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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา “พระราชบัญญัตเิ ครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องมือแพทย” หมายความวา
(๑) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบโรคศิลปะ หรือการบําบัดโรคสัตวตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ
(๒) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุสําหรับใชใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสรางหรือการกระทําหนาที่
ใดๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว
(๓) สวนประกอบ สวนควบ อุปกรณ หรือชิ้นสวนของเครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุตาม (๑) หรือ
(๒)

(๔) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอื่นที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาวาเปน
เครื่องมือแพทย
“ผลิต” หมายความวา ทํา ประกอบ หรือประดิษฐ แบงบรรจุหรือรวมบรรจุและใหหมายความ
รวมถึงแปรสภาพ ดัดแปลงหรือการฆาเชื้อเพื่อนํากลับมาใชอีกดวย
“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือโอนสิทธิหรือการครอบครองใหแก
บุคคลอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ ซึ่งแสดงไวที่เครื่องมือ
แพทย ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุเครือ่ งมือแพทย
“เอกสารกํากับเครื่องมือแพทย” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหปรากฏ
ความหมายดวยรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ อันเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย ซึง่ สอดแทรกหรือรวม
ไวกับภาชนะหรือหีบหอที่บรรจุเครื่องมือแพทยนั้น และใหหมายความรวมถึงคูมือการใชเครือ่ งมือแพทยนั้นดวย
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผู

ไดรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซงึ่ นิติบุคคลแตงตั้งหรือมอบหมายใหเปนผูดําเนินกิจการดวย
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครือ่ งมือแพทย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ ึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการเครื่องมือแพทย

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการเครือ่ งมือแพทย” ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผูแทน* อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแ ทน อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูแทน ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแ ทนกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน ผูแ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการอีกไมนอยกวาเจ็ดคน
แตไมเกินเกาคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหนึ่งคน ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภหนึ่งคน ผูประกอบโรคศิลปะชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรมหนึ่งคน และผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ชั้นหนึ่งอีกหนึ่งคน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๖ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพน
จากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือบุคคลผูเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปน
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีทรี่ ัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึน้ ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใ น
ตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งไวแลว
มาตรา ๘ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรัฐมนตรีในดานนโยบายและมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย
(๒) ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๓๕
(๓) ใหความเห็นชอบในเรือ่ งการพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
(๔) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได

หมวด ๒
การขออนุญาตและการอนุญาต

มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใดผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีไดประกาศกําหนดตามมาตรา
๓๕ (๑) เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอ นุญาต

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดขายเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีไดประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑)
เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
ใหถือวาผูรับอนุญาตผลิตและนําเขาตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง เปนผูร ับอนุญาตขายเครื่องมือ
แพทยที่ตนผลิตหรือนําเขาดวย

มาตรา ๑๔ ผูอนุญาตมีอาํ นาจออกใบอนุญาตใหผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต
(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนินกิจการได
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจาํ คุกใน
ความผิดที่กฎหมายบัญญัตใิ หถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เวนแตไดพนโทษมาแลวเกินสองปกอนวันขออนุญาต
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือบุคคลผูเสมือน
ไรความสามารถ
(๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๗) มีสถานที่ผลิต สถานที่นําเขาหรือสถานที่ขายเครือ่ งมือแพทยและอุปกรณที่ใชในการผลิต
การขายหรือการเก็บและการควบคุมหรือรักษาคุณภาพเครื่องมือแพทย ซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

(๘) ไมใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจอยางเดียว หรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบ
พาณิชยกิจของผูรับอนุญาต ซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป
(๙) ไมเปนผูอ ยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ไมเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลว
เกินสองปกอนวันขออนุญาต
ในกรณีนติ ิบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจดั การหรือผูแ ทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดาํ เนินกิจการตองมี
คุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๔) (๕) (๖) (๙) หรือ (๑๐)

มาตรา ๑๕ เมื่อรัฐมนตรีประกาศกําหนดเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) แลวใหผูผลิต
นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยนั้นอยูในวันประกาศยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ถาผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไมอนุญาต ผู
นั้นจะประกอบกิจการตอไปมิไดนับแตวนั ที่ทราบคําสั่ง เปนตนไป และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลม

มาตรา ๑๖ เมื่อมีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓) แลว ผูประกอบการผลิต นําเขา หรือขาย
เครื่องมือแพทยตองแจงรายการละเอียดตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
รายการละเอียดและการแจงรายการละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๗ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ไมใชบังคับแก
(๑) การผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน ชันสูตร
บําบัดโรค หรือฟนฟูสมรรถภาพ และโดยสภากาชาดไทย
(๒) การผลิตเครื่องมือแพทยของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูป ระกอบโรคศิลปะ หรือผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภสาํ หรับผูปวยเฉพาะราย หรือการผลิตเครื่องมือแพทยของ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะราย
(๓) การผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยเพื่อใชเฉพาะตัวหรือเพื่อเปนตัวอยางหรือเพื่อใชใน
การศึกษาวิจยั วิเคราะห หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานในปริมาณเทาที่จําเปน
(๔) การผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยเพื่อเปนตัวอยางในการขออนุญาต
(๕) การผลิตเครื่องมือแพทยเพื่อเปนตัวอยางในการสงออก
แตทั้งนี้ ผูไดรบั การยกเวนตามวรรคหนึ่งตองแจงรายการละเอียดของเครื่องมือแพทยตอ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการสงออกและเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมือ
แพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) เพื่อสงออก ผูอนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมือ
แพทยดังกลาวไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๙ เมื่อปรากฏผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหของพนักงานเจาหนาที่วา เครื่องมือแพทย
ใดมีคุณภาพหรือมาตรฐานต่ํากวาที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด ไมปลอดภัยในการใช ไมปลอดภัยตอผูใ ช นาจะเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอาํ นาจ

(๑) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ แกไขหรือปรับปรุง
เครื่องมือแพทยที่ผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือขาย ในกรณีที่เปนเครื่องมือแพทยซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๓๕ (๑)
(๒) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูแจงรายการละเอียดตามมาตรา ๑๖ แกไขหรือปรับปรุงเครื่องมือ
แพทยที่ผูแจงรายการละเอียดผลิต นําเขา หรือขาย ในกรณีที่เปนเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๓)
(๓) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ หรือผูแ จงรายการ
ละเอียดตามมาตรา ๑๖ งดผลิต นําเขา หรือขายเครือ่ งมือแพทยในกรณีที่ไมปฏิบัติตามคําสัง่ ที่ออกตาม (๑) หรือ
(๒)
(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องมือแพทยใหประชาชนทราบโดยใหระบุขอความ
ดังตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผ ลิตหรือผูนําเขาโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตหรือผูนําเขา พรอมทั้งชนิด
และลักษณะของเครื่องมือแพทยนั้น และถาเครื่องมือแพทยดังกลาวมีชื่อทางการคา เลขที่และอักษรแสดงครั้งที่
ผลิต ใหระบุชอื่ ทางการคา เลขที่ และอักษรแสดงครั้งที่ผลิตดวย
(ข) ในกรณีไมปรากฏตัวผูผ ลิตหรือผูนําเขาโดยแนชัด แตปรากฏตัวผูขายใหระบุชอื่ ผูขาย สถานที่
ขาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของเครื่องมือแพทยนั้น

มาตรา ๒๐ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหคุมกันถึงลูกจางและตัวแทนของผูรบั
อนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของ
ผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรบั อนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาว เปนการพนวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุม
ได

มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่หานับแตปที่ออก
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต

มาตรา ๒๒ ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิน้
อายุ เมื่อไดยนื่ คําขอและชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตพรอมกับการยื่นคําขอแลว ใหประกอบกิจการ
ตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ผูรับอนุญาตซึง่ ใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวยแสดง
เหตุผลในการที่มิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดก็ได แตการยื่นคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนผิด
ตามมาตรา ๖๓
การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํา
มิได
ในกรณีผูอนุญาตมีคําสั่งไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาต ใหคืนคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาตใหแกผูขอตออายุใบอนุญาตตามสวนโดยคํานวณเปนรายเดือนนับแตวันที่มีคําสั่งไมอนุญาตจนถึงวันสิ้น
อายุของใบอนุญาตที่ขอตออายุนั้น เวนแตในกรณีที่มีการอุทธรณคําสัง่ ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และ
รัฐมนตรีไดมคี ําสั่งใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการไปพลางกอน ถารัฐมนตรีมีคําสั่งใหยกอุทธรณ ใหนับ
แตวันที่มีคําสั่งใหยกอุทธรณ เศษของหนึ่งเดือนถาถึงสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน

มาตรา ๒๓ หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ยายหรือเปลีย่ นแปลงสถานที่ที่
ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอ นุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีการยายหรือเปลี่ยนแปลงเพราะมีเหตุจําเปนเรงดวน
และเปนการชัว่ คราว แตตอ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๔ หามมิใหผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ยายสถานที่ผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษา
เครื่องมือแพทย เวนแตจะไดแจงใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมายทราบ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนด ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕ ถาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ใหผรู ับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๓
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ

มาตรา ๒๖ ผูรับอนุญาตผูใ ดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแจงการเลิก
กิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุนับแต
วันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น

มาตรา ๒๗ ผูรับอนุญาตซึง่ ไดแจงการเลิกกิจการจะขายเครื่องมือแพทยของตนที่เหลืออยูแก
บุคคลอื่นได ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให

มาตรา ๒๘ ถาผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ตายและทายาทของผูตายหรือบุคคล
ผูซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูร ับอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ผูรับอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน เพื่อขอดําเนินกิจการที่ผูตาย
ไดรับอนุญาตนั้นตอไป ก็ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณีเชนวานี้
ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินตี้ งั้ แตวันที่ผูรับอนุญาตตาย

หมวด ๔

หนาที่ของผูรบั อนุญาตและผูประกอบการ

มาตรา ๒๙ หามมิใหผูรับอนุญาต ผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทยนอกสถานที่ที่
ระบุไวในใบอนุญาต เวนแต
(๑) การเก็บรักษาชั่วคราวโดยไดรับอนุญาตจากผูอ นุญาต
(๒) การแบงบรรจุหรือรวมบรรจุเครื่องมือแพทยที่นําเขาเปนการชัว่ คราวตามหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(๓) การขายโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป ระกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ จัดทํา
รายงานการผลิต นําเขา หรือขาย และรายงานผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมือแพทยที่ผลิต นําเขา หรือขาย สง
ตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๙) แลว ใหผรู ับ
อนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ จัดใหมีผูควบคุมการผลิต นําเขา หรือขาย แลวแตกรณี ภายในเวลาที่
กําหนดไวในประกาศดังกลาว
คุณวุฒิ จํานวน และหนาทีข่ องผูควบคุมตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบอนุญาต แลวแตกรณี และแสดงปายชื่อตัว ชื่อสกุล และคุณวุฒิของผูควบคุมการผลิต นําเขา หรือขาย แลวแต
กรณี ไวในทีเ่ ปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

หมวด ๕
ฉลากและเอกสารกํากับเครือ่ งมือแพทย

มาตรา ๓๓ เครื่องมือแพทยที่ขายหรือมีไวเพื่อขายตองมีฉลากแสดงขอความที่ภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอบรรจุเปนภาษาไทย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ประเภท และชนิดของเครื่องมือแพทย
(๒) ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิต หรือผูน ําเขา แลวแตกรณี ในกรณีเปนผูนําเขา ใหแสดงชือ่ ผูผลิต
และแหลงผลิตเครื่องมือแพทยนั้น
(๓) ปริมาณที่บรรจุ
(๔) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
(๕) เลขที่ใบอนุญาต
(๖) ประโยชน วิธีการใช และวิธีเก็บรักษา
(๗) เครื่องมือแพทยที่ใชไดครั้งเดียว ใหแสดงขอความวา “ใชไดครั้งเดียว” ดวยตัวอักษรสีแดงที่
เห็นไดชัด
(๘) คําเตือนและขอควรระวังในการใชสาํ หรับเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษาตามมาตรา ๓๕ (๕)
(๙) อายุการใช สําหรับเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา ๓๕ (๘)
(๑๐) ขอความอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอความในฉลากจะมีภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยก็ได แตขอความภาษาอื่นนัน้ ตองตรงกับ
ขอความภาษาไทย และมีขนาดไมใหญกวาขอความภาษาไทย
มาตรา ๓๔ เครื่องมือแพทยที่มีเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย เอกสารกํากับเครื่องมือแพทยนั้น
ตองมีขอความตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ (๖) และ (๘) ที่อานไดชัดเจน และถาเปนขอความภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาไทย ตองมีขอความเปนภาษาไทยทีต่ รงกันดวย

เครื่องมือแพทยที่มีขอความตามมาตรา ๓๓ (๖) แสดงไวในเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยแลว จะ
ไมแสดงขอความนั้นในฉลากอีกก็ได

หมวด ๖
การควบคุมเครื่องมือแพทย

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการควบคุมเครื่องมือแพทย ใหรฐั มนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนด
(๑) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยที่ผูผลิต นําเขา หรือขาย ตองไดรับใบอนุญาต
(๒) คุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือแพทยตาม (๑) ตามชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะ
เครื่องมือแพทยนั้น ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเขา
(๓) ชื่อ ประเภท ชนิดและลักษณะเครื่องมือแพทยที่ผูประกอบการผลิต นําเขา หรือขาย ตองแจง
รายการละเอียดตามมาตรา ๑๖
(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยที่หามผลิต นําเขา หรือขาย
(๕) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยที่ตอ งมีคําเตือนและขอควรระวังในการใชเปน
ขอความ เครือ่ งหมายหรือภาพ
(๖) คุณภาพและมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุตลอดจนวัตถุที่หามใชเปน
ภาชนะบรรจุเครื่องมือแพทย
(๗) วิธีการขนสง เก็บรักษา ทําลายหรือทําใหสิ้นสภาพเครื่องมือแพทย
(๘) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยที่ตอ งแจงกําหนดอายุการใชไวในฉลาก
(๙) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยที่ผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูควบคุมการผลิต
นําเขา หรือขาย

มาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทย ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องมือแพทยปลอม
(๒) เครื่องมือแพทยที่ต่ํากวามาตรฐาน
(๓) เครื่องมือแพทยเสื่อมคุณภาพ
(๔) เครื่องมือแพทยที่ไมปลอดภัยในการใช
มาตรา ๓๗ เครื่องมือแพทยปลอม หมายความวา เครื่องมือแพทยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องมือแพทยที่ทําเทียมหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางสวน
(๒) เครื่องมือแพทยที่แสดงชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครือ่ งมือแพทย หรือแสดงชื่อ
เครื่องหมายไมตรงตามที่ไดรับอนุญาต หรือแจงรายการละเอียดไวกับผูอนุญาต
(๓) เครื่องมือแพทยที่แจงชื่อผูผลิต แหลงผลิต วัน เดือน ปที่ผลิตหรือสถานที่ผลิตซึ่งไมใชความ
จริง

มาตรา ๓๘ เครื่องมือแพทยที่ต่ํากวามาตรฐาน หมายความวา เครือ่ งมือแพทยที่มีคุณภาพหรือ
มาตรฐานต่าํ กวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๒)

มาตรา ๓๙ เครื่องมือแพทยเสื่อมคุณภาพ หมายความวา เครื่องมือแพทยที่แปรสภาพจนมี
คุณภาพต่ํากวามาตรฐาน หรือเครือ่ งมือแพทยที่สิ้นอายุการใชตามที่แสดงไว

มาตรา ๔๐ เครื่องมือแพทยที่ไมปลอดภัยในการใช หมายความวา เครื่องมือแพทยที่มีลักษณะ
ดังตอไปนี้

(๑) เครื่องมือแพทยที่ใชไดครั้งเดียว และผานการใชไปแลว
(๒) เครื่องมือแพทยที่ผลิตหรือเก็บรักษาโดยไมถูกสุขลักษณะ
(๓) เครื่องมือแพทยที่มีสิ่งอื่นแปลกปนหรือสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพปนอยูดวย
(๔) เครื่องมือแพทยที่มีสารอันสลายไดรวมอยูดวยและอาจทําใหเกิดพิษอันเปนอันตรายแกผใู ช
หรือ
(๕) เครื่องมือแพทยที่มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ
หมวด ๗
การโฆษณา

มาตรา ๔๑ หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐานหรือแหลงกําเนิดของ
เครื่องมือแพทยอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวง

มาตรา ๔๒ การโฆษณาเครื่องมือแพทยเพื่อประโยชนในทางการคาตองไดรับความเห็นชอบใน
ขอความ เสียง หรือภาพที่จะใชโฆษณาจากผูอนุญาตและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด

มาตรา ๔๓ ผูอนุญาตมีอาํ นาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการโฆษณาเครื่องมือแพทยที่เห็นวาเปนการ
โฆษณาโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได

หมวด ๘
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิต นําเขา ขาย และสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทยในระหวางเวลาทํา
การ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นําเครื่องมือแพทยในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห
(๓) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเขาไปใน
สถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือแพทย และอาจยึดหรืออายัดเครือ่ งมือแพทยรวมตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช
วัตถุใดๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบหอ ฉลาก เอกสารกํากับเครื่องมือแพทย
และเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับเครื่องมือแพทยดังกลาวได

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตอ งแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ใหผูรับอนุญาตและบรรดาผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการผลิต นําเขา ขาย และการเก็บ
รักษาเครือ่ งมือแพทยอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๗ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) ใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
ปรากฏวา
(๑) ไมปรากฏเจาของ หรือผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดยดึ หรืออายัดหรือ
(๒) พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมไดพิพากษาใหริบและผูเ ปนเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุด แลวแตกรณี

มาตรา ๔๘ ถาสิ่งที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) เปนของเสียงายหรือถาเก็บไวจะเปนการ
เสี่ยงความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจา ยในการเก็บรักษาเกินคาของสิ่งนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้นเสียกอนคดีถึงที่สุดหรือกอนที่สิ่งนั้นจะตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขก็ได เงินคา
ของสิ่งนั้นเมื่อหักคาใชจา ยและคาภาระติดพันทั้งปวงแลว เหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหฝากไวกับธนาคารของรัฐ
ไวแทนสิ่งนั้น
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๙
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๕๐ ผูรับอนุญาตผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอ นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํ นาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
โดยมีกาํ หนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
หามมิใหผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๕๑ ผูอนุญาตมีอาํ นาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาไดเมื่อปรากฏวา
ผูรับอนุญาตซึง่ ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา ๕๒ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได เมื่อ
ปรากฏวาผูร บั อนุญาตขาดลักษณะตามมาตรา ๑๔ หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ
นี้ หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต
มาตรา ๕๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
อนุญาตทราบ และในกรณีไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูร บั อนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผย
และเห็นไดงา ย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาตทราบคําสั่งนั้นแลวตัง้ แตวันที่ปดคําสั่ง
คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอื่นอีก
ดวยก็ได

มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับมาตรา ๓๖ ผูถ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเครื่องมือแพทยของตนที่
เหลืออยูแกผรู ับอนุญาตอืน่ หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต หรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตผูอนุญาตจะขยายกําหนดเวลาดังกลาวให

หมวด ๑๐
การอุทธรณ

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอ
อนุญาต หรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสทิ ธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรบั
หนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตาม
วรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมีคาํ ขอของผูอ ุทธรณ
มาตรา ๕๖ ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๕๗ ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผูรับอนุญาตผูใ ดผลิตเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) ตามมาตรฐานของ
ตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศโดยไมไดรบั อนุญาตตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๖๑ ผูรับอนุญาตผูใ ดนําเครื่องมือแพทยที่ไดรบั อนุญาตใหผลิตตามมาตรา ๑๘ มาขายใน
ราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของผูอนุญาตที่สั่งตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) หรือ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผูรับอนุญาตผูใ ดผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทย ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
แลวโดยมิไดยนื่ คําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาต
ขาดอายุ
มาตรา ๖๔ ผูรับอนุญาตผูใ ดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท
มาตรา ๖๕ ผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผูรับอนุญาตผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๖๗ ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใดไมสงรายงานตามมาตรา ๓๐
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

มาตรา ๖๘ ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใดสงรายงานตามมาตรา ๓๐ อัน
เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูรับอนุญาตผูใ ดไมจดั ใหมีผคู วบคุมการผลิต นําเขา หรือขาย แลวแตกรณี ตาม
คุณวุฒิ จํานวน และภายในเวลาที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท
มาตรา ๗๐ ผูควบคุมการผลิต นําเขา หรือขาย ตามมาตรา ๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามหนาที่ที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๗๑ ผูรับอนุญาตผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๗๒ ผูรับอนุญาตผูใ ดไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท
มาตรา ๗๓ ผูใดผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศหามตามมาตรา ๓๕
(๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผูใดผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยปลอม ตามมาตรา ๓๖ (๑) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๗๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยที่ต่ํากวามาตรฐานตามมาตรา ๓๖ (๒)
หรือเครื่องมือแพทยที่ไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๖ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผูใดผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๓๖ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ผูใดโฆษณาเครื่องมือแพทยโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๘ ผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับและปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง

มาตรา ๘๐ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๑ ผูรับอนุญาตผูใ ดฝาฝนมาตรา ๕๐ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ทมี่ ีโทษปรับสถานเดียวใหเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
ได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป.ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตนําเขาเครือ่ งมือแพทย

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย

ฉบับละ

๓,๐๐๐

บาท

ครั้งละ

๑,๐๐๐

บาท

ฉบับละ

๑๐๐

บาท

(๔) การอนุญาตใหยายสถานที่ผลิต นําเขา
ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย
(๕) ใบแทนใบอนุญาต

(๖) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นๆ

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๓๑
-------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ วรรคสอง แหงพระราช
บัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง
ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๒ รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหใชรปู ถายที่ถายไมเกินหกเดือน กอนวันยื่น
คําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๓X๔ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก แตงเครื่องแบบ
ปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูอ อกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๓๑
-----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเครือ่ งมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย
(๒) ใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย

ฉบับละ ๓๐๐ บาท

(๔) การอนุญาตใหยายสถานที่ผลิต
นําเขา ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย
(๕) ใบแทนใบอนุญาต

ครั้งละ
ฉบับละ

(๖) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆ แตละฉบับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

๑๐๐ บาท

๕๐ บาท

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๓๑
----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย พ.ศ. ๖๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยตาม
มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ จัดทํารายงานดังตอไปนี้
(๑) ผูรับอนุญาตผลิตเครือ่ งมือแพทย จัดทํารายงานการผลิตเครือ่ งมือแพทย
และรายงานการขายเครื่องมือแพทยตามแบบ ร.ผ.พ. ๑-๑ และแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทาย
กฎกระทรวงนี้
(๒) ผูร ับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย จัดทํารายงานการนําเขาเครื่องมือ
แพทยและรายงานการขายเครื่องมือแพทยตามแบบ ร.น.พ. ๑-๑ และแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทาย
กฎกระทรวงนี้
(๓) ผูรับอนุญาตขายเครือ่ งมือแพทย จัดทํารายงานการขายเครื่องมือแพทย
ตามแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทายกฎกระทรวงนี้
แบบ ร.ผ.พ. ๑-๑ หรือแบบ ร.น.พ. ๑-๑ ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไปพรอมทั้งเก็บสําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาที่ไดลงรับ

ไวแลวเพื่อเปนหลักฐาน
แบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ในทุกระยะหกเดือนแรกของป ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของปนั้นและในทุกระยะหกเดือนหลังของปใหสงภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคมของปถัดไป พรอมทั้งเก็บสําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาที่ไดลงรับไวแลวเพื่อ
เปนหลักฐาน
ขอ ๒ ใหผูประกอบการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๑๖ จัดทํารายงานดังตอไปนี้
(๑) ผูประกอบการผลิตเครือ่ งมือแพทย จัดทํารายงานการผลิตเครือ่ งมือแพทย
ตามแบบ ร.ผ.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้
(๒) ผูประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย จัดทํารายงานการนําเขาเครื่องมือ
แพทยตามแบบ ร.น.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้
(๓) ผูประกอบการขายเครือ่ งมือแพทย จัดทํารายงานการขายเครื่องมือแพทย
ตามแบบ ร.ข.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้
รายงานตามวรรคหนึ่ง ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป พรอมทั้งเก็บสําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาที่ไดลงรับไวแลวเพื่อ
เปนหลักฐาน
ขอ ๓ เมื่อผูร บั อนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ และผูประกอบการ
ตามมาตรา ๑๖ ทราบถึงผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมือแพทยที่ตนผลิต นําเขาหรือขาย
อันกอใหเกิดอาการผิดปกติหรือเกิดผลเสียตอสุขภาพ ใหจดั ทํารายงานผลอันไมพึงประสงค
ตามแบบ ร.ม.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ สงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในสิบหาวัน

ทําการ นับแตวันที่ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการไดทราบถึงผลอันไมพึงประสงคดังกลาว
ในกรณีผลอันไมพึงประสงคนั้นกอใหเกิดการตายหรือบาดเจ็บสาหัสใหแจงตอ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในสี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการ
ไดทราบถึงผลอันไมพึงประสงคดังกลาว แลวใหจัดสงรายงานตามวรรคหนึ่ง
ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการตองจัดใหมีรายงานผลอันไมพึงประสงคตาม
แบบ ร.ม.พ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปพรอมกับเครื่องมือแพทยเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการใชและจัดใหมีการติดตามผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมือแพทยภายหลัง
การขายโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาการประกันความชํารุดบกพรองของเครื่องมือแพทย
ตามที่ระบุไวในขอตกลงการขาย
ขอ ๔ การจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยื่น
ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น หรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
(พ.ศ. ๒๕๓๑)
------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๔
แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหผูประกอบการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่รี ัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓) แจงรายละเอียดตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซงึ่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ตามแบบ จ.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๒ รายการละเอียดของเครื่องมือแพทยที่ผูประกอบการผลิตหรือนําเขา
ตองแจง มีดังนี้
(๑) ชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอื่น (ถามี)
(๒) ประเภทและชนิด
(๓) ลักษณะเครื่องมือแพทย
(๔) การบรรจุ
(๕) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบ

(๖) ขอบงใชและประโยชน
(๗) วิธีการใช
(๘) การเก็บรักษา
(๙) อายุการใช (ถามี)
(๑๐) คุณภาพมาตราฐาน วิธีการตรวจสอบหรือวิเคราะห
(๑๑) ชื่อ ที่อยู ของผูผลิตหรือผูนําเขา
ในกรณีการขายเครื่องมือแพทย ใหผูประกอบการขายเครื่องมือแพทยแจง
รายการละเอียดตาม (๑) (๒) และ (๓) เทานั้น
ขอ ๓ ผูประกอบการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยาย
สถานที่ผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทยจากสถานทีซ่ ึ่งไดแจงไวแลว ใหแจง
การยายตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมายตามแบบ จ.พ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ ึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมายไดรับแจงรายการละเอียดหรือการแจงยายสถานที่ผลิตนําเขา ขาย หรือ
เก็บรักษาเครือ่ งมือแพทยตามแบบ จ.พ. ๑ หรือแบบ จ.พ. ๒ แลวแตกรณีและพิจารณาเห็นวา
มีรายการถูกตองครบถวนแลว ใหสงคืนสําเนาแบบดังกลาวใหแกผปู ระกอบการเพื่อเก็บไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๕ การแจงรายการละเอียดตามกฎกระทรวงนี้ ใหแจงลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันประกอบการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทย
ผูประกอบการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยอยูก อนวันที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓) ผูใด ประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหแจงรายการ
ละเอียดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ
ขอ ๖ การแจงตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหแจง ณ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นใหแจง ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น หรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๓๑
------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๗)
มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใ ดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.พ. ๑ ทาย
กฎกระทรวงนี้
ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต
จํานวนสองชุด ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ขายเครื่องมือแพทยและสิ่งปลูกสรางที่อยูใน
บริเวณใกลเคียง
(๒) แผนผังภายในบริเวณสถานที่ขายเครือ่ งมือแพทยที่ถูกตองตามมาตราสวน
ขอ ๓ ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย ใหใชแบบ บ.ข.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔ ใหผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้

(๑) รักษาความสะอาด และจัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอ
(๒) จัดใหมีอปุ กรณที่ใชในการเก็บและรักษาคุณภาพของเครื่องมือแพทยแตละ
ชนิดตามความจําเปน และใหมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณของเครือ่ งมือแพทย
(๓) จัดแยกเก็บเครื่องมือแพทยใหเปนหมวดหมูตามประเภทและชนิดของ
เครื่องมือแพทย
(๔) จัดใหมีผคู วบคุมการขายซึ่งมีคุณวุฒติ ามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีที่เปนเครือ่ งมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕
(๙) ใหตองจัดใหมีผูควบคุมการขาย
ขอ ๕ ผูร ับอนุญาตขายเครือ่ งมือแพทยผใู ดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.พ. ๒ ทาย
กฎกระทรวงนี้
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต จะแสดงไวในรายการตออายุใบอนุญาต
ในใบอนุญาตเดิมหรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได
ขอ ๖ ผูร ับอนุญาตขายเครือ่ งมือแพทยผใู ดประสงคจะขอรับใบแทนใบ
อนุญาต ใหยนื่ คําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้
การออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.ข.พ. ๑
โดยมีคําวา "ใบแทน" กํากับไวที่ดานหนาดวย
ขอ ๗ ผูรับอนุญาตขายเครือ่ งมือแพทยผใู ดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ขายเครื่องมือแพทยจากสถานที่ซงึ่ ระบุไวในใบอนุญาต ใหยนื่ คําขอพรอมดวยหลักฐาน
ตามที่ระบุไวในแบบ ข.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้

การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย ใหกระทําโดย
วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรือใบแทน
ผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ที่ระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจาํ เปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว ใหแจงเปนหนังสือตอ
ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้นและใหถือวาสถานที่ที่ยาย
หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหขายเครื่องมือแพทย แลวใหดําเนินการขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ดังกลาว
ขอ ๘ ผูรับอนุญาตขายเครือ่ งมือแพทยผใู ดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการที่ไดรบั อนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปนี้ ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว
ในแบบ ข.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้
(๑) การเปลีย่ นแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่ขายเครื่องมือแพทย
(๒) การเปลีย่ นผูดําเนินกิจการ
(๓) การเปลีย่ นผูรับอนุญาตเพื่อดําเนินกิจการแทนในกรณีผรู ับอนุญาตตาย
(๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการขาย
(๕) การเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ หรือผูควบคุมการขาย
(๖) การเปลีย่ นเลขหมายประจําสถานที่ขายเครื่องมือแพทย หรือเลขหมายโทรศัพท
ของสถานที่ดังกลาว
(๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขตหรือจังหวัด
การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย

วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรือใบแทน
ขอ ๙ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยนื่
ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น หรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๓๑
--------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๗)
มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสามและมาตรา ๒๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใ ดประสงคจะขอรับใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๑ ทาย
กฎกระทรวงนี้
ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับ
ใบอนุญาต จํานวนสองชุด ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยและสถานที่เก็บเครื่องมือ
แพทย และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(๒) แผนผังภายในบริเวณสถานที่เก็บเครือ่ งมือแพทยที่ถูกตองตามมาตราสวน
โดยแสดงการจัดแบงบริเวณของสถานที่เก็บเครือ่ งมือแพทย การถายเทอากาศ พรอมทั้งการ
จัดตั้งอุปกรณที่ใชในการเก็บและรักษาคุณภาพของเครื่องมือแพทยใหคงสภาพตามความจําเปน

ขอ ๓ ใบอนุญาตนําเขาเครือ่ งมือแพทย ใหใชแบบ บ.น.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔ ใหผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสะอาด และจัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศเพียงพอตาม
ความจําเปน ภายในสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย
(๒) จัดใหมีอปุ กรณที่ใชในการเก็บและรักษาคุณภาพของเครื่องมือแพทยแตละ
ชนิดใหคงสภาพตามความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณของเครื่องมือแพทย
(๓) แยกเก็บเครื่องมือแพทยแตละชนิดใหเปนหมวดหมู
(๔) จัดใหมีผคู วบคุมการนําเขาซึ่งมีคุณวุฒิตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีที่เปนเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๓๕ (๙) ใหตองจัดใหมีผูควบคุมการนําเขา
ขอ ๕ ผูร ับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๒ ทาย
กฎกระทรวงนี้
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหใหมตามแบบ บ.น.พ. ๑
ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ ผูร ับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้
การออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.น.พ. ๑
โดยมีคําวา "ใบแทน" กํากับไวที่ดานหนาดวย
ขอ ๗ ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลีย่ นแปลง

สถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทยจากสถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้
การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรือสถานที่
เก็บเครือ่ งมือแพทย ใหกระทําโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาตหรือใบแทน
ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ที่ระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจาํ เปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว ใหแจงเปนหนังสือตอ
ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น และใหถือวาสถานที่ที่ยาย
หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือเก็บเครื่องมือแพทย แลวให
ดําเนินการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ดังกลาว
ขอ ๘ ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการที่ไดรบั อนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปนี้ ใหยนื่ คําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว
ในแบบ น.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้
(๑) การเปลีย่ นแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทย
(๒) การเปลีย่ นผูดําเนินกิจการ
(๓) การเปลีย่ นผูรับอนุญาตเพื่อดําเนินกิจการแทนในกรณีผรู ับอนุญาตตาย
(๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการนําเขา
(๕) การเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ หรือผูควบคุม
การนําเขา
(๖) การเปลีย่ นเลขหมายประจําสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บ

เครื่องมือแพทย หรือเลขหมายโทรศัพทของสถานที่ดังกลาว
(๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด
การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย
วิธีสลักหลักใบอนุญาตหรือใบแทน
ขอ ๙ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยนื่
ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นหรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๓๑
---------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๗)
มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใ ดประสงคจะขอรับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๑ ทาย
กฎกระทรวงนี้
ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับ
ใบอนุญาต จํานวนสองชุด ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครือ่ งมือแพทยและสถานที่เก็บเครื่องมือ
แพทย และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย
และสถานที่เก็บเครื่องมือแพทยที่ถูกตองตามมาตราสวน โดยแสดงรายการดังตอไปนี้
(ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการผลิตและ

เก็บเครือ่ งมือแพทย
(ข) การแบงกั้นหอง เนื้อทีห่ รือบริเวณที่ใชในการผลิตและเก็บเครื่องมือแพทย
(ค) ทอหรือทางระบายน้ํา ระบบและกรรมวิธีการกําจัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง โดยมี
รายละเอียดในการคํานวณ พรอมทั้งแจงขนาดของทอหรือทางระบายน้ําและทิศทางของน้ําไหล
ภายในสถานที่ผลิตจนออกนอกสถานที่ผลิตโดยละเอียด ถามีการระบายน้ําทิ้งไปสูทางน้ํา
สาธารณะใหแสดงเสนทางน้ําทิ้งดังกลาวดวย
ขอ ๓ ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย ใหใชแบบ บ.ผ.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔ สถานทีผ่ ลิตเครื่องมือแพทยจะตองเปนสัดสวนและตั้งอยูในทําเลที่
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ไมมีอาณาเขตติดตอกับแหลงสกปรกนารังเกียจ หรือแหลงซึ่งสิ่งสกปรก
มีโอกาสเปรอะเปอนกับวัตถุดิบหรือเครือ่ งมือแพทยที่ผลิตแลว โครงสรางของสถานที่ผลิต
เครื่องมือแพทยตองกอสรางดวยวัตถุทแี่ ข็งแรง ถาวร และสามารถรักษาความสะอาดไดงา ย
และตองมีระบบการระบายน้ําทิ้ง การกําจัดสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด การถายเทอากาศ
และความปลอดภัยตามความจําเปน
ขอ ๕ ใหผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) รักษาบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บเครื่องมือแพทยที่ผลิตแลว สถานที่
เก็บวัตถุดิบและบริเวณอื่น ๆ ใหสะอาดถูกสุขลักษณะและสามารถปองกันมิให แมลง สัตว
หรือสิ่งอื่นเขามาปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุดิบหรือเครื่องมือแพทยที่ผลิตแลว และจัดให
มีแสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอตามความจําเปน
(๒) จัดเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับงานที่จะใชและใหมีการปองกัน
เครื่องมือเครือ่ งใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือสิ่งสกปรก ชนิดและจํานวนเครื่องมือ

เครื่องใชที่จะใชผลิตเครื่องมือแพทย และการควบคุมรักษาคุณภาพเครื่องมือแพทยใหเปนไป
ตามหลักวิชาการสําหรับผลิตเครื่องมือแพทยประเภทนั้น ๆ
(๓) จัดหองน้าํ หองสวม และเครื่องสุขภัณฑพรอมดวยสบูสําหรับลางมือ
ใหเพียงพอแกจํานวนคนงาน และใหมีการรักษาความสะอาดพรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปน
ประจําวันดวย
(๔) รักษาเครื่องมือเครื่องใชตาม (๒) ตลอดจนอาคารสถานที่ผลิตใหอยูใน
สภาพที่เรียบรอยและสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ สมอ
(๕) จัดใหมีที่เก็บขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะตลอดจน
ใชวิธีที่เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอยและเขมาควัน
(๖) จัดใหคนงานที่ผลิตเครือ่ งมือแพทยใชเครื่องแตงกายที่สะอาดเหมาะสม
กับประเภทของงานที่ทําอยู
(๗) ไมใช จาง วาน บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือคนซึ่งเปนโรคที่ตองหามสําหรับผูขอรับ
ใบอนุญาตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๔ (๖)
การรับคนงานที่ผลิตเครื่องมือแพทย ตองมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมวาไมเปนโรคตามวรรคหนึ่ง
(๘) จัดใหคนงานไดรับการตรวจรางกายโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน
(๙) จัดใหมีผคู วบคุมการผลิตซึ่งมีคุณวุฒิตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีที่เปนเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม

มาตรา ๓๕ (๙) ใหตองจัดใหมีผูควบคุมการผลิต
ขอ ๖ ผูร ับอนุญาตผลิตเครือ่ งมือแพทยผใู ดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๒ ทาย
กฎกระทรวงนี้
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหใหมตามแบบ บ.ผ.พ. ๑
ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๗ ผูรับอนุญาตผลิตเครือ่ งมือแพทยผใู ดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้
การออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.ผ.พ. ๑
โดยมีคําวา "ใบแทน" กํากับไวที่ดานหนาดวย
ขอ ๘ ผูรับอนุญาตผลิตเครือ่ งมือแพทยผใู ดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บเครือ่ งมือแพทยจากสถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้
การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตเครือ่ งมือแพทยหรือสถานที่
เก็บเครือ่ งมือแพทย ใหกระทําโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาตหรือใบแทน
ผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ที่ระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจาํ เปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว ใหแจงเปนหนังสือตอ
ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น และใหถือวาสถานที่ที่ยาย
หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือเก็บเครื่องมือแพทย แลวให
ดําเนินการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ดังกลาว
ขอ ๙ ผูร ับอนุญาตผลิตเครือ่ งมือแพทยผใู ดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการที่ไดรบั อนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปนี้ ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว
ในแบบ ผ.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้
(๑) การเปลีย่ นแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย
(๒) การเปลีย่ นผูดําเนินกิจการ
(๓) การเปลีย่ นผูรับอนุญาตเพื่อดําเนินกิจการแทนในกรณีผรู ับอนุญาตตาย
(๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการผลิต
(๕) การเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ หรือผูควบคุม
การผลิต
(๖) การเปลีย่ นเลขหมายประจําสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บ
เครื่องมือแพทย หรือเลขหมายโทรศัพทของสถานที่ดังกลาว
(๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขตหรือจังหวัด
การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย
วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรือใบแทน
ขอ ๑๐ การยืน่ คําขอตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยื่น
ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น หรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

