกำรควบคุมกำรผลิตยำแผน
โบรำณที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตและกำรควบคุม
กำรผลิต กำรขำย กำรน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรยังไม่เหมำะสม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้
เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒๖ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  
 

มำตรำ ๑๕  บรรดำค ำขออนุญำต ค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำ หรือค ำขอใดที่ได้ยื่นไว้
ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับและยังอยู่ ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ ให้ถือเป็นค ำขอตำม
พระรำชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้ำค ำขอดังกล่ำวมีข้อแตกต่ำงไปจำกค ำขอตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้ 
 

มำตรำ ๑๖  ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ได้ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีอำยุดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ ให้สิ้นอำยุเมื่อครบห้ำปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๒) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ข้ึนทะเบียนไว้ระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สิ้นอำยุเมื่อครบเจ็ดปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

(๓) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ข้ึนทะเบียนไว้ระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึงวันที่พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้สิ้นอำยุเมื่อครบเก้ำปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 
 

มำตรำ ๑๗  กฎกระทรวง ประกำศ หรือระเบียบที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมีกฎกระทรวงหรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ด ำเนินกำรออกกฎกระทรวงหรือประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภำยในสองปี
นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้รัฐมนตรีรำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจ
ด ำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรี 
 

                                                 
๑๒๖ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน้ำ ๒๒๐/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๘  ประกำศที่ออกตำมค ำสั ่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 
๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ ลงวันที่ 
๒๗ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับยำ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้น ำมำใช้บังคับกับกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ ตำมบทบัญญัติของหมวด ๑/๑ 
กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ ได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมีประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ประกำศที่ออกตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 
๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ ลงวันที่ 
๒๗ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับยำเป็นอันยกเลิก 
 

มำตรำ ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน บทบัญญัติบำงประกำรไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
ซึ่งมีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำและอุตสำหกรรมเกี่ยวกับยำ และเพ่ือให้
กระบวนกำรพิจำรณำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทนิยำม 
เพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรศึกษำวิจัยยำ กำรอ้ำงอิงมำตรฐำนที่เป็นสำกล กำรก ำหนด
อำยุ และกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตยำ บทก ำหนดโทษ 
และปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พิมพ์มำดำ/เพ่ิมเติม 
๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒ 

 
นุสรำ/ตรวจ 

๒๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 
 
 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 
 

 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอ่ืนตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  หมายความว่า  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ   

หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทาํงาน 

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง  ผู้ประกอบกิจการซ่ึงยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน

ประกอบกิจการ  ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 

ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึงผู้ซ่ึงได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป 

“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงทําหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้าง

ทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน 

อยู่ในหน่วยงาน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

“พนักงานตรวจความปลอดภัย”  หมายความว่า  ผู้ ซ่ึ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง ให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงานรั กษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ  ขอบเขต  อํานาจหน้าที่   

และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

กฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่ จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพ 

การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ

กิจการ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ่้ายเพื่อการนั้น 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๒ 
การบริหาร  การจัดการ  และการดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

 

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด  โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล  หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  
ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน  การเพิกถอน
ทะเบียน  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับ
ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา  ๙  ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรอืผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  

ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบ
แทนใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตาม
วรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต  
หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา  ๑๑  นิติบุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาต  หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากร  หน่วยงาน

หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ให้นายจ้างแจ้ง 
ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่
ลูกจ้างจะเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจ้างได้รับคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี  คําส่ังของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยดังกล่าว  ในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบ
กิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้บริหารจัดการ  และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  ซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย   
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ 
ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง  ให้นายจ้างทุกราย 
ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น  มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบ
กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้าง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานซ่ึงใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ  ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่านั้น
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  
เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงให้เช่า  หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ  
ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอ่ืน
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒ 

มาตรา ๒๑ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย  
โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย  และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร  และให้เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บรหิาร  แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ต้องดําเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขต 
ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ  กรณีไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง
ดําเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ 

ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่า

ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มีหน้าที่ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้าง

เช่นเดียวกับนายจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง  และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป  ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป

ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน  มีหน้าที่ร่วมกันในการ 

จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย  และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และอธิบดีกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน  เป็นกรรมการ  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ฝ่ายละแปดคน   

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 

ของทั้งหญิงและชาย 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  หรือมาตรการความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ  เพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๓๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๐  วรรคสอง 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ 

แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เม่ือขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน 
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(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหม่ินประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  โดยมีกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน  จึงจะเป็น

องค์ประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คราวใด  ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ 

ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้ง

หลังแม้ไม่มีกรรมการซ่ึงมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม  ถ้ามีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความ

เหมาะสม 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม  

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๑ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ

ของคณะกรรมการ  และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) สรรหา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย   แผนงาน  โครงการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 
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(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ 

(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การควบคุม  กํากับ  ดูแล 

 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการดําเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย 

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อลูกจ้าง 

(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 

(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย  การศึกษาผลกระทบ  แผนการดําเนินงานและแผนการ

ควบคุมตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ประเภทกิจการ  ขนาดของ

กิจการที่ต้องดําเนินการ  และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและได้รับการรับรองผล

จากผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ  การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของผู้ได้รับใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การสั่งพักใช้  และการเพิกถอน

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือลูกจ้างประสบ

อันตรายจากการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร  และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ 

เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต  หรือมีบุคคล 

ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย  อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้  การระเบิด  

สารเคมีรั่วไหล  หรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืน  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธี อ่ืนใด  และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่ เกิดขึ้น   

ความเสียหาย  การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ 

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  เม่ือนายจ้าง

แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  ให้นายจ้าง 

ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเม่ือพนักงาน

ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 

หมวด  ๕ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

 

 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเม่ือเกิด

อุบัติภัย 
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(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เก่ียวกับ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ 

(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ  มาเพื่อการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย 

(๕) สอบถามข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ  ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง  รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการ

ป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า  นายจ้าง  ลูกจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพบว่า

สภาพแวดล้อมในการทํางาน  อาคาร  สถานที่  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ 

ไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  

ปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้  พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ 

ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเม่ือได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ

ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว  ในระหว่าง 

การปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้  เม่ือนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําส่ัง

ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย   

เพื่อพิจารณาเพิกถอนคําส่ังดังกล่าวได้   

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย 

ตามมาตรา  ๓๖  ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สมควรเข้าไปดําเนินการแทน  ให้อธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังนั้นได้  ในกรณีเช่นนี้  

นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง 
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ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด  คําเตือนดังกล่าว
จะกําหนดไปพร้อมกับคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้  และเม่ือได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้ 
เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรพัย์สินของนายจ้างซ่ึงไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗  ทัง้นี้  เพียงเท่าที่ จําเป็นเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้นายจ้างนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
นายจ้างได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้  ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  
และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา  ๓๗  ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว   
โดยให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันได้รับแจ้ง  ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุน 

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา  ๓๖  ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้าง 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ  เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการ 
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง   
หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคําส่ัง  ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของอธิบดีให้เป็นที่สุด 
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ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  
หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําส่ัง  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย  เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  จะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจําตัว
เม่ือผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง  หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่

ลูกจ้างดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือต่อศาล 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง  
ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้เป็นอันระงับไป 

หมวด  ๖ 
กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า  

“กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ

ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๖) ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินของกองทุน 
(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  

และมาตรา  ๓๓ 
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๙) รายได้อ่ืน ๆ 
มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

และการพัฒนา  แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคล 
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ

โรคอันเนื่องจากการทํางาน 
(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗    
การดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานกําหนด  และให้นําเงินดอกผลของกองทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของดอกผลของกองทุนต่อปี 

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับตามมาตรา  ๔๕  ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน  
เป็นกรรมการ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

การได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย 

มาตรา ๔๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  วรรคสาม  

และวรรคสี่  มาใช้บังคับกับการดาํรงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และให้นํามาตรา  ๒๙  มาใช้บังคับ

กับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 

(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน  การให้กู้ยืม  การทดรองจ่าย  

และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา

ผลประโยชน์ของเงินกองทุน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  

การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย  การขอเงินทดรองจ่าย  การให้กู้ยืมเงิน  

และการชําระเงินคืนแก่กองทุน 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ 

ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน 

กองทุนในปีที่ ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๒๑ 
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หมวด  ๗ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และมีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ดําเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 

(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน  ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 

(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 

ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง  หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  หรือรายงานตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานหรือรายงาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๕๕ ผู้ใดให้บริการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง 

จัดฝึกอบรม  หรือให้คําปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินสามเดอืน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  

หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา  ๑๙  หรือขัดขวางการปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง   

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๓  ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ ใดกระทํ าการ เ ป็นผู้ ชํ านาญการด้ านคว ามปลอดภัย   อาชี วอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ

ความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  

วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๖๖ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อให้ ส่ิงที่พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยส่ังให้ระงับการใช้หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําส่ัง 

ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   

หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่า 

จะดําเนินการตามคําส่ัง 

มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ 

ไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่ส่ังการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ 

ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริง 

ที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซ่ึงผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเนื่องจาก 

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้   

หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ์  หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 

ไม่เกินสี่แสนบาท  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้  เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควร 

ถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดที่เจ้าพนักงาน 

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง 

ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม 

ให้เปรียบเทียบ 
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เม่ือผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ

เปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๗๒ การกระทําความผิดตามมาตรา   ๖๖   ถ้ าคณะกรรมการ เปรี ยบเทียบ 

ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดี  ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน  และอัยการสูงสุด  หรือผู้แทน

เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้  และให้นํา

มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ใน ว าระ เ ริ่ ม แ รก   ใ ห้คณะกรรมการคว ามปลอดภั ย   อาชี ว อนา มัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ 

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรฐัมนตรี 

 

 



 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ  ดานความปลอดภัย ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๓ 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 

  การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยี  

เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  สารเคมี  และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต  การก่อสร้าง  และบริการ   

แต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป  ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน  จนถึงแก่บาดเจ็บ  พิการ  

ทุพพลภาพ  เสียชีวิต  หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนด้วย  

ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไป

และมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ัน  เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม  สําหรับป้องกัน  สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลัง

สําคัญของชาติ  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

เป็นการเฉพาะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 








