
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน : กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ   โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต                                .   
 วัน/เดือน/ป :     14   ธันวาคม   2564                                                                                 ..    

 หัวขอ :  กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน                                  . 
..                              
 รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน              
.                        
 Link ภายนอก:      -                                                                                                          . 

 หมายเหต:ุ                                                                                                                       . 

                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                   . 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูพิจารณารับรอง 

นัดถะณา ปทมา 
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณ)ี (นางปทมา  ตันโชติกุล) 

ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันที ่ 14    เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2564 

ตําแหนง หัวหนากลุมภารกิจดาน พรส. (หัวหนา) 
    วันที ่ 14    เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2564 

  
  

               ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร                              ผูอนุมัติรับรอง 

                           วุฒิชัย                                                              วรีะศักดิ ์
                  (  นายวุฒิชัย     ชางคดิ  )                                   (    นายวรีะศักดิ์  หลอทองคํา   ) 
          ตําแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ           ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
           วนัที่  14    เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2564                                       (ผูอํานวยการ/ผูแทน) 
                                                                               วันที ่ 14    เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2564 
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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์์  และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง  เพื่อให้บรรลเุป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางพระราชดําริ  นโยบายรัฐบาล  สภาพปัญหาของพื้นที่  สถานการณ์ของประเทศ  และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ  ฉุกเฉิน  วิกฤติ   
การคุ้มครองผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  
คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 

(๔) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ   
ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ 
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(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง  และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
(๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารนิเทศและการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์  เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 

ให้ทันสมัยและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้   
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง   
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองการพยาบาล 
 (๕) กองตรวจราชการ 
 (๖) กองบริหารการคลัง 
 (๗) กองบริหารการสาธารณสุข 
 (๘) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๑๐) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
 (๑๑) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 (๑๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๓) สถาบันพระบรมราชชนก 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  งานห้องสมุด  และ 

งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ  
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และ 
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง   

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง   
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง   
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  งานคดีอื่น ๆ  การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง  และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ดําเนินการป้องกัน  แก้ไข  และระงับข้อพิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุข  

รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข 
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(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงและเป็น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก 
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ไดรั้บมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล  และระบบบริการพยาบาล 
(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล 

ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการพยาบาล  รวมทั้งกําหนดกลไก

และรูปแบบการปฏิบัติงานท้ังด้านการบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล   
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้

เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่กําหนด 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร  โดยให้มีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสานระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์  ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  แก้ไขปัญหา  และเสนอความเห็นด้านการเงิน  การคลัง   

การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ  

ระบบบริการเฉพาะ  และระบบสนับสนุนบริการ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ระบบบริการเฉพาะ  และระบบ

สนับสนุนบริการ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
(๔) ส่งเสริม  พัฒนารูปแบบ  และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานการณ์   
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  และ
ภาคเอกชน   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การอุทธรณ์  

การร้องทุกข์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่เก่ียวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๑๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ  รวมทั้งวิจัย

และพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(๒) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่าง

ประเทศ  รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) กําหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์  

รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ  ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 
(๘) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับแผนงาน  โครงการริเร่ิมและโครงการพิเศษของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงิน 

การคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอ  ย่ังยืน  และเป็นธรรม   
(๒) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จําเป็นและคุ้มค่า   

ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ  ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๓) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน  กํากับ  ติดตาม  และการดําเนินการตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงินการคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ 
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว  แรงงานต่างด้าว  บุคคลที่มีปัญหาสถานะ

และสิทธิ  และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ   
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ 
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๑ 
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ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ 
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในทุกระดับ  ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานท้ังส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย  ทั้งระยะก่อนเกิดภัย  ระหว่างเกิดภัย  และหลังเกิดภัย   

(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ  และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่ เ ก่ียวข้อง   
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  องค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ  
บริการ  และวิชาการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา  หรือ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
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ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ

ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง 
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน 
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ

แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
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(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 

 

 

 

1) กลุมกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง 
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Textbox
1. กฎหมายปกครอง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ตราไว้  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค  ๒๕๖๐  พรรษา  ปัจจุบันสมัย  จันทรคตินิยม   
กุกกุฏสมพัตสร  จิตรมาส  ชุณหปักษ์  ทสมีดิถี  สุริยคติกาล  เมษายนมาส  ฉัฏฐสุรทิน  ครุวาร  โดยกาลบริเฉท   

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ประกาศว่า  นายกรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลว่า  นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม  
พุทธศักราช  ๒๔๗๕  เป็นต้นมา  การปกครองของประเทศไทยได้ดํารงเจตนารมณ์ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด  แม้ได้มีการยกเลิก  แก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายคร้ัง  แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือ
ราบร่ืนเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ  บางคร้ังเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หา
ทางออกไม่ได้  เหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการที่มีผู้ไม่นําพาหรือไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง  
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ  หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน  
จนทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล  ซึ่งจําต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้
กฎหมาย  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม  แต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์
การเมืองการปกครองท่ียังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย  ให้ความสําคัญแก่รูปแบบ
และวิธีการย่ิงกว่าหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนํากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรม
ของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๘  จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการปกครอง  และเป็นแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น  โดยได้กําหนดกลไก
เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศข้ึนใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่ 
และอํานาจขององค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญ  และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม  
การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สุจริต  เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจําเป็น 
และความเหมาะสม  การรับรอง  ปกป้อง  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุม
อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น  โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น   
แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม  การกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ 
ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ  การวางกลไกป้องกัน  ตรวจสอบ  และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด  เด็ดขาด  เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล
เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ  และการกําหนดมาตรการป้องกัน 
และบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ตลอดจนได้กําหนดกลไกอื่น ๆ   
ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ระบุไว้  เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะ 
จะได้กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป  ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  
ที่สําคัญและจําเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน  รวมตลอดทั้งการลดเง่ือนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุข
บนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง  การจะดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้  จําต้องอาศัย 
ความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานท้ังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และลักษณะสังคมไทย  หลักความสุจริต  หลักสิทธิมนุษยชน  และหลักธรรมาภิบาล  อันจะทําให้สามารถ
ขับเคล่ือนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  ทั้งในทาง
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ในการดําเนินการดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญ 
และความหมายโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสารัตถะของ
ร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะข้อควรแก้ไขเพิ่มเติม  เม่ือการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ  ก็ได้เผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญและคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไป  และจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
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เพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  ในการน้ี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเสนอประเด็น
เพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันด้วย  การออกเสียงประชามติ
ปรากฏผลว่า  ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ
เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงดําเนินการแก้ไข 
ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม  และได้ส่งให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่  ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วน  และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้ดําเนินการแก้ไขตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว  นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย  ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้น 
คืนมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็นได้ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญนั้น
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สืบไป ทรงพระราชดําริว่าสมควรพระราชทานพระราชานุมัติ 

จึงมีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้
ขึ้นไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งได้ตราไว้   
ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 

ขอปวงชนชาวไทย  จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้  เพื่อธํารงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของ 
ปวงชนชาวไทย  และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล  อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่ 
อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา  สมดั่งพระราชปณิธานปรารถนาทุกประการ  เทอญ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว  จะแบ่งแยกมิได้ 
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 

ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
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รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  และหน่วยงานของรัฐ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และหลักนิติธรรม  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม 

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล 
ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ  

หรือข้อบังคับ  หรือการกระทําใด  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้  

เม่ือไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด  ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น 
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หมวด  ๒ 
พระมหากษัตริย์ 

 
 

มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ  มิได้ 
มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย 
มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์  

และพระราชทานและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี

คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง 

ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา  และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไป

ตามพระราชอัธยาศัย 
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือ 

ให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือ 

ให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตําแหน่ง 
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มาตรา ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองอื่น  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ  หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ 
ในตําแหน่งองคมนตรี  และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 

มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่  องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ 
ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๔ องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งเม่ือตาย  ลาออก  หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัย 

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๖ ในเม่ือพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร  หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม  จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น  ให้เป็น
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้  และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์   
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา  ๑๖  หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะ
ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นสมควร
แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจกราบบังคมทูลให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ  ให้คณะองคมนตรี
เสนอชื่อบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นคณะ  ตามลําดับที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกําหนดไว้ก่อนแล้ว  
ให้ เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  แล้วแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์  แต่งตั้งผู้นั้นขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๗  ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗   
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว 
ไปพลางก่อน 
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ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหน่ึง  หรือในระหว่างที่
ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง  ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้น 
ทําหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

มาตรา ๑๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๖  
หรือมาตรา  ๑๗  ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  (พระปรมาภิไธย)  
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้ 
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิญาณตนมาแล้ว  ไม่ต้องปฏิญาณตนอีก 
มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๑  การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗ 
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗   

เป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ  เม่ือมีพระราชดําริประการใด  ให้คณะองคมนตรีจัดทํา
ร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย  
เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  ให้ประธานองคมนตรีดําเนินการแจ้งประธานรัฐสภา
เพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  แล้ว   
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ  
และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป  แล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้
ตามวรรคหน่ึง  ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา  ๒๐  ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ  ในการนี้  จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้  เม่ือรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป  
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
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มาตรา ๒๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา  ๒๑  ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน  แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ไว้ตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  ให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ 
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง  หรือทําหน้าที่ 
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง  ให้นํามาตรา  ๑๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๑  
วรรคสอง  หรือประธานองคมนตรีจะต้องเป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรี   
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ 
ประธานองคมนตรี  หรือเป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง 
หรือวรรคสอง  หรือตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๔ การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทําต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว   
หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหน่ึง  จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่ง 
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ 

หมวด  ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 
 

มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว  การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น  บุคคลย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
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สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ  บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ 
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพน้ันได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญา
ของบุคคลอื่น  ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้  กฎหมายดังกล่าว 
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ   
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้  รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง  ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  

ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
หรือเหตุอื่นใด  จะกระทํามิได้ 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ 
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเพื่อคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
หรือผู้ด้อยโอกาส  ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร  ตํารวจ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับการเมือง  สมรรถภาพ  วินัย  หรือจริยธรรม 

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย

จะกระทํามิได้  เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทํามิได้ 
มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  เว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา 

ที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด  และก่อนมีคําพิพากษา 
อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด  จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ 

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจําเลยให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็น  เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี 
ในคดีอาญา  จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
คําขอประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน 

จนเกินควรแก่กรณีมิได้  การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน  แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย   
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ  และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และครอบครัว 
การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือการนําข้อมูล 

ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง  หรือการค้นเคหสถาน 

หรือที่รโหฐานจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ์  

การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ  เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน 

เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้เสรีภาพน้ันต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของ 
ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอื่น 

มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร 
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
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การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหน่ึง  จะกระทํามิได้ 
การให้นําข่าวสารหรือข้อความใด ๆ   ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทําขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

ก่อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะกระทําในระหว่างเวลาที่ประเทศ 
อยู่ในภาวะสงคราม 

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน   

รัฐจะกระทํามิได้  หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์  หรือเพื่อการอื่นใดในทํานองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กําหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  แต่ให้คํานึงถึงวัตถุประสงค์
และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ 
การตรวจ  การกัก  หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน  รวมทั้งการกระทําด้วยประการใด ๆ  

เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลส่ือสารถึงกันจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่านี้  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ที่ตราข้ึนเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ   
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม  ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ
ตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้ รับความเสียหายจากการเวนคืน  โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  
ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน  รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม  
เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกําหนดระยะเวลา 
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง  ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ กําหนด 
หรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์  และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน  ให้คืนแก่
เจ้าของเดิมหรือทายาท 
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ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์  หรือที่เหลือจาก
การใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท  และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป  ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนตามความจําเป็น  มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา  ๒๖  วรรคสอง 

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือการผังเมือง   
หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว  หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 

มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร  หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทย
เข้ามาในราชอาณาจักร  จะกระทํามิได้ 

การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  จะกระทํามิได้ 
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  การป้องกัน 
หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด  การคุ้มครองผู้บริโภค  การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จําเป็น  
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 

การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของข้าราชการ  

พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม  สหกรณ์  สหภาพ  องค์กร  ชุมชน  

หรือหมู่คณะอื่น 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
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มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  หรือส่งเสริมภูมิปัญญา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และจารีตประเพณี

อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ   
(๒) จัดการ  บํารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

หรือชุมชน  หรืองดเว้นการดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน  
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน   
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง  หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง  ซึ่งต้องกําหนด 
ให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบาย
และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และกําหนดมาตรการให้สามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือชี้นํา 
โดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น  รวมท้ังมาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง
กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง 
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลัง

ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง  
อํานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค  และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ   
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   
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มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง
และช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 

ผู้ใดทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหน่ึง  ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอ  หรือไม่ดําเนินการภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  ผู้ร้องขอจะย่ืนคําร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้   

การดําเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง 
หมวด  ๔ 

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
 

 

มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ป้องกันประเทศ  พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ  ผลประโยชน์ของชาติ  และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  และไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิด

ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

เป็นสําคัญ 
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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หมวด  ๕ 
หน้าที่ของรัฐ   

 
 

มาตรา ๕๑ การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้  ถ้าการนั้น 
เป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง  ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ  รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  เพื่อจัดให้ประชาชน 
หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความม่ันคงของรัฐ  
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  การทูต   
และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 

กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ 

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง   

เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ  กํากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษา  
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
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ภาษีด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

มาตรา ๕๕ รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม  และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต

ของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ 

การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความม่ันคงของรัฐ  รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 

การจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  รัฐต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ  ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ   
และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   

และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ  และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์  คุ้มครอง  บํารุงรักษา  ฟื้นฟู  บริหารจัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 
และย่ังยืน  โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ  ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา 
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มีการรับฟัง
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ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  คําชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการ
หรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง  รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด  และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า   

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก   

มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ  เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง  ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคม  หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะ  รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก 
คลื่นความถี่ด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อรับผิดชอบและกํากับ 
การดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง  ในการนี้  องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น  
ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน  รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทําที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้
หรือปิดก้ันการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน  และป้องกันมิให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คํานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป  รวมตลอดทั้ง 
การกําหนดสัดส่วนขั้นต่ําที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง  ด้านความปลอดภัย  ด้านความเป็นธรรม
ในการทําสัญญา  หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง
ของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษี
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
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กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการ
ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 
 

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   

การจัดทํา  การกําหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย   

ยุทธศาสตร์ชาติ  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 

ในการปฏิบัติต่อกัน  และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ   

มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 

มาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา  และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการ 
หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ  และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว   
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด  ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   
และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  การพัฒนา  และนวัตกรรม  เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ให้มีสิทธิดํารงชีวิต
ในสังคมตามวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  ไม่ถูกรบกวน  
ทั้งนี้  เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเป็นอันตราย 
ต่อความม่ันคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
ของสังคม  จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส   

ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง 
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  รวมตลอดทั้งให้การบําบัด  ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ  รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ  วัย  
และสภาพของบุคคล  ทั้งนี้  เพื่อความเป็นธรรม 

มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับที่ดิน  ทรัพยากรน้ํา  และพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน 

ตามหลกัการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 
(๔)  จัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  รวมทั้ง

การประกอบเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการอื่น 
(๕)  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน 

ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานอย่างย่ังยืน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง  มีความปลอดภัย  โดยใช้ต้นทุนต่ํา   
และสามารถแข่งขันในตลาดได้  และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน 
หรือวิธีอื่นใด   

มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัยและให้มีงานทํา  และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน  
ได้รับรายได้  สวัสดิการ  การประกันสังคม  และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ  และพึงจัดให้มี
หรือส่งเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเม่ือพ้นวัยทํางาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และย่ังยืน  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม  และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  การจัดให้มีสาธารณูปโภค  
หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 

รัฐพึงส่งเสริม  สนับสนุน  คุ้มครอง  และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  
และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ  รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน  ประกอบกัน   

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดทําบริการสาธารณะ  
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  
ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไป 
ตามระบบคุณธรรม  โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ  หรือกระทําการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ   
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง  วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย  เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น  พึงกําหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายให้ชัดเจน  และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง   

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ  การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง  และการอื่นใด 
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

หมวด  ๗   
รัฐสภา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน  ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 
มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน

รัฐสภา 
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ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้  ให้ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 

ในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องทําหน้าที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง  แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา  
และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ให้รองประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา  
ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา  ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นทําหน้าที่ประธานรัฐสภา   
และให้ดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และดําเนินกิจการของรัฐสภา  ในกรณี 
ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ประธานรัฐสภาและผู้ทําหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 
มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  จะตราขึ้นเป็น

กฎหมายได้ก็แต่โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๕  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ 

ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก  
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  หรือ  (๑๒)  หรือมาตรา  ๑๑๑  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗)  แล้วแต่กรณี  และให้ประธานแห่งสภา 
ที่ได้รับคําร้อง  ส่งคําร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 

เม่ือได้รับเร่ืองไว้พิจารณา  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   
และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับ
คําร้องตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง  ให้ผู้นั้น
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่ง 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง   
เป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึง  ให้ส่งเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง
ได้ด้วย   
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ส่วนที่  ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 
 

มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน  ดังนี้ 
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน 
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  และยังไม่มีการเลือกตั้ง 

หรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีมีเหตุใด ๆ  ที่ทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป  เม่ือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ
เก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว  หากมีความจําเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา  
ก็ให้ดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้  โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่   
แต่ต้องดําเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจํานวนตามมาตรา  ๘๓  โดยเร็ว  ในกรณีเช่นนี้  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน  
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน  โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้ใด  หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  
การรวมคะแนน  การประกาศผลการเลือกตั้ง  และการอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยกฎหมายดังกล่าวจะกําหนดให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องย่ืนหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเม่ือตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว  มีเหตุอันควร 
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ 
เขตเลือกตั้งทั้งหมด  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้ง 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ทั้งนี้  การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็น 
การตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัยกรณี
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มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๘๖ การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ใช้จํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มี
การเลือกตั้ง  เฉลี่ยด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน  จํานวนที่ได้รับให้ถือว่า 
เป็นจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม  (๑)  ให้ มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เม่ือได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม  (๒)  และ  (๓)  แล้ว  ถ้าจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน  จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม  (๓)  
มากที่สุด  ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวน
สามร้อยห้าสิบคน 

(๕)  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น
เขตเลือกตั้งเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน  
และต้องจัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๘๗ ผู้สมัครรับเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องเป็นผู้ซึ่ง
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง  และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 

เม่ือมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม  และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๘๘  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด   

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ๑๖๐  และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวน้ัน 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 
มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้มีสิทธิ 

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี  

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ํากัน  และไม่ซ้ํากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง  ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย  
โดยต้องคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง   

มาตรา ๙๑ การคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 
ที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จํานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้   

(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ลบด้วยจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 

(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ให้พรรคการเมืองนั้น
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจํานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และไม่มีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และให้นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต่ํากว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ตามอัตราส่วน  แต่ต้อง 
ไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตาม  (๒) 
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(๕) เม่ือได้จํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนน
ในวันเลือกตั้ง  ให้นําคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาคํานวณตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย 

การนับคะแนน  หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ  การคิดอัตราส่วน  และการประกาศผลการเลือกตั้ง  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๙๒  เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่   
และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๙๑  ในกรณีเช่นนี้  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิม
ทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น 

มาตรา ๙๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขต
หรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือการเลอืกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  หรือยังไม่มีการประกาศ
ผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด  การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละ
พรรคการเมืองพึงมี  และจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําให้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองใดลดลง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับท้าย
ตามลําดับพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่  เพราะเหตุที่การเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้นําความในมาตรา  ๙๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  มิให้มีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะพึงมีตามมาตรา  ๙๑ 

มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  จะขอลงทะเบียน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ณ  สถานที่  และตามวันเวลา  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
มาตรา ๙๗ บุคคลผู้ มี คุณสมบัติดั งต่อไปนี้   เป็นผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน   

(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
 (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด  ๆ   
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(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๖  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง 
(๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้อง คําพิพากษาอันถึ งที่ สุ ดว่ ากระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ร าชการ   
หรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง 
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๘) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
มาตรา ๙๙ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่ มีสมาชิกเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  เม่ือ 
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(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร  หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๙๓ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙๗ 
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘ 
(๗) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔  หรือมาตรา  ๑๘๕ 
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก   
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีเช่นนี้  ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ  ให้ถือว่าสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว 

(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง  แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของ 
พรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก  และสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 
ยุบพรรคการเมือง  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

(๑๑) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม 
(๑๒) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๑๓) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
มาตรา ๑๐๒ เม่ืออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา 

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

การเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  และให้กระทําได้เพียงคร้ังเดียว 
ในเหตุการณ์เดียวกัน 
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ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ  วันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๐๒  หรือมาตรา  ๑๐๓  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา  ๙๕  (๒)  และมาตรา  ๙๗  (๒)  ให้นับถึง 
วันเลือกตั้งที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๐๒  หรือมาตรา  ๑๐๓  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๐๕ เม่ือตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร  หรือเม่ือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง  
เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และให้นําความในมาตรา  ๑๐๒   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  
หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๑)  ให้เร่ิมนับแต่วันเลือกตั้ง 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๒)  ให้เร่ิมนับแต่ 
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา  และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาํแหน่งที่ว่างนัน้  
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

การคํานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เม่ือมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๙๔ 

มาตรา ๑๐๖ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิก
มากที่สุด  และสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  มีสมาชิกเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลาก   
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน 

ในสภาผู้แทนราษฎร 
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ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตําแหน่งเม่ือขาดคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  หรือเม่ือมีเหตุ
ตามมาตรา  ๑๑๘  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ในกรณีเช่นนี้  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง 

ส่วนที่  ๓ 
วุฒิสภา 

 
 

มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน  ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 
ของบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะ  หรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทํางาน
หรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ  ที่หลากหลายของสังคม  โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชน 
ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

การแบ่งกลุ่ม  จํานวนกลุ่ม  และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม  การสมัครและรับสมัคร  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง  การได้รับเลือก  จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม   
การข้ึนบัญชีสํารอง  การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสํารองขึ้นดํารงตําแหน่งแทน  และมาตรการอื่นใดที่จําเป็น
เพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  จะกําหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน  หรือจะกําหนดให้มี 
การคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 

การดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ดําเนินการตั้งแต่ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่ครบตามวรรคหน่ึง  ไม่ว่าเพราะเหตุตําแหน่งว่างลง  
หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  และไม่มีรายชื่อบุคคลที่สํารองไว้เหลืออยู่  
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่  แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ได้รับเลือก
ดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
มีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเร่ิมดําเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  การกําหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้นําความใน
มาตรา  ๑๐๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
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 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
 (๓) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือทํางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี  

หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 (๔) เกิด  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ทํางาน  หรือมีความเก่ียวพันกับพื้นที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  หรือ  (๑๘) 
 (๒) เป็นข้าราชการ 
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  เว้นแต่ ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง

ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๘) เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 

 (๙) เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี

สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 
มาตรา ๑๑๐ เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา  ๑๐๗  

วรรคห้า 
มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง  เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
(๒) ตาย 
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(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐๘ 
(๕) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
(๖) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๗) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๓  หรือกระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔  

หรือมาตรา  ๑๘๕ 
(๘) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
มาตรา ๑๑๒ บุคคลผู้เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว 

ยังไม่เกินสองปี  จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมิได้  เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๑๓ สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ 
ส่วนที่  ๔ 

บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
 

 

มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย  
ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  หรือความครอบงําใด ๆ  และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตน
ในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 

มาตรา ๑๑๖ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา  มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภา
คนหนึ่งหรือสองคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  ตามมติของสภา 

ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหาร
หรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดํารงตําแหน่งจนสิ้นอายุของ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
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ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา  เว้นแต่ในระหว่างเวลา
ตามมาตรา  ๑๐๙  วรรคสาม  ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  และประธานและรองประธานวุฒิสภา  
ย่อมพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๑๗  เม่ือ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหน่ง 
(๓) ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
(๔) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่ 

เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจดําเนินกิจการ
ของสภานั้น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  รองประธานสภามีหน้าที่และอํานาจตามที่ประธานสภามอบหมาย  
และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  และผู้ทําหน้าที่แทน  ต้องวางตนเป็นกลาง 
ในการปฏิบัตหิน้าที่ 

เม่ือประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม  
ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  เลือกกันเองให้สมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๑๒๐ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ 
ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้  สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับ
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบได้ทั่วไป  เว้นแต่กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งใด  ให้กระทําเป็นการลับ  
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นคร้ังแรก 
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ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ  หนึ่งให้มีกําหนดเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน   
แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ 

การปิดสมัยประชุมสามัญประจําปีก่อนครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน  จะกระทําได้ก็แต่ 
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง  ให้ถือเป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง   
ส่วนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีคร้ังที่สอง  ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด  แต่ในกรณีที่
การประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง  จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สองสําหรับปีนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา  ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี

คร้ังแรกด้วยพระองค์เอง  หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว  
หรือผู้ใดผู้หนึ่ง  เป็นผู้แทนพระองค์  มาทํารัฐพิธีก็ได้ 

เม่ือมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๓  และมาตรา  ๑๒๖  การเรียกประชุม  การขยายเวลาประชุม  และการปิด
ประชุมรัฐสภา  ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน  หรือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้   

ให้ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
มาตรา ๑๒๔ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ที่ประชุมวุฒิสภา  หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  

สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคําใดในทางแถลงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน   
ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  ผู้ใดจะนําไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ  มิได้ 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหน่ึงไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคําในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด  หากถ้อยคําที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา  
และการกล่าวถ้อยคํานั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง  ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคําใดท่ีอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี 
หรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย  ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้น
ร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
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เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ี  ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุม 
ตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  และคุ้มครองไปถึงบุคคล 
ซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  ตลอดจนผู้ดําเนินการ
ถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม  ห้ามมิให้จับ  คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก  หรือเป็นการจับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่ มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด   
ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน  และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา  
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได้ 

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อน
สมัยประชุม  เม่ือถึงสมัยประชุม  พนักงานสอบสวนหรือศาล  แล้วแต่กรณี  ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ  โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา  ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอก
หรือในสมัยประชุม  ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้  แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 

มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุ  
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือเหตุอื่นใด  จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้  เว้นแต่ 

(๑) มีกรณีที่รัฐสภาต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  
หรือมาตรา  ๑๗๗ 

(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้วุฒิสภาดําเนินการประชุมได้  โดยให้ประธานวุฒิสภานําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  และ 
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ   

ในกรณีตาม  (๑)  ให้วุฒิสภาทําหน้าที่รัฐสภา  แต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๗๗  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  การประชุมวุฒิสภา  และการประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา  ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา  แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี  
หรือสมาชิกของแต่ละสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวน
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สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  แล้วแต่กรณี  
ร้องขอให้ประชุมลับ  ก็ให้ประชุมลับ 

มาตรา ๑๒๘ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราข้อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือก
และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา  รองประธานสภา  เร่ืองหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด  การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ  วิธีการประชุม  
การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  การเสนอญัตติ  
การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การบันทึกการลงมติ  การเปิดเผยการลงมติ  การต้ังกระทู้ถาม  
การเปิดอภิปรายทั่วไป  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย  และการอื่นที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งมีอํานาจ
ตราข้อบังคับเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ  และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ในข้อบังคับตามวรรคหน่ึงในส่วนที่เก่ียวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเก่ียวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  ต้องกําหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับบุคคล
ประเภทนั้นโดยตรง  ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญ
ทั้งหมด  และในส่วนที่เก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  ต้องกําหนดให้
ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 

มาตรา ๑๒๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ  และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก  ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา  ๑๓๗  เพื่อกระทํากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากําหนด   

การกระทํากิจการ  การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นเร่ืองที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของสภา  และหน้าที่และอํานาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี  ในการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการก็ดี  ต้องไม่เป็นเร่ืองซ้ําซ้อนกัน  ในกรณีที่การกระทํากิจการ  การสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือการศึกษาในเร่ืองใดมีความเกี่ยวข้องกัน  ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องดําเนินการให้คณะกรรมาธิการ
ที่เก่ียวข้องทุกชุดร่วมกันดําเนินการ 

ในการสอบหาข้อเท็จจริง  คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใด
กระทําการแทนมิได้ 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้  
แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี  หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
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ในองค์กรอิสระในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี 

ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา  
ที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ  ให้ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสาร  หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 

ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม  รายงานการดําเนินการ  รายงาน 
การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ  
เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  มีมติมิให้เปิดเผย 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๔  ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทําหน้าที่และผู้ปฏิบัติตามคําเรียก
ตามมาตรานี้ด้วย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด  ต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๑๒๘  ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนดอัตราส่วนตามวรรคแปด 

มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง   
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มาตรา ๑๓๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี  โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาผู้แทนราษฎร   
มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ให้กระทําเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
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(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา  และให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม  ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา  ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา  ๑๓๑ 

(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ความเห็น  ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  ไม่มีข้อทักท้วง
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว  ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป 

(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือทําให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้  ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา   
และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  
ในการน้ี  ให้รัฐสภามีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ  
ตามที่เห็นสมควรได้  และเม่ือดําเนินการเสร็จแล้ว  ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน  และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบคน 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด  ๓   

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  หรือหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 

ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม  (๒)  หรือ  (๓)  เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  
จะเสนอได้ก็ต่อเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตั้งขึ้น  ยกเลิก  ลด  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ผ่อน  หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับ
ภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร  รับ  รักษา  หรือจ่ายเงินแผ่นดิน  หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
(๓) การกู้เงิน  การคํ้าประกัน  การใช้เงินกู้  หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
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ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้เป็นอํานาจ
ของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 
ทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง   
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง  ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ
และในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทําให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน  เพื่อดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๑๓๔  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ 

ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า  การแก้ไขเพิ่มเติมทําให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง  ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง  ให้สภาผู้แทนราษฎรดําเนินการแก้ไขเพื่อมิให้
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

มาตรา ๑๓๖ เม่ือสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว  
ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา  วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน  แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้  เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน  กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม  และให้เร่ิมนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง  ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา  ๑๓๙   

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา  ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด  หากมิได้แจ้ง  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน   

มาตรา ๑๓๗ เม่ือวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 
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(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและ 
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑  ถ้าเป็นกรณีอื่น  
ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  มีจํานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด  
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง  ถ้าสภาทั้งสอง
ต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไป
ตามมาตรา  ๘๑  ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย  ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
แล้วหรือไม่  ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้นําความในมาตรา  ๑๕๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓๖  
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้ดําเนินการตามมาตรา  ๘๑  ต่อไป 

มาตรา ๑๓๘ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้ตามมาตรา  ๑๓๗  
ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เม่ือพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่   

(๑) วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรสําหรับกรณีการยับย้ัง
ตามมาตรา  ๑๓๗  (๒) 

(๒) วันที่สภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบด้วย  สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา  ๑๓๗  (๓)   
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร

หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๓  วรรคสี่  ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง  ให้ลดเหลือสิบวัน
ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน   

มาตรา ๑๓๙ ในระหว่างที่มีการยับย้ังร่างพระราชบัญญัติใดตามมาตรา  ๑๓๗  คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้มิได้ 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น  
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับย้ังไว้  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
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วินิจฉัย  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้  ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๑๔๐ การจ่ายเงินแผ่นดิน  จะกระทําได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน
จะจ่ายไปก่อนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีเช่นว่านี้  ต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไป   

มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทําเป็นพระราชบัญญัติ  ถ้าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
และองค์กรอัยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
หรือองค์กรอัยการจะย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ 

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน  
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา  วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา  โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ  มิได้  ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ  
ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้นําความในมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  มิให้นับรวมระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
ตามมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม   

มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้  
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบ้ียเงินกู้ 
(๓) เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  การเสนอ  การแปรญัตติ  

หรือการกระทําด้วยประการใด  ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  จะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  เห็นว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง   
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคสอง  ให้การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทําดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล  ถ้าผู้กระทําการ
ดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้กระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้กระทําการหรืออนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง  ให้คณะรัฐมนตรี
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งนั้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ  และ 
ให้ผู้กระทําการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  ให้พ้นจากความรับผิด   

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่  ให้กระทําได้ภายในย่ีสิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณน้ัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่   
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน   
หากเห็นว่ากรณีมีมูล  ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการต่อไปตามวรรคสาม  และไม่ว่า
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กรณีจะเป็นประการใด  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้แจ้งมิได้ 

มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรี 
รอไว้ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  ถ้าไม่มีกรณีต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๘  
ให้นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในย่ีสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด  พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทาน
คืนมายังรัฐสภา  หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่  
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง  
เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน  ให้นายกรัฐมนตรี 
นําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ  หรือที่รัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย  หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  
ให้เป็นอันตกไป 

บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ 
ที่ตกไปตามวรรคหน่ึง  ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไป  ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา   
สภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไปได้  แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 

มาตรา ๑๔๘ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา  ๘๑   

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  หรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้นายกรัฐมนตรี
ทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
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ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสําคัญ   
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   
แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม  ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป  และให้นายกรัฐมนตรี
ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

มาตรา ๑๔๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๔๘  มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  
แล้วแต่กรณี  ให้ความเห็นชอบแล้ว  ก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 
ในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  ตามข้อบังคับการประชุม 
แห่งสภานั้น ๆ  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 

รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ เ ม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเร่ืองนั้นยังไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน 

มาตรา ๑๕๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ   

เม่ือได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะมี 
การถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

เม่ือการอภิปรายทั่วไปส้ินสุดลง  โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายน้ันไป   
ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ  การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทําในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง 

มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร   

รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตําแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง  หรือพ้นจากตําแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง  แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่น  ให้รัฐมนตรีคนนั้น
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป 
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มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  โดยไม่มีการลงมติก็ได้   

มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา  มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 

มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา   ๑๕๑   มาตรา   ๑๕๒   
หรือมาตรา  ๑๕๓  แล้วแต่กรณี  ใหก้ระทําได้ปีละหนึ่งคร้ัง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๑  ที่สิ้นสุดลงด้วยมติ 
ให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป   

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ  
สมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้  ในกรณีนี้  ประธานรัฐสภา
ต้องดําเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหา 
ที่อภิปรายมิได้ 

การประชุมตามวรรคหน่ึงให้ประชุมลับ  และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
ส่วนที่  ๕ 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 

 

มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้  ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา  ๑๙ 
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่ ม เติมกฎมณเฑียรบาลว่ าด้ วยการสืบราชสันตติวง ศ์   

พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  ตามมาตรา  ๒๐ 
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา  ๒๑   
(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา  ๑๒๑ 
(๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๒๒ 
(๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๓๒   
(๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ 

ตามมาตรา  ๑๔๖   
(๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๔๗ 
(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๕  และมาตรา  ๑๖๕ 
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(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๕๗ 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา  ๑๖๒ 
(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา  ๑๗๗ 
(๑๔) การรับฟังคําชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา  ๑๗๘   
(๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๕๖ 
(๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ในระหว่าง 

ที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ให้นําบทท่ีใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ 

ในเร่ืองการตั้งคณะกรรมาธิการ  กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจํานวนตาม
หรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกของแต่ละสภา 

หมวด  ๘ 
คณะรัฐมนตรี 

 
 

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน  
ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี  มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๙ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่ง

ติดต่อกันหรือไม่  แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง 
มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐  และเป็นผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  เฉพาะจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร   

การเสนอชื่อตามวรรคหน่ึงต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร   

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  ต้องกระทํา 
โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย  และมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘ 
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด  หรือมีการรอการลงโทษ   

เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๖  

หรือมาตรา  ๑๘๗  มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา  

ดังต่อไปนี้ 
“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 

ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ  
ให้คณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการตามมาตรา  ๑๖๒  วรรคสองได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖๘  (๑)  
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว 

มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ  และต้องชี้แจงแหล่งที่มา
ของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย  โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  หากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วน  ซึ่งหากปล่อยให้
เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดําเนินการไปพลางก่อน
เพียงเทา่ที่จําเป็นก็ได้ 

มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  และให้นําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๔  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เปิดเผย  และมีความรอบคอบ
และระมัดระวังในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) รักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างเคร่งครัด 

(๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม  ผาสุก  และสามัคคีปรองดองกัน 
รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของตน  รวมทั้ง 

ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๖๕ ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยัง
ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้  รัฐสภา
จะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติ 
ในเรื่องใดอันมิใช่เร่ืองที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเร่ืองที่เก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๖๗ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๗๐ 
(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔ 
เม่ือรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  (๓)  หรือ  (๔)  ให้ดําเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่

ตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙   
มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๖๗  (๑)  เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๖๐  
(๔)  หรือ  (๕)  นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้   

(๒) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๔)  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งจะอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปมิได้   

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ตาม  (๒)  หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ลาออกทั้งคณะ  และเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙  ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
หรือยังดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙  ไม่แล้วเสร็จ  ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ  เฉพาะเท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน  โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเอง 
ใหค้นหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๒)  และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ตามมาตรา  ๑๖๘  ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป  เวน้แต่ที่กําหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๒)  ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําหรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือพ้นจากตําแหน่ง  หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อน 

(๓) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเป็น  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง  
และไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐ 
(๕) กระทําการอันเป็นการตอ้งห้ามตามมาตรา  ๑๘๖  หรือมาตรา  ๑๘๗ 
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗๑ 
นอกจากเหตุที่ทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหน่ึงแล้ว  ความเป็นรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕๘  วรรคสี่  ด้วย 
ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือวรรคสอง  โดยอนุโลม  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเร่ืองให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย   

มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัย
สาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
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ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา
โดยไม่ชักช้า  ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า  คณะรัฐมนตรี
ต้องดําเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร 
ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
ให้พระราชกําหนดนั้นตกไป  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด  
และพระราชกําหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม  ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิก  มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น  หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ 
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร  ให้พระราชกําหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด  ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ในกรณีไม่อนุมัติ  ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา  และการยืนยันการอนุมัติ
พระราชกําหนด  จะต้องกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้ แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุ มัติพระราชกําหนดใด  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกําหนดนั้น 
ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง  และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย  และให้รอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  และให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
แจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง   
ให้พระราชกําหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง   
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่ มีความจําเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา 
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  พระมหากษัตริย์จะทรง 
ตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้นําความในมาตรา  ๑๗๒  วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคห้า  วรรคหก  และวรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่
พระราชกําหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม  จะต้อง
นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 

มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ย่อมกระทําได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือได้รับ

ความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ  

สัญญาสงบศึก  และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 

มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง  ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา  ในการนี้  รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการค้า  หรือการลงทุน 
ของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง  ได้แก่  หนังสือสัญญาเก่ียวกับการค้าเสรี  เขตศุลกากรร่วม  
หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 
หรือบางส่วน  หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ
การเยียวยาที่จําเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย   

เม่ือมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่  คณะรัฐมนตรี 
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้  ทั้งนี้  ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
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มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัต ริ ย์ทรงแต่ งตั้ งข้ าราชการ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเ รือน   
ตําแหน่งปลัดกระทรวง  อธิบดี  และเทียบเท่า  และทรงให้พ้นจากตําแหน่ง  เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตาย  เกษียณอายุ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ   

มาตรา ๑๘๑ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่
ข้าราชการการเมือง  จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้ 

มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย  พระราชหัตถเลขา  และพระบรมราชโองการอนัเก่ียวกับราชการแผ่นดิน  
ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๘๓ เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี  ประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจากตําแหน่ง  ให้กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 
 

มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
(๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   

หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้  ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ  จากหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ  ในธุรกิจ 
การงานปกติ 

(๔) ไม่กระทําการใด ๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง 
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  
บํานาญ  เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  
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หรือวุฒิสภา  หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวกับกิจการของสภา  หรือกรรมการ
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้นํา  (๒)  และ  (๓)  มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา  และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น 
ที่ดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้  ผู้ร่วมดําเนินการ  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทําการตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง 
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย 
หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง  ของผู้อื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทําโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา   

(๓) การบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนตําแหน่ง  เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตําแหน่ง
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น   

มาตรา ๑๘๖ ให้นําความในมาตรา  ๑๘๔  มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การดํารงตําแหน่งหรือการดําเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออํานาจของรัฐมนตรี   
(๒) การกระทําตามหน้าที่และอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน  หรือตามนโยบายที่ได้แถลง

ต่อรัฐสภา  หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
ของผู้อื่น  หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ  และ 
ต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป  ให้แจ้งประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ไดรั้บแต่งตั้ง  และให้โอนหุ้น
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ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น  ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเข้าไปเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ  มิได้ 

มาตราน้ีเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและ 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี  และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ  ด้วย 

 
หมวด  ๑๐ 

ศาล 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล  ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 

ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เป็นธรรม  และปราศจากอคติทั้งปวง 

มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ 
การต้ังศาลข้ึนใหม่หรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหา 

ฐานใดฐานหน่ึงโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ  จะกระทํามิได้ 
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง   

แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย  เกษียณอายุ  ตามวาระ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 
ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง  
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน  และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ” 
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มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจระหว่างศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
หรือศาลทหาร  ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
ประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร  และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ  
เป็นกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจระหว่างศาลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๙๓ ให้แต่ละศาล  ยกเว้นศาลทหาร  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหน่ึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส่วนที่  ๒ 
ศาลยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง  เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น 

การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๙๕ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา  โดยองค์คณะ 

ผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษา
อาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  โดยให้เลือกเป็นรายคดี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา 

การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่  ให้ดําเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกา
ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณา
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คดีนั้นมาก่อน  และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวนเก้าคน  โดยให้เลือกเป็นรายคดี   
และเม่ือองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว  ให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาให้ผู้ ใด 
พ้นจากตําแหน่ง  หรือคําพิพากษานั้นมีผลให้ผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง  ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่  
ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่  และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า   
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง 

มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ  
และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการตุลาการ  บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส่วนที่  ๓ 
ศาลปกครอง 

 
 

มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น   
อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อํานาจ

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ   

และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน  บรรดาท่ีได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ทั้งนี้  ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
ศาลทหาร 

 
 

มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทําความผิดเป็นบุคคล 
ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลทหาร  ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการ
ศาลทหารพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

หมวด  ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  จํานวนสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดี 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
จํานวนสองคน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม  (๑)  ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล
จากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  
แล้วแต่กรณี  ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา 
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองลงก็ได้  แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 

มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับ

การสรรหา 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  

(๑๗)  หรือ  (๑๘) 
(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
(๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ

การคัดเลือกหรือสรรหา 
(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๘) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ   
(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   
มาตรา ๒๐๓ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๒๐๒  และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  
เป็นกรรมการ 



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา   
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา 
ให้เป็นที่สุด 

ในการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย  
แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 

มาตรา ๒๐๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา   

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  ให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

เม่ือผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ยังมิได้
พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๐๒  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือยังประกอบวิชาชีพตาม  (๙)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐาน
ว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๒๐๒  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  แล้ว  ต่อประธานวุฒิสภา
ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูล
ตามมาตรา  ๒๐๔  วรรคสี่  ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  
และให้ดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 

มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๒๐๔  ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน  
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และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
พลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้น  ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐๒   
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก   
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

(๖) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหน่ง  ให้พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย   
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจาก

ตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  หรือ  (๓)  หรือไม่   

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๒๐๓  เป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด   

การร้องขอ  ผู้มีสิทธิร้องขอ  การพิจารณา  และการวินิจฉัยตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังไม่มี 
การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน 
มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย   
(๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรอิสระ 
(๓) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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การย่ืนคําร้องและเง่ือนไขการยื่นคําร้อง  การพิจารณาวินิจฉัย  การทําคําวินิจฉัย  และการดําเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๘๘  มาตรา  ๑๙๐  มาตรา  ๑๙๑  และมาตรา  ๑๙๓  มาใช้บังคับแก่
ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการน่ังพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย
ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก  เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญรับเร่ืองใดไว้พิจารณาแล้ว  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัย

โดยอ้างว่าเร่ืองนั้นไม่อยู่ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  

และหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด  ถ้าศาลเห็นเอง 

หรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันต้องด้วยมาตรา  ๕  และยังไม่มีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย  ในระหว่างนั้น  ให้ศาลดําเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว 
จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคําโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง  แต่ไม่กระทบต่อคําพิพากษาของศาล 
อันถึงที่สุดแล้ว  เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา  ๕  นั้น  เป็นผู้ไม่เคยกระทําความผิดดังกล่าว  
หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป  แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 

มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิย่ืนคําร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๕  
วรรคสาม  และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญทําหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับ
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แต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนทําหน้าที่แทน 
จะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน   

หมวด  ๑๒ 
องค์กรอิสระ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วน
ที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  (๑)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐๒   
มาตรา ๒๑๗ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 

ในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา  ๒๐๓  ที่จะดําเนินการสรรหา  เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๒๐๓  (๔)  ให้ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา   

ให้นําความในมาตรา  ๒๐๓  มาตรา  ๒๐๔  มาตรา  ๒๐๕  และมาตรา  ๒๐๖  มาใช้บังคับแก่
การสรรหาตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา  ๒๑๖  หรือขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา  ๒๒๒  มาตรา  ๒๒๘  มาตรา  ๒๓๒  มาตรา  ๒๓๘  หรือ 
ตามมาตรา  ๒๔๖  วรรคสอง  และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา  ๒๔๖  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี   
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ให้นําความในมาตรา  ๒๐๘  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  และมาตรา  ๒๐๙  
มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
ถ้ามีจํานวนเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๒๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้  ทั้งนี้  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ  และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรง 

ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง  ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี  ประกอบด้วย  และเม่ือประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีด้วย  แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด
จริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหน่ึง  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง  นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบงานธุรการ  ดําเนินการ  และอํานวยความสะดวก  เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระกําหนด  โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหน่ึงซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ 
การบริหารงานของหน่วยงานน้ัน  รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร  และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่ 
และอํานาจต่อไป   

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากบุคคลดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งได้รับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา  จํานวนห้าคน 
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(๒) ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสองคน 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม  (๑)  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๓๒  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือเป็นผู้ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
การเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามี
กรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระทําได้แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๒๒๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหรือดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 
(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม  (๑)  ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   

และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อการนี้  ให้มีอํานาจสืบสวน
หรือไต่สวนได้ตามที่จําเป็นหรือที่เห็นสมควร 

(๓) เม่ือผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  หรือเม่ือพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งหรือการเลือกตาม  (๑)  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอํานาจสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง 
หรือการเลือก  หรือการออกเสียงประชามติ  และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้ง  เลือก  หรือออกเสียงประชามติใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  หรือทุกหน่วย 

(๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม  (๑)  
ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการหรือรู้เห็น
กับการกระทําของบุคคลอื่น  ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต  หรือทําให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   

(๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้ง 

แต่ละคนดําเนินการ  หรือมอบหมายให้คณะบุคคลดําเนินการภายใต้การกํากับของกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้ 
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การใช้อํานาจตาม  (๓)  ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดมีอํานาจ
กระทําได้สําหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําความผิด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๒๒๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
การเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  ถ้าผู้กระทําการนั้นเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  หรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๒๒๔  (๔) 

คําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๒๖ เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา  ๒๒๕  หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง

หรือการเลือกแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทําการทุจริต
ในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคําร้อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น   

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง  ให้นําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหน่ึงกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลฎีกา 
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด  
และเม่ือศาลฎีกามีคําพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิด  ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่เป็นจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

ให้นํามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม  
แต่ให้อํานาจของศาลฎีกาเป็นอํานาจของศาลอุทธรณ์  และให้คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว 

มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หรือเม่ือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ  มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้จับ  



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด  หรือจับหรือคุมขังกรรมการ 
การเลือกตั้งในกรณีอื่น  ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน  และให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้  แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง   
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ดําเนินการ 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  และมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด  โดยต้อง
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  จํานวนสองคน  และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการ
อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  จํานวนหนึ่งคน   

มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  

ระเบียบ  หรือคําสั่ง  หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน  หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ   

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเม่ือเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน 
หรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องไม่ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม  
(๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 



หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หากเป็นกรณีที่เ ก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ืองให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๐  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เม่ือเห็นว่ามีกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอเรื่อง 
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ  คําสั่ง  หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีปัญหา
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง   
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 
 

มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการจํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๔) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ  และได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 
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(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปี

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ   

และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้   
เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน   

มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวย
ผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  เพื่อดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม   
เพื่อดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน   
คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) หน้าที่และอํานาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ   
เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ในกรณีจําเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอํานาจ
เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเร่ืองที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง   
หรือที่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการ 
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ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตก็ได้ 

มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๓๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่า 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา  ๒๓๔  (๑)  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวน
ข้อเท็จจริง  และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผู้นั้น 
มีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ไต่สวนให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๒๒๖  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาโดยอนุโลม 

(๒) กรณีอื่นนอกจาก  (๑)  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดี 
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือดําเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เม่ือศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง   
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ 
ถูกกล่าวหา  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ต้องคําพิพากษาน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  
และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด
ฐานรํ่ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้ง 
บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
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การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้นําสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา  และ 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ให้นํามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา  ๒๓๔  (๓)  จงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา  
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน  มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทําการตามมาตรา  ๒๓๔  (๑)  โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐาน
ตามสมควร  หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานรัฐสภา
เสนอเร่ืองไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หน้าที่และอํานาจ  วิธีการไต่สวน  ระยะเวลาการไต่สวน   
และการดําเนินการอื่นที่จําเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๓๗ เม่ือดําเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ  ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเร่ือง  และให้คําสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด   
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  โดยให้นําความในมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคหก  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามท่ีถูกกล่าวหา  และมิใช่กรณีตาม  (๒)  ให้ส่งสํานวน
การไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  และให้นําความในมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  
และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
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มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือเสนอแนะเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่อง
เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม  (๕)  อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง  

ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องคํานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม  (๑)  และ  (๒)  ประกอบด้วย 

มาตรา ๒๔๑ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน   

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และให้นําความในมาตรา  ๒๐๔  
วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสี่  และมาตรา  ๒๐๕  มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยโดยอนุโลม 

การสรรหา  การคัดเลือก  และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๒๔๒ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม  เป็นกลาง  และปราศจาก
อคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  โดยมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ   
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(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)   
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม  (๓) 
มาตรา ๒๔๓ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบ

ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   

มาตรา ๒๔๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็น
การทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   
หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของหน่วยงานอื่นนั้น  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๒๔๕ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐ  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง  ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว  ให้ปรึกษาหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หากที่ประชุมร่วม
เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น  ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า  และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย   

ส่วนที่  ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
เป็นกลางทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์   
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กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ทั้งนี้  บทบัญญัติเก่ียวกับการสรรหาต้องกําหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วม 
ในการสรรหาด้วย   

มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า  

และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง 

(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
หรือคําสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เม่ือรับทราบรายงานตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือข้อเสนอแนะตาม  (๓)  ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว  กรณีใดไม่อาจดําเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดําเนินการ  
ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญด้วย 

หมวด  ๑๓ 
องค์กรอัยการ 

 
 

มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เที่ยงธรรม  

และปราศจากอคติทั้งปวง  และไม่ให้ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง 
การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ  

โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการบริหารงานบุคคล
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เก่ียวกับพนักงานอัยการต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ  และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

กฎหมายตามวรรคสาม  ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทําการหรือดํารงตําแหน่งใด 
อันอาจมีผลให้การส่ังคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง  หรืออาจทําให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ทั้งนี้  มาตรการดังกล่าวต้องกําหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป  โดยจะมอบอํานาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณี ๆ  ไปมิได้ 

หมวด  ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑  ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง 
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้  จํานวนและความหนาแน่นของประชากร  และพื้นที่ 
ที่ต้องรับผิดชอบ  ประกอบกัน 

มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน  รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดําเนินการใด  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคสี่  และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหน้าที่
และอํานาจ  ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ถ้าการร่วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการ  จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการนั้นก็ได้   

รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี
ที่เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถ
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ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างที่ยังไม่อาจดําเนินการได้  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงและกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร  การจัดทําบริการสาธารณะ  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
การเงินและการคลัง  และการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทําเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  การป้องกันการทุจริต   
และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน 
หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้  แต่ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน 
เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๑๕ 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  จะกระทํามิได้ 
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มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๕๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ให้กระทําได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   
หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกวา่ห้าหม่ืนคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย   

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  โดยการออกเสียงในวาระที่สองน้ี  
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ  
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

(๕) เม่ือการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รอไว้สิบห้าวัน  เม่ือพ้นกําหนดนี้แล้วให้รัฐสภา
พิจารณาในวาระที่สามต่อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  โดยในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิก
มิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  เห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน  และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(๗) เม่ือมีการลงมติเห็นชอบตาม  (๖)  แล้ว  ให้รอไว้สิบห้าวัน  แล้วจึงนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  และให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด  ๑  บททั่วไป  หมวด  ๒  
พระมหากษัตริย์  หรือหมวด  ๑๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  หรือเร่ืองที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาล 
หรือองค์กรอิสระ  หรือเร่ืองที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้  ก่อนดําเนินการ
ตาม  (๗)  ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  ถ้าผลการออกเสียง
ประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  จึงให้ดําเนินการตาม  (๗)  ต่อไป 
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(๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม  (๗)  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือของทั้งสองสภารวมกัน  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
ตาม  (๗)  ขัดต่อมาตรา  ๒๕๕  หรือมีลักษณะตาม  (๘)  และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเร่ืองดังกล่าว 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับเร่ือง  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

หมวด  ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ 

 
 

มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคีปรองดอง  มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข  เป็นธรรม  และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ํา 
(๓) ประชาชนมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง  ๆ  ให้เกิดผล  ดังต่อไปนี้ 
ก. ด้านการเมือง 
 (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน  และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด 

 (๒) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เพื่อให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรมจริยธรรม  เข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 (๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย 
ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ  ความคุ้มค่า  และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
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 (๔) มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

และการจัดทําบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  และเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

 (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

 (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

 (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้ มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ  และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล  มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าตัดสินใจและกระทําในส่ิงที่ถูกต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว  เปิดเผย  ตรวจสอบได้  
และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ค. ด้านกฎหมาย 
 (๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ใช้บังคับ 

อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา  ๗๗  และพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับหลักสากล  โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็น
เพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว  โดยมีผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจน  และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 
เกินความจําเป็น  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้  มีนิติทัศนะ  และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

 (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก  และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

 (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย 



หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 (๑) ให้มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหล่ือมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

 (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ  และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  รวมทั้งกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จาก 
นิติวิทยาศาสตร์  และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน  
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 

 (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม  
ให้มุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

 (๔) ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
หน้าที่  อํานาจ  และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม  และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ  มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง  และโยกย้าย  และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม 
ที่ชัดเจน  ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน  
เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ  ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด  มีประสิทธิภาพ  
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

จ. ด้านการศึกษา 
 (๑) ให้สามารถเร่ิมดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา

ตามมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม   
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 (๒) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา  ๕๔  วรรคหก  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต  คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
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 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่   

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติ

และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  อย่างย่ังยืน  โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 (๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ํา  เพิ่มพูนรายได้ของรัฐ

ด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล 

 (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม  และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน 

ช. ด้านอื่น ๆ 
 (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมและย่ังยืน   

โดยคํานึงถึงความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ  รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน 

 (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 (๓) จัดให้มีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้ 

 (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ  
และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

 (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม 

มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๖๐  และมาตรา  ๒๖๑  การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ี  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูป
ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ
ในระยะเวลาห้าปี   
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ให้ดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหน่ึง  และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปฏิรูป 
โดยอาศัยหน้าที่และอํานาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน 

มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา  ๒๕๘  ง.  ด้านกระบวนการยุติธรรม  (๔)  
ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้าราชการตํารวจมาก่อน  เป็นประธาน 

(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตํารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย  
มีจํานวนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เป็นกรรมการ   

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้าราชการตํารวจมาก่อน  มีจํานวนเท่ากับกรรมการตาม  (๒)  เป็นกรรมการ 

(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม  และอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว  ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ  

ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจดําเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา  ๒๕๘  จ.  ด้านการศึกษา  ให้มีคณะกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  และให้คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ ยั งไ ม่ มีสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้   
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภาต่อไป  และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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หรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามลําดับ  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ   นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แล้ว  ต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มาตรา  ๙๘  ยกเว้น  (๓)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕) 
(๒) มาตรา  ๑๐๑  ยกเว้น 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  ยกเว้น  (๓)  (๑๒)  (๑๓)  

(๑๔)  และ  (๑๕) 
 (ข) กรณีตาม  (๗)  เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  และในส่วนที่เก่ียวกับ
มาตรา  ๑๘๔  (๑) 

(๓) มาตรา  ๑๐๘  ยกเว้น  ก.  คุณสมบัติตาม  (๓)  และ  (๔)  และ  ข.  ลักษณะต้องห้าม
ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๗)  แต่เฉพาะกรณีตาม  (๑)  นั้น  ไม่รวมส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๓)  และ  (๑๕) 

มิให้นํามาตรา  ๑๑๒  มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมือง  มิให้นํามาใช้บังคับแก่

การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๔  ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๔  หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๒๖๕  หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตติามมาตรานี้ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  ตามวรรคหน่ึง  
ให้อํานาจของประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย  
เป็นอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  หากมีตําแหน่งว่างลง  หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามวรรคสอง  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้ 

เม่ือมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
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คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่  และให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคสาม  มาใช้บังคับแก่ 
การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แล้ว  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้
สําหรับรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖๐  ยกเว้น  (๖)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  
และ  (๑๕)  และต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๗๐  ยกเว้น  (๓)  และ  (๔)  แต่ในกรณีตาม  (๔)  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  และยกเว้นมาตรา  ๑๗๐  (๕)   
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘๔  (๑) 

การดําเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  
แต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

ให้นํ าความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้ บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๕ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง 
การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

ให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทํา
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา  ๒๕๙ 



หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหรือวิธีการทํางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามหมวด  ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ  มีประสิทธิภาพมากข้ึนก็ได้   

ให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๗ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
เพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ  และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพีิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะจัดทําร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้ึนใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
และต้องทําให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และเม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามวรรคหน่ึงเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากตําแหน่ง  แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันพ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๒๖๓ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหน่ึงเพิ่มขึ้นก็ได้  แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 



หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  เม่ือได้รับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว  สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ  ในกรณีที่ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ   

เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ   
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เ ก่ียวข้อง   
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่ เก่ียวข้อง   
หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ให้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน  ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย  
ฝ่ายละห้าคน  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ความเห็นชอบ  ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป  ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว  ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑   

เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย  ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งตามวรรคสอง   

มาตรา ๒๖๘ ให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๖๗  (๑)  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  มีผลใช้บังคับแล้ว 

มาตรา ๒๖๙ ในวาระเร่ิมแรก  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยห้าสิบคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา  โดยในการสรรหา 
และแต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึงซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  และมีความเป็นกลางทางการเมือง  
จํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลซ่ึงสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗  
จํานวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๒๖๘  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
แล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกิน 
สี่ร้อยคน  ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนดแล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดตาม  (ก) 

 (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม  (ก)  จากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้ได้จํานวนห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจํานวนห้าสิบคน  
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คํานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง  และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  ให้ได้จํานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ  เป็นสองร้อยห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  
จํานวนห้าสิบคน  ทั้งนี้  ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา  ๒๖๘ 

(๒) มิให้นําความในมาตรา  ๑๐๘  ข.  ลักษณะต้องห้าม  (๖)  ในส่วนที่เก่ียวกับการเคยดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม  (๑)  (ข)  และมิให้ 
นําความในมาตรา  ๑๐๘  ข.  ลักษณะต้องห้าม  (๒)  มาตรา  ๑๘๔  (๑)  และมาตรา  ๑๘๕  มาใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินํารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม  (๑)  (ค)  
จํานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป  
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  ถ้ามีตําแหน่งว่างลง  ให้เลื่อน
รายช่ือบุคคลตามลําดับในบัญชีสํารองตาม  (๑)  (ค)  ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน  โดยให้ประธานวุฒิสภา
เป็นผู้ดําเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง   
เม่ือพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในขณะได้รับแตง่ตั้งเป็นสมาชิกวุฒสิภาก็ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวฒุิสภาด้วย  
และให้ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 



หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แทนตําแหน่งที่ว่างตาม  (๔)  หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสํารอง  หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

(๖) เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม  (๔)  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗  ต่อไป  
และให้นําความในมาตรา  ๑๐๙  วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้วุฒิสภา
ตามมาตรา  ๒๖๙  มีหน้าที่และอํานาจติดตาม  เสนอแนะ  และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในการน้ี  ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 

ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  ให้เสนอ 
และพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราข้ึนเพื่อดําเนินการ
ตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น  
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖   
การปฏิรูปประเทศ  หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา  อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภา
เพื่อให้วินิจฉัย  การย่ืนคําร้องดังกล่าวต้องย่ืนก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  จะพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 

เม่ือประธานรัฐสภาได้รับคําร้องตามวรรคสาม  ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม  
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึง  ผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร  ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง  และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเอง
ระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ  เพื่อวินิจฉัย   

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด  และให้ประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา  ๒๖๙  การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับย้ังไว้ตามมาตรา  ๑๓๗  (๒)  หรือ  (๓)  ให้กระทํา
โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเก่ียวกับ 

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  เฉพาะเม่ือการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
มีผลให้ผู้กระทําความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ 



หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการดําเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง 

มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 

มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่ มี รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้   การให้ 
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๙  เว้นแต่ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคหน่ึง  ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  และ 
มติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสาม  ต้องมีคะแนนเสียง 
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหน่ึง  หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ใน 
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
จํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง 
แจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ในกรณีเช่นนั้น  ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน  
และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้  ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป  โดยจะเสนอช่ือผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  หรือไม่ก็ได้ 

มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป  และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗   
ใช้บังคับแล้ว  การดํารงตําแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  
ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗  การพ้นจากตําแหน่ง
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้   

ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 



หน้า   ๘๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๗๔ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นองค์กรตามมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  และ 
ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา  ๖๕  วรรคสอง  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

มาตรา ๒๗๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดําเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๒๑๙  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตําแหน่ง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  
ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
ที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่  และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๗ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้   

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  
และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
และคณะกรรมการอัยการ  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทําหน้าที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  
และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  แล้วแต่กรณี  ไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๔๘  วรรคสี่  
ห้ามมิให้พนักงานอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน  
หรือดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกําไรหรือรายได้ 
มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดําเนินการ
ให้จัดทําร่างกฎหมายที่จําเป็นตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น 



หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน  ให้คณะรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน  แต่ทั้งนี้เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินสองร้อย 
สี่สิบวันตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ  คําสั่ง  และการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หรือที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง  ไม่ว่าเป็นประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทําที่มีผลใช้บังคับ
ในทางรัฐธรรมนูญ  ทางนิติบัญญัติ  ทางบริหาร  หรือทางตุลาการ  ให้ประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทํานั้น  เป็นประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  หรือการปฏิบัติ
ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย  และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป  การยกเลิก 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกล่าว  ให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติ  เว้นแต่ประกาศหรือคําสั่ง 
ที่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางบริหาร  การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี 

บรรดาการใด ๆ   ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  รวมทั้ง 
การกระทําที่เก่ียวเนื่องกับกรณีดังกล่าว  ให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



 
พระราชบัญญัติ 

วิธีปฏบิัตริาชการทางปกครอง  (ฉบบัที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา  ๖๓/๑๕  มาตรา  ๖๓/๑๖  มาตรา  ๖๓/๑๗  มาตรา  ๖๓/๑๘  
และมาตรา  ๖๓/๑๙  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง  เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับตามมาตรา  ๖๓/๒  วรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกส่วนที่  ๘  การบังคับทางปกครอง  มาตรา  ๕๕  ถึงมาตรา  ๖๓   
ในหมวด  ๒  ค าสั่งทางปกครอง  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  การบังคับทางปกครอง  มาตรา  ๖๓/๑  
ถึงมาตรา  ๖๓/๒๕  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

“หมวด  ๒/๑ 
การบงัคับทางปกครอง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖๓/๑ การบังคับทางปกครองไม่ใชบ้ังคับกับหน่วยงานของรัฐดว้ยกัน  เว้นแตจ่ะมีกฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๓/๒ เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองมีอ านาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้  เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา 
การบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้นเอง  ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์  หรือผู้มีอ านาจพิจารณา
วินิจฉัยความถูกต้องของค าสั่งทางปกครองดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่น 
เป็นผู้ด าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสองใช้มาตรการบงัคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครอง  โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง
น้อยที่สุด 

มาตรา ๖๓/๓ ถ้าบทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว   
หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้  เจ้าหน้าที่
จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้ 

มาตรา ๖๓/๔ ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด  หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย  
ให้ด าเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้  ถ้าบุคคลนั้นมีทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก  ให้ถือว่า
ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น 
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ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตาย  ให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครอง
ไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก  แล้วแต่กรณี  โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้ง  เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

(๒) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  เนื่องจากมีพฤติการณ์
ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น 

ในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด  หากนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ  
โอนกิจการ  หรือควบรวมกิจการ  ให้ด าเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้  โดยให้แจ้งมาตรการบังคับ 
ทางปกครองไปยังผู้ช าระบัญชี  หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวมกิจการ  แล้วแต่กรณี  
ท้ังนี้  โดยไม่จ าต้องออกค าสั่งทางปกครองใหม่แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวอีก  และให้น าหลักเกณฑ์
เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓/๕ ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น  ผู้อยู่
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้ 

การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครองตามส่วนที่  ๕  การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  ในหมวด  ๒  ค าสั่งทางปกครอง 

มาตรา ๖๓/๖ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนด 
ให้ช าระเงินหรือให้กระท าหรือละเว้นกระท าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ฟ้องคดีต่อศาลและศาลได้มี  
ค าพิพากษาให้ช าระเงินหรือให้กระท าหรือละเว้นกระท าแล้ว 

เมื่อศาลได้รับฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามส่วนที่  ๒   
การบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน  และส่วนที่  ๓  การบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 
ที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า  เว้นแต่จะได้มีการถอนฟ้อง   หรือศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีจาก 
สารบบความเพราะเหตุอื่น  ทั้งนี้  ไม่กระทบต่อการด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการไปก่อนที่ศาลได้รับฟ้องคดี  และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองใน 
ส่วนนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ส่วนที ่ ๒ 
การบงัคับตามค าสั่งทางปกครองทีก่ าหนดให้ช าระเงนิ 
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๑.  การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
 
 

มาตรา ๖๓/๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน  ถ้าถึงก าหนดแล้ว
ไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน  เจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วนได้ 

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
เพื่อด าเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป 

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับ  
ทางปกครอง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๓/๘ หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินต้องด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด 

ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่มีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์ 
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยยกอุทธรณ์  และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล

ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี 
(๓) ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษายกฟ้อง  หรือเพิกถอนค าสั่งบางส่วน  และคดีถึงที่สุดแล้ว 
หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับช าระเงิน

ครบถ้วน  และล่วงพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้ 
การขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ 

ทางปกครองที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพ่ือช าระเงิน  รวมทั้งค่าธรรมเนียม  
ค่าตอบแทน  หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครอง  ให้กระท าได้แม้ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๖๓/๙ กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับ
ตามมาตรการดังกล่าว  เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หรือผู้มีอ านาจพิจารณา  
ค าอุทธรณ์  อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้อยู่  
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๓/๑๐ เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองมีอ านาจ 
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(๑) มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรพัย์  สหกรณ์เครดิตยูเนียน  ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย  กรมที่ดิน  กรมการขนส่งทางบก  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน  เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 

(๒) มีหนังสือขอให้นายทะเบียน  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลอื่นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการ
บังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จ าเป็นเนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ท าให้ไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
ได้ทันที  และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

หน่วยงานตาม  (๑)  ที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองใน 
การด าเนินการตาม  (๑)  ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายอื่น 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึง่
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๓/๑๑ ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง  
หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงนิอาจร้องขอให้ส านักงานอัยการสูงสุดหรือหนว่ยงานอื่นด าเนินการ
สืบหาทรัพย์สินแทนได้  โดยให้หน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจตามมาตรา  ๖๓/๑๐  ด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการสืบหาทรัพย์สิน
และหากจ านวนเงินที่ต้องช าระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปหรือ
ตามมูลค่าที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นโดยกฎกระทรวง  หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้ 

ให้เอกชนที่สืบพบทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละสองครึ่งจากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา
จากการยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบได้  ทั้งนี้  จ านวนเงินค่าตอบแทนสูงสุดต้องไม่เกิน
หนึ่งล้านบาทต่อจ านวนเงินที่ต้องช าระตามค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น  หรือตามจ านวนที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น
โดยกฎกระทรวง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน  การก าหนดค่าตอบแทน  และวิธีการ
จ่ายค่าตอบแทนตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๓/๑๒ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ในกรณีที่กฎกระทรวงไม่ได้ก าหนดเรื่องใดไว้  ให้น าบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้ถือว่า 
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(๑) เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา  หมายถึง  หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงิน 
(๒) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  หมายถึง  ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
(๓) อ านาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี  เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๔) เจ้าพนักงานบังคับคดี  หมายถึง  เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
มาตรา ๖๓/๑๓ การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการยึด  การอายัด  และการขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง  รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด  ให้เสนอต่อศาล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาลแรงงาน  ศาลภาษีอากร  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ   
ศาลเยาวชนและครอบครัว  หรือศาลช านัญพิเศษอื่น  แล้วแต่กรณี   ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอ านาจใน 
การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น 

(๒) ศาลปกครอง  ส าหรับกรณีอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ  (๑) 
มาตรา ๖๓/๑๔ กรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอื่นได้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ

เรียกร้องอื่นใดของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือน าเงินมาช าระตามค าพิพากษา   
ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

๒.  การบังคบัโดยเจ้าพนักงานบังคับคด ี
 
 

มาตรา ๖๓/๑๕ ในกรณีที่มีการบังคับให้ช าระเงินและค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน
เป็นที่สุดแล้ว  หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัด 
กรมบังคับคดีด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาล
ภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด  เพ่ือให้ศาลออกหมายบั งคับคดี
เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองนั้น  โดยระบุจ านวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ  
ทางปกครองยังมิได้ช าระตามค าสั่งทางปกครอง  ทั้งนี้  ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครอง
หรือได้ด าเนินการบังคับทางปกครองแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับช าระเงินหรือได้รับช าระเงินไม่ครบถ้วน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ถ้าศาลเห็นว่าค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระ
เงินเป็นที่สุดแล้ว  ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ
เพ่ือด าเนินการต่อไป  โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
และให้ถือว่าผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
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เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐติดต่อกรมบังคับคดี  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบว่าศาลได้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือด าเนินการ
บังคับคดีแล้ว 

เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามวรรคหนึง่  ให้ถือว่าศาลจังหวัด  ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  
ศาลแพ่งธนบุรี  หรือศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล  หรือที่ทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองนั้นตั้งอยู่ในเขตศาล   
มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  หรือท าค าสั่งในเรื่องใด ๆ  อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี  และเป็นศาลที่มีอ านาจใน
การบังคับคดี 

กรณีค าขอซึ่งอาจยื่นตอ่ศาลได้มากกว่าหนึ่งศาล  ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิล าเนาของผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครองก็ดี  เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองก็ดี  หรือเพราะมี  
ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองหลายคนในมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกันก็ดี  จะยื่นค าขอต่อศาลใด
ศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม   หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น 
ของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๓/๑๖ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว  และต่อมา 
ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองขอให้พิจารณาค าสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่  หรือฟ้องคดี
ต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่  หรือขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่  
และหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินหรือศาลมีค าสั่งให้รับค าขอหรือได้รับค าฟ้องไว้พิจารณา   
ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจในการออกหมายบังคับคดีตามมาตรา 
๖๓/๑๕  เพ่ือขอให้สั่งงดการบังคับคดีไว้ก่อน  หากศาลพิจารณาค าร้องแล้วมีค าสั่งให้งดการบังคับคดี  
ให้ศาลส่งค าสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ  และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้
ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลก าหนด  รวมทั้งส่งค าบอกกล่าวงดการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินยื่นค าร้องว่าอาจได้รับความเสียหายจากการยื่น 
ค าร้องตามวรรคหนึ่งและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิง  
การบังคับคดี  ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองวางเงินหรือหาประกันตามที่ศาล
เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะก าหนด เพ่ือเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
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ของรัฐส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นค าร้องนั้น  
หรือก าหนดวิธีการชั่วคราวเพ่ือคุ้มครองอย่างใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรก็ได้  ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่ง  
ทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล  ให้ศาลสั่งให้ด าเนินการบังคับคดีต่อไป 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินหรือศาลที่มีเขตอ านาจใน
การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน  ได้มีค าสั่งให้ทบทวนค าสั่ง  
ทางปกครองที่เป็นที่สุดนั้นใหม่  ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจ
ออกหมายบังคับคดีตามมาตรา  ๖๓/๑๕  เพ่ือเพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  ในกรณีที่ 
ศาลเห็นว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้คู่ความกลับสู่ฐานะเดิม  หรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จ าเป็นที่จะบังคับให้เป็นไป
ตามหมายบังคับคดีต่อไป  เพ่ือประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก  ให้ศาลมีอ านาจสั่งอย่างใด ๆ 
ตามที่ศาลเห็นสมควร  และแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ 

มาตรา ๖๓/๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดี  ให้น าความในมาตรา  ๖๓/๑๐  และมาตรา  
๖๓/๑๑  มาใช้บังคับกับการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองด้วย 

มาตรา ๖๓/๑๘ หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินต้องด าเนินการสืบทรัพย์แล้วแจ้งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
เพ่ือให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด  
และให้น าความในมาตรา  ๖๓/๘  วรรคสามและวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มิให้น าระยะเวลาระหว่างการงดการบังคับคดีตามค าสั่งศาลตามมาตรา  ๖๓/๑๖  วรรคหนึ่ง  
มานับรวมในระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๓/๑๙ เมื่อศาลออกหมายบังคับคดแีละแตง่ตั้งเจ้าพนักงานบังคบัคดีแล้ว  การด าเนนิการ
บังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน  ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 

ส่วนที ่ ๓ 
การบงัคับตามค าสั่งทางปกครองทีก่ าหนดให้กระท าหรอืละเวน้กระท า 

 
 

มาตรา ๖๓/๒๐ ในส่วนนี้ 
“ค่าปรับบังคับการ”  หมายความว่า  ค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า  ช าระเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนค าสั่งหรือ
ได้มีการปฏิบัติตามค าสั่งแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่น 
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มาตรา ๖๓/๒๑ ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า  ถ้าผู้อยู่ในบังคับของ
ค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทน  โดยผู้อยู่ 
ในบังคับของค าสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด 

(๒) ให้มีการช าระค่าปรับบังคับการตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน 
เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ านาจก าหนดค่าปรบับังคับการจ านวนเท่าใด  ส าหรับในกรณีใด  ให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย

ที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ  เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครองโดยไม่ต้องออกค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท าก่อนก็ได้  แต่ทั้งนี้  
ต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน 

มาตรา ๖๓/๒๒ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา  ๖๓/๒๑  เจ้าหน้าที่จะต้อง 
มีค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท าตามค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามสมควรแก่กรณี  ค าเตือนดังกล่าวจะก าหนดไปพร้อมกับค าสั่งทางปกครองก็ได้ 

ค าเตือนนั้นจะต้องระบุ 
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง  แต่จะก าหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการใน

คราวเดียวกันไม่ได้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมรายวันในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้

บุคคลอื่นกระท าการแทน  หรือจ านวนค่าปรับบังคับการ  แล้วแต่กรณี 
การก าหนดค่าใช้จ่ายในค าเตือน  ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  หากจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้ก าหนดไว้ 
มาตรา ๖๓/๒๓ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในค าเตือน

ตามมาตรา  ๖๓/๒๒  การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ 
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง  เจ้าหน้าที่อาจใช้ก าลัง
เข้าด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้  แต่ต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุ 

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอ 
ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต ารวจได้ 

มาตรา ๖๓/๒๔ ในกรณีไม่มีการช าระค่าปรับบังคับการ  ค่าใช้จ่าย  หรือเงินเพ่ิมรายวัน   
โดยถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่  ๒  ต่อไป 

มาตรา ๖๓/๒๕ การฟ้องคดีโต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้  ให้เสนอต่อศาลที่มี  
เขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น” 

มาตรา ๖ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินใดเป็นที่สุดแล้วเป็นเวลาเกิน
หนึ่งปีในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งนั้นด าเนนิการบงัคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป  โดยจะด าเนินการตามมาตรา  ๖๓/๑๕  ได้ต่อเมื่อเป็นค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน 
ซึ่งมีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗ บรรดาคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งค้างพิจารณาอยู่
ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ศาลนั้นด าเนินกระบวนพิจารณาและมีค าพิพากษาต่อไป
จนคดีนั้นถึงที่สุด 

มาตรา ๘ ให้กรมบังคับคดี  ส านักงาน  ก.พ.ร.  ส านักงาน  ก.พ.   ส านักงบประมาณ   
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างกรมบังคับคดี   กรอบอัตราก าลังข้าราชการและ
พนักงานราชการ  และก าหนดงบประมาณ  รวมทั้งการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น  เพ่ือรองรับการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๙ บรรดากฎหรือค าสั่งใด ๆ  ที่ได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎหรือค าสั่งใด ๆ  ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 
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การด าเนินการออกกฎตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้นายกรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้  โดยเฉพาะ
การบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน  ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด 
ให้น าวิธีการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  จึงไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการบังคับทางปกครองที่ชัดเจน  ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง  ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน   อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติ 
ที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนด าเนินการแทนได้  
ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสีย
รายได้ในที่สุด  ดังนั้น  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครองเพ่ือให้ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  และ
เป็นธรรมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
โดยท่ีได�มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้ึน และกฎหมายดังกล�าวมีหลักการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ�งท่ีทางราชการถือปฏิบัติในป:จจุบัน โดยได�แยกความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีออกเป<นเหตุท่ีเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีและท่ีไม�ใช�การปฏิบัติหน�าท่ี 
โดยเม่ือมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น หน�วยงานของรัฐจะต�องรับภาระชดใช�
ค�าเสียหายไปก�อน ส�วนเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับผิดชดใช�ค�าเสียหายต�อหน�วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให�
ไปไล�เบ้ียต�อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว�าจะเรียกเอาแก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหาย
นั้นเกิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงเท�านั้น นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ต�องรับผิดชดใช�ค�าเสียหายให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐสามารถผ�อนชําระค�าสินไหมทดแทนได�โดยคํานึงถึง
รายได� ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ�แห�งกรณีประกอบด�วย สําหรับความ
เสียหายท่ีเกิดจากการท่ีไม�ใช�การปฏิบัติหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะต�องถูกฟAองและชดใช�ค�าสินไหม
ทดแทนเป<นการส�วนตัวโดยไม�เก่ียวกับทางราชการ สมควรวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ�การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีให�เหมาะสมและสอดคล�องกับพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให�วางระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยหลักเกณฑ�การ

ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<น

ต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) ระเบียบความรับผิดชอบของข�าราชการในทางแพ�ง ซ่ึงออกตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วน ท่ี นว ๑๕๕/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ 
(๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี ๑๓๕๘๒, ๑๓๕๘๓ (บคร)./๒๕๐๔ ลงวันท่ี ๒๔ 

เมษายน ๒๕๐๔ 
(๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๙ 
(๔) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๑๖ 
(๕) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๒๕ 
(๖) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๓/ตอนพิเศษ ๓๙ ง/หน�า ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ 
(๘) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐ 
(๙) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ 
(๑๐) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 
(๑๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๓๑ 
(๑๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๓๑ 
บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดในส�วนท่ีกําหนดไว�แล�วใน

ระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“เจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรือผู�ปฏิบัติงานประเภท

อ่ืน ไม�ว�าจะเป<นการแต�งต้ังในฐานะเป<นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซ่ึงได�รับแต�งต้ังหรือถูกสั่งให�
ปฏิบัติงานให�แก�หน�วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 

“ผู�แต�งต้ัง” หมายความว�า ผู�แต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
“ความเสียหาย” หมายความว�า ความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดอย�างใด ๆ แต�ไม�

รวมถึงการออกคําสั่งหรือกฎ 
 
ข�อ ๕  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

กรณีเจ�าหน�าท่ีกระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐ 
   

 
ข�อ ๖  ในหมวดนี้ 
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ี

เรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป<นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

 
ข�อ ๗  เม่ือเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐ ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องแจ�งต�อ

ผู�บังคับบัญชาโดยไม�ชักช�า และให�มีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
 
ข�อ ๘  เม่ือเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐแห�งใด และหัวหน�าหน�วยงานของ

รัฐแห�งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว�าเกิดจากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น ให�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐดังกล�าวแต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนคณะ
หนึ่ง โดยไม�ชักช�า เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผู�ต�องรับผิดและจํานวนค�าสินไหมทดแทนท่ีผู�
นั้นต�องชดใช� 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให�มีจํานวนไม�เกินห�าคน โดยแต�งต้ังจากเจ�าหน�าท่ีของ
หน�วยงานของรัฐแห�งนั้นหรือหน�วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดว�าในกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีมูลค�าความ
เสียหายต้ังแต�จํานวนเท�าใด จะให�มีผู�แทนของหน�วยงานของรัฐหน�วยงานใดเข�าร�วมเป<นกรรมการด�วย
ก็ได� 

ในการแต�งต้ังคณะกรรมการ ให�กําหนดเวลาแล�วเสร็จของการพิจารณาของ
คณะกรรมการไว�ด�วย 

 
ข�อ ๙  ถ�าเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานของรัฐแห�งหนึ่งทําให�เกิดความเสียหายแก�

หน�วยงานของรัฐอีกแห�งหนึ่ง ให�เจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายแจ�งต�อผู�บังคับบัญชา และให�มีการ
รายงานตามลําดับชั้นจนถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีตนสังกัด เว�นแต� 

(๑) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นรัฐมนตรี ให�แจ�งต�อนายกรัฐมนตรี 
(๒) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นกรรมการท่ีต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานใน

หน�วยงานของรัฐแห�งใด ให�แจ�งต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
(๓) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นผู�ซ่ึงไม�ได�สังกัดหน�วยงานของรัฐแห�งใด 

ให�แจ�งต�อกระทรวงการคลัง 
(๔) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นผู� ซ่ึงไม�มีผู� บังคับบัญชาและมิใช�

ผู�ปฏิบัติงานในราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ ตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�แจ�งต�อผู�มี
อํานาจกํากับดูแล ผู�แต�งต้ังตน หรือผู�ซ่ึงสั่งให�ตนปฏิบัติงานให�แก�หน�วยงานของรัฐ 

 
ข�อ ๑๐  ในกรณีความเสียหายเกิดข้ึนตามข�อ ๙ ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีได�รับ

ความเสียหายและหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นสังกัดหรือผู�ซ่ึงระเบียบนี้กําหนดให�เป<น
ผู�รับแจ�งตามข�อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล�วแต�กรณี มีอํานาจร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๑  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐมากกว�าหนึ่งแห�ง และหรือ

ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ�าหน�าท่ีหลายหน�วยงาน ให�ผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ
ตามข�อ ๘ หรือข�อ ๑๐ บรรดาท่ีเก่ียวข�อง แล�วแต�กรณี ร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๒๒  ในกรณีท่ีผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๘ ข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ 

แต�ง ต้ังคณะกรรมการหรือเห็นว�าไม� มี เหตุ ท่ีจะแต�ง ต้ังคณะกรรมการ ให�ผู� มี อํานาจแต�ง ต้ัง
คณะกรรมการรายงานไปยังผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู�มีอํานาจ

                                                 
๒ ข�อ ๑๒ แก�ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แต�งต้ังนั้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต�องของการแต�งต้ังหรือไม�แต�งต้ังคณะกรรมการ หากการนั้นไม�
ถูกต�องให�สั่งแก�ไขใหม�ให�ถูกต�อง 

ถ�าผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๘ ข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ ไม�แก�ไขใหม�ให�
ถูกต�องตามคําสั่งในวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการแทนผู�มีอํานาจแต�งต้ังนั้นได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๑๒/๑๓  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าหัวหน�าหน�วยงานของรัฐกระทําให�เกิด

ความเสียหายหรือมีส�วนกระทําให�เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐ ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับ
ดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐมีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่ง

ของกรรมการท้ังหมดจึงจะเป<นองค�ประชุม ถ�าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนทําหน�าท่ีแทน 

มติท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการท่ีไม�เห็นด�วยกับมติท่ีประชุม อาจทํา
ความเห็นแย�งมติท่ีประชุมรวมไว�ในความเห็นของคณะกรรมการได� 

 
ข�อ ๑๔  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีพิจารณาข�อเท็จจริง

อันเก่ียวกับการกระทําละเมิด โดยตรวจสอบข�อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวข�อง 
รับฟ:งพยานบุคคล หรือพยานผู�เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี 

กระทรวงการคลังอาจกําหนดแนวทางการสอบข�อเท็จจริง การทําบันทึกและการ
รายงานผล เพ่ือเป<นแนวทางปฏิบัติเป<นการท่ัวไปได� 

 
ข�อ ๑๕  คณะกรรมการต�องให�โอกาสแก�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องหรือผู�เสียหายได�ชี้แจง

ข�อเท็จจริงและโต�แย�งแสดงพยานหลักฐานของตนอย�างเพียงพอและเป<นธรรม 
 
ข�อ ๑๖  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล�วให�เสนอความเห็นไปยังผู�แต�งต้ัง ถ�าผู�

แต�งต้ังขอให�ทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ให�คณะกรรมการรีบดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีผู�
แต�งต้ังกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการต�องมีข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายท่ีแจ�งชัด และต�องมี
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนประกอบด�วย 

ความเห็นของคณะกรรมการไม�ผูกมัดผู�แต�งต้ังหรือรัฐท่ีจะมีความเห็นเป<นอย�างอ่ืน  
 

                                                 
๓ ข�อ ๑๒/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๗  เม่ือผู�แต�งต้ังได�รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล�ว ให�วินิจฉัยสั่งการ
ว�ามีผู�รับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนหรือไม� และเป<นจํานวนเท�าใด แต�ยังมิต�องแจ�งการสั่งการให�ผู�ท่ี
เก่ียวข�องทราบ 

ให�ผู�แต�งต้ังส�งสํานวนภายในเจ็ดวันนับแต�วันวินิจฉัยสั่งการให�กระทรวงการคลังเพ่ือ
ตรวจสอบ เว�นแต�เป<นเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดว�าไม�ต�องรายงานให�กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 

ให�กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม�ชักช�า และให�มีอํานาจตรวจสอบพยานหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข�อง ในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�บุคคลใดส�งพยานหลักฐานหรือมาให�ถ�อยคําเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได� 

ในระหว�างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให�ผู�แต�งต้ังสั่งการให�ตระเตรียมเรื่อง
ให�พร�อมสําหรับการออกคําสั่งให�เจ�าหน�าท่ีชําระค�าสินไหมทดแทน หรือดําเนินการฟAองคดีเพ่ือมิให�
ขาดอายุความสองปRนับจากวันท่ีผู�แต�งต้ังวินิจฉัยสั่งการ 

ให�กระทรวงการคลังพิจารณาให�แล�วเสร็จก�อนอายุความสองปRสิ้นสุดไม�น�อยกว�าหก
เดือน ถ�ากระทรวงการคลังไม�แจ�งผลการตรวจสอบให�ทราบภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ผู�แต�งต้ังมี
คําสั่งตามท่ีเห็นสมควรและแจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ เว�นแต�ในกรณีหน�วยงานของรัฐนั้นเป<นราชการ
ส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�กระทรวงการคลังพิจารณาให�แล�วเสร็จ
ก�อนอายุความสองปRสิ้นสุดไม�น�อยกว�าหนึ่งปR ถ�ากระทรวงการคลังไม�แจ�งผลการตรวจสอบให�ทราบ
ภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ผู�แต�งต้ังมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรและแจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 

 
ข�อ ๑๘๔  เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล�ว ให�ผู�แต�งต้ังมีคําสั่งตามความเห็น

ของกระทรวงการคลังและแจ�งคําสั่งนั้นให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ รวมท้ังราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�ผู�แต�งต้ังของหน�วยงานของรัฐแห�งนั้นสั่งการไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

เ ม่ือหน�วยงานของรัฐ ท่ี เสียหายตามวรรคหนึ่ งสั่ งการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังแล�ว ให�ผู�แต�งต้ังดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งให�ผู�ต�องรับผิดชําระค�าสินไหมทดแทนหรือ
ฟAองคดีต�อศาลอย�าให�ขาดอายุความ 

ในกรณีท่ีปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว�ามีผู�ใดต�องรับผิดชดใช�ค�า
สินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนหรือต�างไปจากสํานวนท่ีผู�แต�งต้ังส�งให�ตรวจสอบ หากยังไม�เคยมีการสอบผู�นั้น
ในฐานะผู�ต�องรับผิดมาก�อน ให�ผู�แต�งต้ังส�งเรื่องให�คณะกรรมการทําการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดผู�
นั้นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่ งการ ถ�าผลของคําวินิจฉัยของผู�แต�งต้ังตรงกับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ให�ผู�แต�งต้ังสั่งการให�ผู�นั้นรับผิดแล�วรายงานกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ถ�าผลของ
คําวินิจ ฉัยของผู�แต� ง ต้ั งต� างไปจากความเห็นของกระทรวงการคลัง  ให�ผู� แต� ง ต้ังรายงาน

                                                 
๔ ข�อ ๑๘ แก�ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทรวงการคลังพิจารณาให�ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง  ท้ังนี้ ให�นําความในข�อ ๑๗ วรรคสี่และวรรคห�า 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๙๕  (ยกเลิก) 
 
ข�อ ๒๐  ในกรณีร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ ให�ผู�แต�งต้ัง

ร�วมร�วมกันวินิจฉัยสั่ งการ และเสนอความเห็น ท้ังหมด ไม�ว� าจะเห็นตรงกันหรือไม�  ไปยัง
กระทรวงการคลัง และเม่ือได�ดําเนินการตามข�อ ๑๗ และข�อ ๑๘ แล�ว ถ�าผลในชั้นท่ีสุดผู�แต�งต้ังร�วม
ยังมีความเห็นตามข�อ ๑๘ แตกต�างกันจนหาข�อยุติไม�ได� ก็ให�เสนอเรื่องให�คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ข�อ ๒๑  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให�มี “คณะกรรมการพิจารณาความ

รับผิดทางแพ�ง” เป<นผู�พิจารณาให�ความเห็นต�อกระทรวงการคลัง 
ให�คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด�วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป<นประธาน

กรรมการ ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู�แทนสํานักงาน
ตรวจเงินแผ�นดิน และผู�แทนกระทรวงการคลังตามจํานวนท่ีจําเป<น ซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแต�งต้ัง 
เป<นกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ�งอาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติ
หน�าท่ีตามท่ีมอบหมายได� 

ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ�งให�นําความในข�อ ๑๓ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๒๒  ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดแก�เงิน ให�ใช�เป<นเงินแต�เพียงอย�างเดียว 
 
ข�อ ๒๓  ในกรณีท่ีความเสียหายมิได�เกิดแก�เงิน จะดําเนินการดังต�อไปนี้แทนการ

ชําระเงินก็ได� 
(๑) ชดใช�เป<นทรัพย�สินอย�างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะ

เดียวกันกับทรัพย�สินท่ีสูญหายหรือเสียหายและใช�งานแทนได�เช�นเดียวกับทรัพย�สินท่ีสูญหายหรือ
เสียหาย โดยทําสัญญายินยอมชดใช�ค�าสินไหมทดแทนเป<นทรัพย�สินดังกล�าว 

(๒) ซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินท่ีชํารุดเสียหายให�คงสภาพเดิม โดยทําสัญญาว�าจะ
จัดการให�ทรัพย�สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม�เกินหกเดือน 

(๓) การชดใช�เป<นทรัพย�สินหรือการซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินท่ีแตกต�างไปจาก 
(๑) หรือ (๒) ต�องได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก�อน 

การชดใช�ค�าเสียหายเป<นทรัพย�สินหรือการซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินตามวรรค
หนึ่ง ให�มีการตรวจรับตามระเบียบว�าด�วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน�วยงานของรัฐนั้น ๆ 

                                                 
๕ ข�อ ๑๙ ยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งต�องจัดให�มีผู�คํ้าประกัน และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�
วางหลักประกันด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๒๔  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดตาย ให�รีบดําเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

เพ่ือให�ได�ข�อยุติโดยเร็วและระมัดระวังอย�าให�ขาดอายุความมรดก ในกรณีท่ีผู�แต�งต้ังเห็นว�าเจ�าหน�าท่ี
ต�องรับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนแก�หน�วยงานของรัฐ ให�ส�งเรื่องให�พนักงานอัยการเพ่ือฟAองผู�จัดการ
มรดกหรือทายาทต�อไป ในกรณีของผู�แต�งต้ังร�วมถ�ามีความเห็นแตกต�างกันให�ดําเนินการไปพลางก�อน
ตามความเห็นของผู�แต�งต้ังสําหรับหน�วยงานของรัฐท่ีเสียหาย และถ�าต�อมามีข�อยุติเป<นประการใดให�
แก�ไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการไปตามนั้น 

 
ข�อ ๒๕  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีต�องรับผิดและขอผ�อนชําระค�าสินไหมทดแทน ไม�ว�าจะ

เกิดข้ึนในข้ันตอนใด ให�หน�วยงานของรัฐท่ีเสียหายกําหนดจํานวนเงินท่ีขอผ�อนชําระนั้นตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได� ค�าใช�จ�ายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปของเจ�าหน�าท่ี ความรับผิดชอบท่ี
บุคคลนั้นมีอยู�ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณ�แห�งกรณีประกอบด�วย 

ในการให�ผ�อนชําระ ต�องจัดให�มีผู� คํ้าประกัน และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�วาง
หลักประกันด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๒๖  กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการคํ้าประกัน 

การวางหลักประกัน หนังสือผ�อนชําระ และสัญญาคํ้าประกันก็ได� 
 

ข�อ ๒๗  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทน แม�ปรากฏว�าเจ�าหน�าท่ีไม�
สามารถชําระหนี้ได� ให�หน�วยงานของรัฐท่ีเสียหายพิจารณาผ�อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ�
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและต�องไม�ดําเนินคดีล�มละลายแก�ผู�นั้น แต�ถ�าการท่ีไม�สามารถชําระหนี้ได�
นั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอย�างร�ายแรงของเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าหน�าท่ีกระทําการใด ๆ อันเป<นการ
ประพฤติชั่วอย�างร�ายแรงเพ่ือให�หน�วยงานของรัฐไม�ได�รับชําระหนี้ครบถ�วน ให�หน�วยงานของรัฐท่ี
เสียหายส�งเรื่องให�พนักงานอัยการดําเนินคดีล�มละลาย 

 
ข�อ ๒๘  การประนีประนอมยอมความไม�ว�าจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใดต�องได�รับความ

เห็นชอบจากกระทรวงการคลังก�อน เว�นแต�กระทรวงการคลังจะประกาศกําหนดเป<นอย�างอ่ืน 
 
ข�อ ๒๙  ในกรณีตามข�อ ๒๖ ข�อ ๒๗ หรือข�อ ๒๘ ถ�าเก่ียวกับหน�วยงานของรัฐท่ีเป<น

ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี การดําเนินการให�เป<นไปตาม
ระเบียบสําหรับหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
 

หมวด ๒ 
กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอก 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๓๐  ในหมวดนี้ 
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ี

เรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป<นกรม และราชการส�วนภูมิภาค แต�ไม�รวมถึงราชการส�วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

 
ข�อ ๓๑  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีทําให�เกิดความเสียหายต�อบุคคลภายนอก ถ�าเจ�าหน�าท่ี

ผู�นั้นเห็นว�าความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องในการท่ีตนได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นแจ�ง
ต�อผู�บังคับบัญชาโดยไม�ชักช�า และให�มีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
แต�ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีเป<นรัฐมนตรีหรือกรรมการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานในหน�วยงานของรัฐหรือผู�ซ่ึงไม�
สังกัดหน�วยงานของรัฐแห�งใดหรือผู�ซ่ึงไม�มีผู�บังคับบัญชา ให�ดําเนินการตามข�อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ 
(๔) และให�นําข�อ ๘ ถึงข�อ ๒๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๓๒  ในกรณีท่ีผู�เสียหายยื่นคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทน ให�

หน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีมิได�สังกัดหน�วยงาน
ใด หรือหน�วยงานของรัฐแห�งใดแห�งหนึ่ง ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ�าหน�าท่ี
หลายหน�วยงาน รับคําขอนั้นและดําเนินการตามระเบียบนี้โดยไม�ชักช�า 

ในกรณีท่ีผู�เสียหายยื่นคําขอผิดหน�วยงาน ให�หน�วยงานผู�รับคําขอรีบส�งเรื่องไปยัง
หน�วยงานของรัฐท่ีเห็นว�าเป<นหน�วยงานของรัฐท่ีจะต�องรับผิดชอบพิจารณาต�อไปและให�แจ�งให�ผู�ยื่นคํา
ขอทราบ กรณีดังกล�าวนี้ให�ถือว�าหน�วยงานของรัฐได�รับคําขอให�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนนับแต�วันท่ีได�
รับคําขอท่ีส�งมานั้น 

 
ข�อ ๓๓  เม่ือได�รับคําขอตามข�อ ๓๒ และหน�วยงานของรัฐท่ีได�รับคําขอไว�เห็นว�าเป<น

เรื่องท่ีเก่ียวกับตน ให�แต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต�อไปโดยไม�ชักช�า 
 
ข�อ ๓๔  ในกรณีท่ีต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�ยื่นคําขอ ให�หน�วยงานของรัฐท่ี

ต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทนปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ให�คิดดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียผิดนัดนับแต�วันกระทําละเมิดในจํานวนเงินท่ีต�อง

ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�ยื่นคําขอจนถึงวันชําระค�าสินไหมทดแทน 
 
ข�อ ๓๕  ในกรณีท่ีผู�เสียหายฟAองคดีต�อศาล ให�ผู�มีอํานาจแต�งต้ังต้ังคณะกรรมการ

โดยไม�ชักช�า เว�นแต�จะได�มีการต้ังคณะกรรมการดังกล�าวไว�แล�ว และให�ประสานงานกับสํานักงาน
อัยการสูงสุดเพ่ือเตรียมการต�อสู�คดีต�อไป พร�อมท้ังรายงานให�กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามท่ี
ได�รับคําแนะนําจากกระทรวงการคลัง 

 
ข�อ ๓๖  ถ�าผู�แต�งต้ังเห็นว�าความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติ

หน� า ท่ี  หรือ เ ม่ือได�ฟ: งความเห็นของคณะกรรมการหรือได� รับทราบผลการพิจารณาของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทรวงการคลังแล�ว เห็นว�าความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เรียก
เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นเข�ามาเป<นคู�ความในคดีด�วย 

 
ข�อ ๓๗  ถ�าผลการพิจารณาของผู�แต�งต้ังยุติเป<นท่ีสุดว�า ความเสียหายเกิดจาก

เจ�าหน�าท่ีได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี จะต�องไม�มีการเรียกเจ�าหน�าท่ีเข�ามาเป<นคู�ความในคดี แต�ถ�า
ผู�เสียหายได�ฟAองเจ�าหน�าท่ีต�อศาลก�อนแล�วหรือมีการเรียกเจ�าหน�าท่ีเข�ามาเป<นคู�ความในคดีก�อนแล�ว 
ให�ผู�แต�งต้ังแจ�งผลการพิจารณาให�พนักงานอัยการเพ่ือแถลงต�อศาล เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีมีโอกาสพ�นจาก
การเป<นคู�ความในคดี และขอให�พนักงานอัยการช�วยเหลือทางคดีแก�เจ�าหน�าท่ีในระหว�างนั้นด�วย 

 
ข�อ ๓๘  ในกรณีหน�วยงานของรัฐต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอกในความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีนั้น ความรับผิดของเจ�าหน�าท่ีจะมีหรือไม� และเพียงใด เป<น
กรณีท่ีหน�วยงานของรัฐจะพิจารณาไล�เบ้ียเอาจากเจ�าหน�าท่ีในภายหลัง ซ่ึงคณะกรรมการ ผู�แต�งต้ัง 
และกระทรวงการคลัง แล�วแต�กรณี ต�องพิจารณาด�วยว�าจะมีการไล�เบ้ียหรือไม� หรือจะไล�เบ้ียให�ชดใช�
เพียงใด และให�นําข�อ ๒๒ ถึงข�อ ๒๙ มาใช�บังคับกับการชดใช�ค�าสินไหมทดแทนท่ีหน�วยงานของรัฐได�
ใช�ให�แก�ผู�เสียหาย โดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๖ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<นต�น
ไป 

 
 

ประดิชญา/ผู�จัดทํา 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
วิชพงษ�/ผู�ตรวจ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

กัญฑรัตน�/เพ่ิมเติม 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง/หน�า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 



พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้ าฯ  

ให้ประกาศว่า 

โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการ

แต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี

ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๕  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖  ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดใน
การนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 



มาตรา ๗  ในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเจ้าหน้าที่ต้องรับ
ผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับ
ผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยาย
อายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงที่สุด 

มาตรา ๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของ
รัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการ
กระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเ นินงาน
ส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่  
แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

มาตรา ๙  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีก
ฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้
ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้
นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก เจ้าหน้าที่ให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดอายุความสองปี
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้  
ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับ
แจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่อง
ใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับหรือ



ควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณา
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตาม
มาตรา ๘ หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้
นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด 

มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ 
สามารถผ่อนช าระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยค านึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและ 
ความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

มาตรา ๑๔  เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม
มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

มาตรา ๑๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      บรรหาร ศิลปอาชา 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ด าเนินกิจการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการ
กระท าต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ท าไปท าให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใด
ก็จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจ านวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ยังมีการน าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ 
ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้ อ่ืนด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เ งินครบโดย 
ไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการ
บั่นทอนก าลังขวัญในการท างานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ 
ไม่กล้าตัดสินใจด าเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคล และการด าเนินการทางวินัย
ก ากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ท าการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสมควร
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพ่ือการ
เฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของ
แต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของรัฐ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   

(ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

“สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติจะแบงสวนราชการใหเหมาะสมกับราชการของตํารวจก็ได”   

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกการแบงเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตํารวจซ่ึงได

กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  และมาตรา  ๒๕๕  วรรคหา  บัญญัติใหองคกรอัยการ 

มีหนวยธุรการที่เปนอิสระ  ในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอ่ืน  โดยมีอัยการสูงสุด

เปนผูบังคับบัญชา  ท้ังนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้ าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๕)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๗)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๘)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 
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(๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๓/๑๒  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้  

มาตรา ๔  ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
(๑)  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(๒)  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(๓)  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๕  การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ก าหนดต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้ด้วย 

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนที่ ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

   

มาตรา ๗  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 
(๑)  ส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒)  กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(๓)  ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

                                                           
๒ มาตรา ๓/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
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(๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๘๓  การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติ

ด้วย 
การจัดตั้งกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดส านักนายกรั ฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 

มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการ
ขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ การโอนอ านาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี 

ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการ
ก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตาม
วรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบก าหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘ ตรี๕  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่ชื่อ
ต าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน ประกาศ หรือ
ค าสั่งใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน ประกาศหรือค าสั่งนั้นอ้างถึงส่วนราชการ
หรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น 

มาตรา ๘ จัตวา๖  การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของส่วน

ราชการนั้นเป็นอันระงับไป ส าหรับทรัพย์สินอ่ืนของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ส าหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหนี้สินของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
                                                           

๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  
๔ มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มาตรา ๘ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบต าแหน่ง อันเนื่องมาแต่การยุบส่วนราชการ
ตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอ่ืนแล้ว ให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย 

ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตาม
วรรคสามก็ให้กระท าได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม แต่ทั้งนี้ต้อง
กระท าภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘ เบญจ๗  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ที่มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จัดตั้งส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ระบุให้ชัดเจนในพระ
ราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดในกฎหมายนั้น 

มาตรา ๘ ฉ๘  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๘ สัตต๙  ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณร่วมกันเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
ตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตราก าลัง และ
ส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน 

มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐  การแบง่ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

   

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม 

ให้ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม มีฐานะเป็นกรม 

                                                           
๗ มาตรา ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘ มาตรา ๘ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๘ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ส านักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่จัดท า
นโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมใน
ส านักนายกรัฐมนตรีจัดท าก็ได้ 

มาตรา ๑๐  ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในส านักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้๑๑ 

ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย๑๒ 

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง 
ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน๑๓ 

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอ านวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆ ด าเนินการใด ๆ เท่าที่
จ าเป็น เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการด าเนินการได้๑๔ 

มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน

ภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 

                                                           
๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๔ มาตรา ๑๐ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 

(๔) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตรา เงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในส านักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

(๕) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปด ารงต าแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรม
หนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะ
เสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาด ารงต าแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้ง
ข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

(๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
(๙) ด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรม แต่มิได้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๑๓  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และ
ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มาตรา ๑๔  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
และราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
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มาตรา ๑๕๑๕  ในส านักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

มาตรา ๑๖  ส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการใน
ส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีก าหนดรวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ด ารง
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ก าหนดหรือมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา ๑๙/๑ มาใช้บังคับแก่ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม๑๖ 

มาตรา ๑๗  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของส านัก
นายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี ให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการ
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวงตามมาตรา 
๒๕ วรรคสาม จะให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

                                                           
๑๕ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๖ มาตรา ๑๖ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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หมวด ๒ 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 

   

มาตรา ๑๘  ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓)  กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
กระทรวงใดมีความจ าเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพ่ือท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และ

ติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้มีส านักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มี
ฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น
อธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ส าหรับส่วน
ราชการนั้นเช่นเดียวกับอธิบดี ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง
ท าหน้าที่คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม ส าหรับส่วนราชการนั้น๑๗ 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให้กระท าได้ในกรณีเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงใดมา
จัดตั้งเป็นส่วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึน และให้น าความในมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๘ 

การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคสี่ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นผู้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต๑๙ 

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการตามวรรคสี่ของ
กระทรวงใด ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ๒๐ 

ให้น าความในวรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับกับส านักนายกรัฐมนตรีและทบวงตาม
หมวด ๓ โดยอนุโลม๒๑ 

มาตรา ๑๙๒๒  กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม 
                                                           

๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๘ มาตรา ๑๘ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๙ มาตรา ๑๘ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๐ มาตรา ๑๘ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๑ มาตรา ๑๘ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหาร และการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

มาตรา ๑๙/๑๒๓  ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป 
วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง  ๆ ในกระทรวงร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมี
มติให้น างบประมาณท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ 

มาตรา ๒๐๒๔  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคน
หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะ
ให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
แต่มิได้สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็
ได ้

มาตรา ๒๑๒๕  ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกระทรวง 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยสั่ง

และปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่

ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรง
                                                           

๒๓ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๔ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๕ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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ต่อปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีต้อง
รายงานผลการด าเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจก าหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่ง
หนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานทั่วไปให้แก่ส่วนราชการแห่ง
อ่ืนภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 

กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ 
และให้อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอ านาจหน้าที่ของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมขึ้น และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่ก าหนดไว้ใน
วรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติ
ให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะก าหนดเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้๒๖ 

ในการด าเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณา
ร่วมกัน โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลง
มติจะต้องได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการฝ่ายดังกล่าวที่มาประชุม แล้วให้น า
มติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป๒๗ 

มาตรา ๒๒  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

มาตรา ๒๓  ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง และ
ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรค
สาม จะให้ส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงให้อนุโลมตามการจัดระเบียบ
ราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 

 
                                                           

๒๖ มาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๒๑ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   

มาตรา ๒๕  ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือ
ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพ่ือให้มี
รัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้  และให้จัด
ระเบียบราชการในทบวงดังนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และปริมาณและคุณภาพของราชการใน

ทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวง จะให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวง
ท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ทบวงมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม 

มาตรา ๒๗  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และก าหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็
ได ้

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้
เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงปฏิบัติราชการ
ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้มีปลัดทบวงคนหนึ่ง
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในทบวง ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 
และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายที่
รัฐมนตรีก าหนด รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวง 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
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(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดทบวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 
และจะให้มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง หรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง ให้รองปลัด
ทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 

ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานปลัดทบวง มี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีปลัดทบวงก าหนดหรือมอบหมาย 

ในกรณีที่ปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งใด หรือมติขอคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กล่าวถึงอ านาจ
ของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอ านาจดังเช่นปลัดกระทรวง 

ในกรณีที่ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงานปลัด
ทบวง ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงท าหน้าที่ปลัดทบวง 

มาตรา ๒๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

มาตรา ๓๐  ส านักงานปลัดทบวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของทบวง และราชการที่
คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

หมวด ๔ 
การจัดระเบียบราชการในกรม 

   

มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงอาจแบ่งส่วนราชการ
ดังนี้ 

(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกองก็ได ้
กรมใดมีความจ าเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของต ารวจก็ได้๒๘ 

                                                           
๒๘ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



- ๑๓ - 

 

มาตรา ๓๒๒๙  กรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของกรมนั้น 

ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 

ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการ  
ก็ได้ 

รองอธิบดีมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีอธิบดีก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๓๓  ส านักงานเลขานุการกรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้
แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขานุการกรม 

ส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ให้มีอ านาจ
หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากับผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้ากองหรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 
๓๑ วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพ่ือให้
มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้ 

หัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่ งจากกระทรวง ทบวง กรม  
มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าส านักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของต ารวจซึ่งได้ก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา๓๐ 

มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของ
กระทรวง ทบวง หรือกรมนั้น ก็ให้กระท าได้ 

ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอ านาจหน้าที่ตรวจและแนะน าการปฏิบัติราชการอัน
เกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๖  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมจะมีเลขาธิการ ผู้อ านวยการ หรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้ าราชการ และรับผิดชอบใน
                                                           

๒๙ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๐ มาตรา ๓๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 



- ๑๔ - 

 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะให้มีรองเลขาธิการ รองผู้อ านวยการ
หรือต าแหน่งรองของต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนหรือผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการหรือต าแหน่งผู้ช่วยของ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีทั้งรองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการหรือทั้งรองผู้อ านวยการและผู้ช่วย
อ านวยการ หรือทั้งต าแหน่งรองและต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และช่วยปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๓๗  ให้น าความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับ
แก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติราชการแทน 

   

มาตรา ๓๘๓๑  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้
ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้
ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบ
อ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดให้มีการมอบอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบ
อ านาจให้ท านิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและด าเนินคดี หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอ านาจ
หรือที่ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอ านาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต
หรือที่บัญญัติผู้มีอ านาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ด า รงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย
ดังกล่าวมีอ านาจมอบอ านาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดในกรณีมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจมอบอ านาจได้
ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่ผู้มอบอ านาจก าหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ 

มาตรา ๓๙๓๒  เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น โดยผู้มอบ
อ านาจจะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ านาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                                           

๓๑ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๒ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๑๕ - 

 

คณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอ านาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัดก็ได้ 

มาตรา ๔๐๓๓  ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

มาตรา ๔๐/๑๓๔  ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วน
ราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็น
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในก ากับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การด าเนินการด้านทรัพย์สิน การก ากับดูแลสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย 

ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส่วนราชการดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย และอาจ
ให้บริการแก่ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง 

ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

หมวด ๖ 
การรักษาราชการแทน 

   

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรี
                                                           

๓๓ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔ มาตรา ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๑๖ - 

 

มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีส าหรับส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะ
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  

มาตรา ๔๕  ให้น าความในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดทบวงหรือรองปลัด
ทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรม
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้านายกรัฐมนตรีส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควร
เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะ
แต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการใน
กรมซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม  



- ๑๗ - 

 

มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๘  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ ซึ่งมอบหมายหรือมอบ
อ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๔๙  การเป็นผู้ รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนอ านาจ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนตาม
อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความ
เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๕๐  ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เก่ียวกับทหาร 

หมวด ๗ 
การบริหารราชการในต่างประเทศ๓๕ 

   

มาตรา ๕๐/๑๓๖  ในหมวดนี้ 
“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการใน

ต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล 
ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ 

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทย

                                                           
๓๕ หมวด ๗ การบริหารราชการในต่างประเทศ มาตรา ๕๐/๑ ถึง มาตรา ๕๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๖ มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  



- ๑๘ - 

 

ประจ าองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ 

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจ า
องค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่าข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในลักษณะ
เดียวกัน 

มาตรา ๕๐/๒๓๗  ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และ
เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้ 

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอ านาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๕๐/๓๓๘  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใดอัน
เป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะ
ผู้แทนหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ  

มาตรา ๕๐/๔๓๙  หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง

การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(๓)  บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจ าอยู่

ในประเทศที่ตนมีอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๔)  รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม (๓) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

                                                           
๓๗ มาตรา ๕๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๘ มาตรา ๕๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๕๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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มาตรา ๕๐/๕๔๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติ
ราชการแทนได้ ในการนี้ให้น าความในมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะ
มอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ อ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอ านาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

เมื่อได้มีการมอบอ านาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าที่ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้  

มาตรา ๕๐/๖๔๑  การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ านาจหรือมีค าสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะ
ผู้แทน ให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  

ส่วนที่ ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

   

มาตรา ๕๑  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
(๑)  จังหวัด 
(๒)  อ าเภอ 

หมวด ๑ 
จังหวัด 

   

มาตรา ๕๒  ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อ าเภอตั้งข้ึนเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่น

ค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ 
ให้ถอืว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ๔๒  

มาตรา ๕๒/๑๔๓  ให้จังหวัดมีอ านาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(๑)  น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

                                                           
๔๐ มาตรา ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๑ มาตรา ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓ มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๒)  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น
ธรรมในสังคม 

(๓)  จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

(๔)  จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 
(๕)  จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินการ

ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะด าเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย 
หรือที่มีกฎหมายก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑  

มาตรา ๕๓๔๔  ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก าหนด 

คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคน
ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่ วนราชการประจ าจั งหวัดจากกระทรวงและท บวงต่าง  ๆ เว้นแต่
กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ๔๕ 

ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงหรือทบวงนั้นส่งมา
ประจ าอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
หนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หั วหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพ่ิมขึ้นเฉพาะการ
ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้  

มาตรา ๕๓/๑๔๖  ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

                                                           
๔๔ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๕ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖  
๔๖ มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จ านวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการด าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  

มาตรา ๕๓/๒๔๗  ให้น าความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดย
อนุโลม  

มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหนึ่ ง ให้มีผู้ ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ งเป็นผู้ รับนโยบายและค าสั่ งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และ
ประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขต
จังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็ได้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา๕๔ ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมี
อ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น  

มาตรา ๕๕/๑๔๘  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะ
หนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ท าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ 

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทน
ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จ านวน 
วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีกรณีที่เป็นการ
ทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

                                                           
๔๗ มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๘ มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  



- ๒๒ - 

 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๕๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
(๑)๔๙ บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง

การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(๓)  บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
(๔)  ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น 

ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือ
ยับยั้งการกระท าใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง 
กรมมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี่ยวข้อง 

(๕)  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและ
หัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 

(๖)๕๐ เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อส านักงบประมาณ
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗)๕๑ ก ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
(๘)  ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ านาจท า

รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙)  บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

                                                           
๔๙ มาตรา ๕๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๐ มาตรา ๕๗ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๑ มาตรา ๕๗ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๒๓ - 

 

มาตรา ๕๘  การยกเว้น จ ากัด หรือตัดทอน อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการ
ในจังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอ านาจหน้าที่ ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะกระท าได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ 

มาตรา ๕๙  ให้น าความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนตามหมวดนี้ 

มาตรา ๖๐  ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้ 
(๑)  ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานจังหวัด 
(๒)  ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม 

นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

หมวด ๒ 
อ าเภอ 

   

มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ 
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๖๑/๑๕๒  ให้อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตอ าเภอ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  อ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยให้น าความใน

มาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒)  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม 
(๓)  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผนชุมชน 

เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 
(๔)  ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตาม

มาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 

มาตรา ๖๑/๒๕๓  ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของ
ประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก และข้อ
พิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ให้นายอ าเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นคณะ
บุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสม
กับการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลือก
บุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝ่ายละหนึ่งคน และให้นายอ าเภอ พนักงาน อัยการประจ าจังหวัดหรือ
                                                           

๕๒ มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๓ มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๒๔ - 

 

ปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท 

ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอ านาจหน้าที่รับฟังข้อพิพาทโดยตรงจาก
คู่พิพาท และด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาทโดยเร็ว ถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตก
ลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
ระหว่างคู่พิพาท และให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ในกรณี
ที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทนั้น 

ข้อตกลงตามวรรคสี่ ให้มีผลเช่นเดียวกับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชี การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งยื่น
ค าร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือให้ออกค าบังคับให้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยให้น ากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา ให้อายุความในการ
ฟ้องร้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทจนถึงวันที่คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
สั่งจ าหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่พิพาทท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี 

ความในมาตรานี้ให้ใช้กับเขตของกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑/๓๕๔  บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอใดหากเป็นความผิดอันยอม
ความได้ และมิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจ านง ให้
นายอ าเภอของอ าเภอนั้นหรือปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามควรแก่กรณี และเมื่อ
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามท่ีไกล่เกลี่ยและปฏิบัติตามค าไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ไกล่เกลี่ย ให้จ าหน่ายข้อพิพาทนั้น แต่เพ่ือ
ประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้เริ่มนับแต่
วันที่จ าหน่ายข้อพิพาท 

หลักเกณฑ์และวิธีในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๒  ในอ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการใน
อ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ 

นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซึ่งกฎหมายก าหนดให้

กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอ 

                                                           
๕๔ มาตรา ๖๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๖๓  ในอ าเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกล่าว
ในมาตรา ๖๒ ให้มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ า
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอ าเภอนั้น 

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอ าเภอแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้ปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๖๕  นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติ ว่า

การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็นไป
ตามกฎหมายนั้นด้วย 

(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง
การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๓)  บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอ่ืนซึ่ง
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 

มาตรา ๖๖  ให้แบ่งส่วนราชการของอ าเภอดังนี้ 
(๑)  ส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอ าเภอนั้น ๆ มีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับ

บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 
(๒)  ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง 

ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๖๗  ให้น าความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนตามหมวดนี้ 

มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอ าเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

   

มาตรา ๖๙  ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครอง
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒)  เทศบาล 
(๓)  สุขาภิบาล 
(๔)  ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด 

มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลสุขาภิบาล และราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ๕๕ 

   

มาตรา ๗๑/๑๕๖  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า  “ก.พ.ร.”  
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนที่
นายกรัฐมนตรีก าหนดเป็นรองประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยา
องค์การ และสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องท างานเต็มเวลาก็ได้๕๗ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยวิธีการ

สรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๗๑/๒๕๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๕๕ ส่วนท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา ๗๑/๑ ถึง มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๕๖

 มาตรา ๗๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๗ มาตรา ๗๑/๑ วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ซึ่ ง

ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๕)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต

ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

มาตรา ๗๑/๓๕๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว 
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

มาตรา ๗๑/๔๖๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๑/๒ 
(๔)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

มาตรา ๗๑/๕๖๑  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
สามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก็ได้ 

มาตรา ๗๑/๖๖๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 

                                                                                                                                                                                           
๕๘ มาตรา ๗๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๙ มาตรา ๗๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๐ มาตรา ๗๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๑ มาตรา ๗๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๒ มาตรา ๗๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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มาตรา ๗๑/๗๖๓  การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างานเต็มเวลา
หรือไม ่

ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบัติ
หน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๗๑/๘๖๔  การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องท างานเต็มเวลา ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๗๑/๙๖๕  ให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการในส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. ก าหนด โดยมี
เลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๗๑/๑๐๖๖  ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่าง

อ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการก าหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้ 

(๒)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มิได้อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 

(๓)  รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
มาตรา ๓/๑ 

(๔)  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบ
เลิก การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 

(๕)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖)  ด าเนินการให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

ทั่วไป รวมตลอดท้ังการฝึกอบรม 

                                                           
๖๓ มาตรา ๗๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๔ มาตรา ๗๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๕ มาตรา ๗๑/๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๖๖

 มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕   
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(๗)  ติดตาม ประเมินผล และแนะน าเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

(๘)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา มติของคณะกรรมการ
ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

(๙)  เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 
(๑๐)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
(๑๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่

มอบหมาย และจะก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนด้วยก็ได้ 
(๑๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๗๒  ค าว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอ่ืนที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๓  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในส านักงาน
รัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมี
ฐานะเป็นกรมที่ได้ตราหรือประกาศโดยอาศัยอ านาจกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

มาตรา ๗๔  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี และกรมหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมใดยังมิได้ระบุอ านาจหน้าที่ไว้ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ 
ให้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใดอ้างถึงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึง
พระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราท่ีมีนัยเช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองกการ 
 อานันท์  ปันยารชุน 
 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และเพ่ือให้
การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนดได้ และ
สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติราชการ และก าหนดอ านาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้เหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว สมควรแก้ไขปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๖๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
เป็นส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกัน 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๖๘ 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้ 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ในส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
ในการนี้ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือก าหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

                                                           
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๒๑/หน้า ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕  
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๖ กันยายน ๒๕๓๖  



- ๓๑ - 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๖๙ 

มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ วรรคสี่  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๒๓๐ ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นหรือการยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าว สามารถท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ดังนั้น สมควรก าหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและวิธีการด าเนินการของแต่ละกรณี 
และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมทั้ งปรับปรุงหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
รัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๗๐ 

มาตรา ๑๖  ในวาระเริ่มแรก ให้ ก.พ.ร. ด าเนินการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนส่วนราชการเป็นองค์การมหาชน หรือ
องค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗  ให้แก้ไขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นค าว่า“ส านักงานรัฐมนตรี” ทุกแห่ง 

มาตรา ๑๘  ให้ด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ให้อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ และตามมาตรา ๘ 
สัตต ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. 

ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คงมีอ านาจหน้าที่
เท่าท่ีไม่ซ้ ากับอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. 

                                                           
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๓๗ ก/หน้า ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓  
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๙ ก/หน้า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕  



- ๓๒ - 

 

ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือก าหนดภารกิจของ ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม ซึ่งต้องท าให้แล้วเสร็จและเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙  ให้บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้น ากรณีที่ส่วน
ราชการใดข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหาร
ราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให้กระทรวง
สามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถ
แยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน
ที่จะต้องปฏิบัติ และก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะสามารถก าหนด
เป้าหมายการท างานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพ่ือให้งาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพ่ือที่จะให้
การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน มีการ
มอบหมายงานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้
เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะ
ผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการท างานของภาคราชการให้มีการ
จัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการโอนกรมต ารวจ  
ไปจัดตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติและก าหนดให้ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ท าหน้าที่หัวหน้าต ารวจภูธร
จังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของชื่อกรมต ารวจและ
ต าแหน่งของข้าราชการต ารวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

                                                           
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖  



- ๓๓ - 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๗๒ 

มาตรา ๑๗  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอ านาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบการบริหาร
ราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการน าพา
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพ่ือ
เน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล 
สมควรปรับปรุงอ านาจการด าเนินการของจังหวัด การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดท างบประมาณของ
จังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือสอดส่องและเสนอแนะการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงอ านาจในทางปกครองของอ าเภอเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และสมควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วน
ราชการในส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๗๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้องค์กรอัยการเป็นเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการมี
หน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป็น
ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐  
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน้า ๕๑/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  



 
พระราชกฤษฎีกา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓/๑  

วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.   ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

้หนา   ๒๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนหา้ปี  

ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ต้องกระท าโดยใช้

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  ก าหนดด้วย” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น  หรือ

สมควรที่จะยกเลิก  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ นโยบายของคณะรัฐมนตรี

ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจ  

และสถานการณ์อื่นประกอบกัน” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีการยุบเลิก  โอน  หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน   

ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับ 

ส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก  เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ

ของประเทศ  หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  และโดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.ร.” 

้หนา   ๒๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี

ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  จัดให้มี

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงาน  

ระหว่างกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี  

นับแต่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสอง  ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเสนอ  ก.พ.ร.  เพ่ือพิจารณาขยาย

ระยะเวลาดังกล่าวได้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖  ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ให้มีความชัดเจน  แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้รัฐ 
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ขึ้น  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจัดท ากรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไว้ในรูป
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม  ประกอบกับได้มีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือเป็นกลไก  
วิธีการ  และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ขึ้นแล้ว  จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติให้ซ้ าซ้อนกันอีก  สมควรยกเลิกการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติ  และปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสมควรก าหนดให้การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลางเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๒๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ

‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ª√–°Õ∫°—∫

¡“µ√“ Û/Ò ·≈–¡“µ√“ ˜Ò/Ò (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ

´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı ®÷ß∑√ß

æ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√

°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». ÚıÙˆé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„π‡√◊ËÕß„¥ ¡§«√∑’Ë à«π√“™°“√„¥®–ªØ‘∫—µ‘‡¡◊ËÕ„¥

·≈–®–µâÕß¡’‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥µ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß °.æ.√.

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
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ç à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“  à«π√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß

°√¡ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’ËÕ¬Ÿà„π°”°—∫¢Õß√“™°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÕß§å°√ª°§√Õß à«π

∑âÕß∂‘Ëπ

ç√—∞«‘ “À°‘®é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞«‘ “À°‘®∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À√◊Õæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

ç¢â“√“™°“√é À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßæπ—°ß“π ≈Ÿ°®â“ß À√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„π à«π√“™°“√

¡“µ√“ ı „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

À¡«¥ Ò

°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

¡“µ√“ ˆ °“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ ‰¥â·°à °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π

(Ú) ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

(Û) ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

(Ù) ‰¡à¡’¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ

(ı) ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√„Àâ∑—πµàÕ ∂“π°“√≥å

(ˆ) ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√

(˜) ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

À¡«¥ Ú

°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π

¡“µ√“ ˜ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π À¡“¬∂÷ß °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡º“ ÿ°·≈–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’¢Õßª√–™“™π §«“¡ ß∫·≈–ª≈Õ¥¿—¬¢Õß

 —ß§¡ à«π√«¡ µ≈Õ¥®πª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õßª√–‡∑»

¡“µ√“ ¯ „π°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π  à«π√“™°“√®–µâÕß¥”‡π‘π°“√

‚¥¬∂◊Õ«à“ª√–™“™π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√∫√‘°“√®“°√—∞ ·≈–®–µâÕß¡’·π«∑“ß°“√∫√‘À“√√“™°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) °“√°”Àπ¥¿“√°‘®¢Õß√—∞·≈– à«π√“™°“√µâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§åµ“¡¡“µ√“ ˜

·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬·Ààß√—∞·≈–π‚¬∫“¬¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“

(Ú) °“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√µâÕß‡ªìπ‰ª‚¥¬´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ  “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â

·≈–¡ÿàß„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢·°àª√–™“™π∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

(Û) °àÕπ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àåº≈¥’·≈–º≈‡ ’¬„Àâ§√∫∂â«π

∑ÿ°¥â“π °”Àπ¥¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°“√∑’Ë‚ª√àß„  ¡’°≈‰°µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘π°“√„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ

„π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥®–¡’º≈°√–∑∫µàÕª√–™“™π  à«π√“™°“√µâÕß¥”‡π‘π°“√√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß

ª√–™“™πÀ√◊Õ™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ßª√–‚¬™πå∑’Ë à«π√«¡®–‰¥â√—∫®“°

¿“√°‘®π—Èπ

(Ù) „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë®–µâÕß§Õ¬√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß —ß§¡

‚¥¬√«¡·≈–ª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß

«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡À¡“– ¡

(ı) „π°√≥’∑’Ë‡°‘¥ªí≠À“·≈–Õÿª √√§®“°°“√¥”‡π‘π°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√·°â‰¢

ªí≠À“·≈–Õÿª √√§π—Èπ‚¥¬‡√Á« „π°√≥’∑’Ëªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§π—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ®“° à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫∑’ËÕÕ°‚¥¬ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ „Àâ à«π√“™°“√·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢

ª√—∫ª√ÿß‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª ·≈–„Àâ·®âß °.æ.√. ∑√“∫¥â«¬

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥«‘∏’ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®·µà≈–‡√◊ËÕß

∑—Èßπ’È °.æ.√. ®–°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√“π’È¥â«¬

°Á‰¥â

À¡«¥ Û

°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

¡“µ√“ ˘ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ „Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °àÕπ®–¥”‡π‘π°“√µ“¡¿“√°‘®„¥  à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰«â‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“

(Ú) °“√°”Àπ¥·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√µ“¡ (Ò) µâÕß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¢—ÈπµÕπ

√–¬–‡«≈“·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë®–µâÕß„™â„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß·µà≈–¢—ÈπµÕπ ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß¿“√°‘® º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

¢Õß¿“√°‘® ·≈–µ—«™’È«—¥§«“¡ ”‡√Á®¢Õß¿“√°‘®
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(Û)  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥¢÷Èπ ÷́ËßµâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

(Ù) „π°√≥’∑’Ë°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® À√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ

ª√–™“™π „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√·°â‰¢À√◊Õ∫√√‡∑“º≈°√–∑∫π—Èπ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π

·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡À¡“– ¡

¡“µ√“ Ò „π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫À≈“¬ à«π√“™°“√À√◊Õ‡ªìπ¿“√°‘®∑’Ë„°≈â‡§’¬ß

À√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßπ—Èπ°”Àπ¥·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√

√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√√à«¡°—π ‚¥¬¡ÿàß„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

„Àâ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕÀ—«Àπâ“§≥–ºŸâ·∑π

„πµà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√„π®—ßÀ«—¥À√◊Õ„πµà“ßª√–‡∑» ·≈â«·µà°√≥’  “¡“√∂

„™âÕ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â§√∫∂â«πµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈–∫√‘À“√√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ÒÒ  à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“§«“¡√Ÿâ„π à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’≈—°…≥–‡ªìπÕß§å°“√

·Ààß°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‚¥¬µâÕß√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈– “¡“√∂ª√–¡«≈º≈§«“¡√Ÿâ„π¥â“πµà“ßÊ

‡æ◊ËÕπ”¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß √«¥‡√Á«·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å √«¡∑—Èß

µâÕß àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂  √â“ß«‘ —¬∑—»πå·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∑—»π§µ‘¢Õß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

„Àâ‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß

 à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√∫√‘À“√√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ïµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

¡“µ√“ ÒÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï °.æ.√. Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–

√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√°“√°”°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ‚¥¬«‘∏’°“√®—¥∑”§«“¡µ°≈ß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ„¥ ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ ÒÛ „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥„Àâ¡’·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°“√∫√‘À“√

√“™°“√¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’‰¥â·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“·≈â« „Àâ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πµ√’  ”π—°‡≈¢“∏‘°“√

π“¬°√—∞¡πµ√’  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°ß∫ª√–¡“≥

√à«¡°—π®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

§≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ¡’

º≈ºŸ°æ—π§≥–√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’ ·≈– à«π√“™°“√ ∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√®—¥∑”¿“√°‘®„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘ππ—Èπ
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¡“µ√“ ÒÙ „π°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ „Àâ®—¥∑”‡ªìπ·ºπ ’Ëªï

‚¥¬π”π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“¡“æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π

·Ààß√—∞µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–·ºπæ—≤π“ª√–‡∑»¥â“πµà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

∑—Èßπ’È Õ¬à“ßπâÕ¬®–µâÕß¡’ “√– ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π  à«π√“™°“√

À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë®–√—∫º‘¥™Õ∫„π·µà≈–¿“√°‘® ª√–¡“≥°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√µà“ßÊ ∑’Ë®–µâÕß„™â

√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈

¡“µ√“ Òı ‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–°“»„™â∫—ß§—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈â« „Àâ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’√à«¡°—πæ‘®“√≥“®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘ ‚¥¬¡’

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„À¡àÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’ËµâÕß¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ¬°‡≈‘°

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π  à«π√“™°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√

·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘π—Èπ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°

‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’‡ πÕ·≈â« „Àâ¡’º≈ºŸ°æ—π à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡π—Èπ

„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±å°“√®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°Á‰¥â

¡“µ√“ Òˆ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ·ºπ

 ’Ëªï ´÷Ëß®–µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ

„π·µà≈–ªïß∫ª√–¡“≥ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ª√–®”ªï ‚¥¬„Àâ√–∫ÿ “√– ”§—≠

‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√ ‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π √«¡∑—Èßª√–¡“≥

°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊Ëπ∑’Ë®–µâÕß„™â ‡ πÕµàÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„¥µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ

 ”π—°ß∫ª√–¡“≥¥”‡π‘π°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ∫√√≈ÿº≈ ”‡√Á®„π·µà≈–¿“√°‘®µ“¡·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥—ß°≈à“«

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√¡‘‰¥â‡ πÕ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π¿“√°‘®„¥À√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°√—∞¡πµ√’ ¡‘„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫¿“√°‘®π—Èπ

‡¡◊ËÕ ‘Èπªïß∫ª√–¡“≥„Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”√“¬ß“π· ¥ßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

ª√–®”ªï‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’
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¡“µ√“ Ò˜ „π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥ „Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈– °.æ.√. √à«¡°—π°”Àπ¥·π«∑“ß°“√®—¥∑”

·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ „Àâ “¡“√∂„™â‰¥â°—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’ËµâÕß®—¥∑”µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡æ‘Ë¡¿“√–ß“π„π°“√®—¥∑”·ºπ®π‡°‘π ¡§«√

¡“µ√“ Ò¯ ‡¡◊ËÕ¡’°“√°”Àπ¥ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªïµ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß

 à«π√“™°“√„¥·≈â« °“√‚Õπß∫ª√–¡“≥®“°¿“√°‘®Àπ÷Ëßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰ª¥”‡π‘π°“√

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ÷́Ëß¡’º≈∑”„Àâ¿“√°‘®‡¥‘¡‰¡à∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬À√◊Õπ”‰ª„™â„π¿“√°‘®„À¡à∑’Ë¡‘‰¥â°”Àπ¥„π·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ®–°√–∑”‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß

°—π·≈â«

°“√ª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–°√–∑”‰¥â‡©æ“–„π°√≥’∑’Ëß“πÀ√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡àÕ“®

¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§åµàÕ‰ª‰¥â À√◊ÕÀ¡¥§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à‡ªìπª√–‚¬™πå À√◊ÕÀ“°¥”‡π‘π°“√

µàÕ‰ª®–µâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ À√◊Õ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â ∑’Ë®–µâÕß

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß “√– ”§—≠¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢·ºπ°“√∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π¥â«¬

¡“µ√“ Ò˘ ‡¡◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’æâπ®“°µ”·Àπàß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë √ÿªº≈°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à µ“¡∑’Ëπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à —Ëß°“√ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’

§π„À¡à®–‰¥â„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµàÕ‰ª

À¡«¥ Ù

°“√∫√‘À“√√“™°“√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

¡“µ√“ Ú ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¿“¬„π à«π√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „Àâ à«π

√“™°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ·ºπ°“√∑”ß“π √–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥

∑’Ë®–µâÕß„™â„π·µà≈–ß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–µâÕß‡º¬·æ√à„Àâ¢â“√“™°“√·≈–ª√–™“™π∑√“∫∑—Ë«°—π¥â«¬
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·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥

„Àâ à«π√“™°“√§”π«≥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß

 à«π√“™°“√π—Èπµ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥ ·≈–√“¬ß“π„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫

„π°√≥’∑’Ë√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–„¥¢Õß à«π√“™°“√„¥ Ÿß°«à“√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬

¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–ª√–‡¿∑·≈–§ÿ≥¿“æ‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π¢Õß à«π√“™°“√Õ◊Ëπ „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ

®—¥∑”·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–¥—ß°≈à“«‡ πÕ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫ ·≈–∂â“¡‘‰¥â¡’¢âÕ∑—°∑â«ßª√–°“√„¥¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π°Á„Àâ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«∂◊ÕªØ‘∫—µ‘

µ“¡·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬π—ÈπµàÕ‰ª‰¥â

¡“µ√“ ÚÚ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°

ß∫ª√–¡“≥√à«¡°—π®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

‡æ◊ËÕ√“¬ß“π§≥–√—∞¡πµ√’ ”À√—∫‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ‘®“√≥“«à“¿“√°‘®„¥ ¡§«√®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ

¬ÿ∫‡≈‘° ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√®—¥µ—Èßß∫ª√–¡“≥¢Õß à«π√“™°“√„πªïµàÕ‰ª ∑—Èßπ’È µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë

§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

„π°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‡¿∑·≈– ¿“æ¢Õß·µà≈–¿“√°‘®

§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß¿“√°‘®À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ª√–‚¬™πå∑’Ë√—∞·≈–ª√–™“™π®–æ÷ß‰¥â·≈–√“¬®à“¬∑’ËµâÕß

‡ ’¬‰ª°àÕπ·≈–À≈—ß∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬

§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡¡“µ√“π’È „ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ßª√–‚¬™πåÀ√◊Õº≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ·≈–ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ

º≈‡ ’¬Õ◊Ëπ ´÷Ëß‰¡àÕ“®§”π«≥‡ªìπµ—«‡ß‘π‰¥â¥â«¬

¡“µ√“ ÚÛ „π°“√®—¥ ◊́ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬‡ªî¥‡º¬·≈–‡∑’Ë¬ß∏√√¡

‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈–º≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ¿“√–µàÕª√–™“™π §ÿ≥¿“æ «—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë®–„™â √“§“

·≈–ª√–‚¬™πå√–¬–¬“«¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–‰¥â√—∫ª√–°Õ∫°—π

„π°√≥’∑’Ë«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√„™â‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâµâÕß§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“‡ªìπ ”§—≠

„Àâ “¡“√∂°√–∑”‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß∂◊Õ√“§“µË” ÿ¥„π°“√‡ πÕ´◊ÈÕÀ√◊Õ®â“ß‡ ¡Õ‰ª
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„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√æ— ¥ÿª√—∫ª√ÿß√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ„Àâ à«π

√“™°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ÚÙ „π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®„¥ À“° à«π√“™°“√®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° à«π√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–

√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¥—ß°≈à“« ·®âßº≈

°“√æ‘®“√≥“„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¬◊Ëπ§”¢Õ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ

„π°√≥’∑’Ë‡√◊ËÕß„¥¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘‰«â ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘π—ÈπµâÕß„™â√–¬–‡«≈“‡°‘π ‘∫Àâ“«—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®

Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ª√–°“»°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√æ‘®“√≥“‰«â„Àâ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ∑√“∫

 à«π√“™°“√„¥∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®

µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß À“°‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬„¥¢÷Èπ „Àâ∂◊Õ«à“¢â“√“™°“√´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√π—Èπª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕÕ¬à“ß√â“¬·√ß ‡«âπ·µà®–æ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“§«“¡≈à“™â“π—Èπ¡‘‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ

®“°§«“¡º‘¥¢Õßµπ

¡“µ√“ Úı „π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ªí≠À“„¥Ê „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

„πªí≠À“π—ÈπÊ ®–µâÕßæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥‚¥¬‡√Á« °“√µ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ „Àâ

¥”‡π‘π°“√‰¥â‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â

„π°“√æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬§≥–°√√¡°“√ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „Àâ¡µ‘

¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸ°æ—π à«π√“™°“√ ÷́Ëß¡’ºŸâ·∑π√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√Õ¬Ÿà¥â«¬ ·¡â«à“„π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬

‡√◊ËÕßπ—ÈπºŸâ·∑π¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√®–¡‘‰¥â‡¢â“√à«¡æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬°Áµ“¡ ∂â“¡’§«“¡‡ÀÁπ

·µ°µà“ß°—π ÕßΩÉ“¬ „Àâ∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß°√√¡°“√ΩÉ“¬¢â“ßπâÕ¬‰«â„Àâª√“°Ø„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¥â«¬

§«“¡ºŸ°æ—π∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§ Õß ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫°“√«‘π‘®©—¬„πªí≠À“¥â“π°ÆÀ¡“¬

¡“µ√“ Úˆ °“√ —Ëß√“™°“√‚¥¬ª°µ‘„Àâ°√–∑”‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ‡«âπ·µà„π°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë‰¡àÕ“® —Ëß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„π¢≥–π—Èπ ®– —Ëß√“™°“√¥â«¬«“®“°Á‰¥â ·µà„ÀâºŸâ√—∫§” —Ëßπ—Èπ

∫—π∑÷°§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·≈–‡¡◊ËÕ‰¥âªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡§” —Ëß¥—ß°≈à“«·≈â« „Àâ∫—π∑÷°

√“¬ß“π„ÀâºŸâ —Ëß√“™°“√∑√“∫ „π∫—π∑÷°„ÀâÕâ“ßÕ‘ß§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â¥â«¬
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À¡«¥ ı

°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®‡°’Ë¬«°—∫°“√ —Ëß °“√Õπÿ≠“µ

°“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¡’

Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‚¥¬µ√ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√«¥‡√Á«·≈–≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√ ∑—Èßπ’È „π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®¥—ß°≈à“«µâÕß¡ÿàßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡ –¥«°·≈–√«¥‡√Á«

„π°“√∫√‘°“√ª√–™“™π

‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å

°“√§«∫§ÿ¡ µ‘¥µ“¡ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√„™âÕ”π“®·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ¡Õ∫

Õ”π“®‰«â¥â«¬ À≈—°‡°≥±å¥—ß°≈à“«µâÕß‰¡à √â“ß¢—ÈπµÕπÀ√◊Õ°“√°≈—Ëπ°√Õßß“π∑’Ë‰¡à®”‡ªìπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õß¢â“√“™°“√ „π°“√π’È À“° “¡“√∂„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡·≈â«®–‡ªìπ°“√≈¥¢—ÈπµÕπ

‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–À¬—¥§à“„™â®à“¬ √«¡∑—Èß‰¡à‡°‘¥º≈‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√

„Àâ¢â“√“™°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–°”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥

‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ‰¥â¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ‡º¬·æ√à„Àâª√–™“™π∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª

¡“µ√“ Ú¯ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡¡“µ√“ Ú˜ °.æ.√.

¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’®–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√À√◊Õ·π«∑“ß„π°“√°√–®“¬Õ”π“®

°“√µ—¥ ‘π„® §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫√–À«à“ßºŸâ¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® ·≈–°“√≈¥¢—ÈπµÕπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√„Àâ à«π√“™°“√∂◊ÕªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¡“µ√“ Ú˘ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õ°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π

√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√·µà≈–·Ààß®—¥∑”·ºπ¿Ÿ¡‘¢—ÈπµÕπ·≈–√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√

√«¡∑—Èß√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ‡ªî¥‡º¬‰«â ≥ ∑’Ë∑”°“√¢Õß à«π√“™°“√·≈–„π√–∫∫

‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™πÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â

¡“µ√“ Û „π°√–∑√«ßÀπ÷Ëß „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ à«π√“™°“√¿“¬„π

°√–∑√«ß∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π√à«¡°—π®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡ ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡

 –¥«°·°àª√–™“™π„π°“√∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°ÆÕ◊Ëπ„¥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π “¡“√∂µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡ ¢Õ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈ ¢ÕÕπÿ≠“µ À√◊Õ¢ÕÕπÿ¡—µ‘„π‡√◊ËÕß„¥Ê ∑’Ë‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√

„π°√–∑√«ß‡¥’¬«°—π ‚¥¬µ‘¥µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬«
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¡“µ√“ ÛÒ „π»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ®—¥„Àâ¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ·≈–

¥”‡π‘π°“√ àßµàÕ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ‚¥¬„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß∑ÿ° à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß √«¡∑—Èß·∫∫§”¢Õµà“ßÊ ‰«â„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–∫√‘°“√

ª√–™“™π‰¥â ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕß®—¥æ‘¡æå√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ëª√–™“™π

®–µâÕß®—¥À“¡“„π°“√¢ÕÕπÿ¡—µ‘À√◊Õ¢ÕÕπÿ≠“µ„π·µà≈–‡√◊ËÕß¡Õ∫„Àâ·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡

·≈–„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡∑’Ë®–µâÕß·®âß„Àâª√–™“™π∑’Ë¡“µ‘¥µàÕ‰¥â∑√“∫„π§√—Èß·√°∑’Ë¡“µ‘¥µàÕ

·≈–µ√«® Õ∫«à“‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ë®”‡ªìπ¥—ß°≈à“«π—Èπª√–™“™π‰¥â¬◊Ëπ¡“§√∫∂â«πÀ√◊Õ‰¡à æ√âÕ¡∑—Èß·®âß

„Àâ∑√“∫∂÷ß√–¬–‡«≈“∑’Ë®–µâÕß„™â¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ

„π°“√¬◊Ëπ§”√âÕßÀ√◊Õ§”¢ÕµàÕ»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√¬◊ËπµàÕ à«π√“™°“√

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—ÈßÀ¡¥µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ·≈â«

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À“°¡’ªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·®âß„Àâ °.æ.√.

∑√“∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ

°Æπ—ÈπµàÕ‰ª

¡“µ√“ ÛÚ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π“¬Õ”‡¿Õ ·≈–ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ

®—¥„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—πÀ√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π

„π®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ À√◊Õ°‘ËßÕ”‡¿Õπ—Èπ √à«¡°—π®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‰«â ≥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ

À√◊Õ∑’Ë«à“°“√°‘ËßÕ”‡¿Õ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‚¥¬ª√–°“»„Àâª√–™“™π∑√“∫ ·≈–„Àâπ”

§«“¡„π¡“µ√“ Û ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ¡“„™â∫—ß§—∫¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ ˆ

°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√

¡“µ√“ ÛÛ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«π¿“√°‘®¢Õßµπ«à“¿“√°‘®„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ

À√◊Õ ¡§«√∑’Ë®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π π‚¬∫“¬¢Õß

§≥–√—∞¡πµ√’ °”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õßª√–‡∑» §«“¡§ÿâ¡§à“¢Õß¿“√°‘®·≈– ∂“π°“√≥åÕ◊Ëπª√–°Õ∫°—π



Àπâ“ 11
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°”Àπ¥‡«≈“„π°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‡ÀÁπ§«√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“√°‘® „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√

ª√—∫ª√ÿßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß ·≈–Õ—µ√“°”≈—ß ¢Õß à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π ·≈–‡ πÕ

§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√„¥√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

 ¡§«√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¬°‡≈‘° À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „Àâ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’

‡ÀÁπ™Õ∫·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘® Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß·≈–Õ—µ√“°”≈—ß

¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π

¡“µ√“ ÛÙ „π°√≥’∑’Ë¡’°“√¬ÿ∫‡≈‘° ‚Õπ À√◊Õ√«¡ à«π√“™°“√„¥∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π Àâ“¡¡‘„Àâ

®—¥µ—Èß à«π√“™°“√∑’Ë¡’¿“√°‘®À√◊ÕÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π°—∫ à«π√“™°“√

¥—ß°≈à“«¢÷ÈπÕ’° ‡«âπ·µà¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ·≈–¡’‡Àµÿº≈®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ√—°…“

§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√—∞À√◊Õ‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» À√◊Õ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå à«π√«¡¢Õßª√–™“™π ·≈–‚¥¬

‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° °.æ.√.

¡“µ√“ Ûı  à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë ”√«®  µ√«® Õ∫ ·≈–∑∫∑«π°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–ª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ®—¥„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬

°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»¢÷Èπ„À¡à „Àâ∑—π ¡—¬·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å À√◊Õ Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡®”‡ªìπ∑“ß‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«°

√«¥‡√Á«·≈–≈¥¿“√–¢Õßª√–™“™π‡ªìπ ”§—≠

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√π”§«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊Õ¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õßª√–™“™π

¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

¡“µ√“ Ûˆ „π°√≥’∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“‡ÀÁπ«à“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß à«π√“™°“√„¥ ‰¡à Õ¥§≈âÕßÀ√◊Õ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å

„πªí®®ÿ∫—π ‰¡à‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬µàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ°“√¥”√ß™’«‘µ

¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“√–À√◊Õ§«“¡¬ÿàß¬“°µàÕª√–™“™π‡°‘π ¡§«√ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°ƒ…Æ’°“‡ πÕ·π–µàÕ à«π√“™°“√π—Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ¬°‡≈‘°‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡ πÕ·π–‰¡à‡ÀÁπ™Õ∫¥â«¬°—∫§”‡ πÕ·π–¢Õß ”π—°ß“π§≥–

°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ „Àâ‡ πÕ‡√◊ËÕßµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬
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À¡«¥ ˜

°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π

¡“µ√“ Û˜ „π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õµ‘¥µàÕª√– “πß“π

√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π·µà≈–ß“π·≈–ª√–°“»

„Àâª√–™“™π·≈–¢â“√“™°“√∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª  à«π√“™°“√„¥¡‘‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π„¥

·≈– °.æ.√. æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ß“ππ—Èπ¡’≈—°…≥–∑’Ë “¡“√∂°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰¥â À√◊Õ à«π√“™°“√

‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰«â  ·µà °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ√–¬–‡«≈“∑’Ë≈à“™â“‡°‘π ¡§«√ °.æ.√. ®–°”Àπ¥

‡«≈“·≈â«‡ √Á®„Àâ à«π√“™°“√π—ÈπµâÕßªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë®–µâÕßµ√«® Õ∫„Àâ¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·≈â«‡ √Á®µ“¡

°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

¡“µ√“ Û¯ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®“°ª√–™“™πÀ√◊Õ®“°

 à«π√“™°“√¥â«¬°—π‡°’Ë¬«°—∫ß“π∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

∑’Ë®–µâÕßµÕ∫§”∂“¡À√◊Õ·®âß°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—πÀ√◊Õ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â

µ“¡¡“µ√“ Û˜

¡“µ√“ Û˘ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‡æ◊ËÕÕ”π«¬

§«“¡ –¥«°„Àâ·°àª√–™“™π∑’Ë®– “¡“√∂µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡À√◊Õ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√

√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß®—¥∑”„π√–∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡¡“µ√“ Ù

¡“µ√“ Ù ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–§«“¡√«¥‡√Á«·°àª√–™“™π„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫ à«π√“™°“√

∑ÿ°·Ààß „Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»°≈“ß¢÷Èπ

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥‰¡àÕ“®®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‰¥âÕ“®√âÕß¢Õ

„Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¥”‡π‘π°“√®—¥∑”√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß

 à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«°Á‰¥â „π°“√π’È°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®–¢Õ„Àâ à«π√“™°“√

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π∫ÿ§≈“°√ §à“„™â®à“¬ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â
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¡“µ√“ ÙÒ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‰¥â√—∫§”√âÕß‡√’¬π ‡ πÕ·π– À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ Õÿª √√§ §«“¡¬ÿàß¬“° À√◊Õªí≠À“Õ◊Ëπ„¥®“°∫ÿ§§≈„¥ ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√–µ“¡ ¡§«√

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ∑’Ë®–µâÕßæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ≈ÿ≈à«ß‰ª ·≈–„π°√≥’∑’Ë¡’∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ

„Àâ·®âß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ∑√“∫º≈°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬ ∑—Èßπ’È Õ“®·®âß„Àâ∑√“∫ºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»

¢Õß à«π√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â

„π°√≥’°“√·®âßºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑» ¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬™◊ËÕÀ√◊Õ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ√âÕß‡√’¬π

‡ πÕ·π– À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

¡“µ√“ ÙÚ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«

„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“» ‡æ◊ËÕ„™â∫—ß§—∫°—∫ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

¡’Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫«à“°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ ‡ªìπÕÿª √√§À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¬ÿàß¬“°

´È”´âÕπ À√◊Õ§«“¡≈à“™â“ µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢

„Àâ‡À¡“– ¡‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë‰¥â√—∫°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–®“°¢â“√“™°“√À√◊Õ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π

√“™°“√∑’ËÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπæ‘®“√≥“‚¥¬∑—π∑’ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ«à“°“√√âÕß‡√’¬π

À√◊Õ‡ πÕ·π–π—Èπ‡°‘¥®“°§«“¡‡¢â“„®º‘¥À√◊Õ§«“¡‰¡à‡¢â“„®„π°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»

„Àâ™’È·®ß„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π

°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µ“¡«√√§ Õß ®–·®âßºà“π °.æ.√. °Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»„¥¡’≈—°…≥–µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâ °.æ.√. ·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’ËÕÕ° °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√

ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘° µàÕ‰ª‚¥¬‡√Á«

¡“µ√“ ÙÛ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬ª°µ‘„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ªî¥‡º¬ ‡«âπ·µà°√≥’¡’

§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» §«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘® °“√√—°…“

§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈ ®÷ß„Àâ°”Àπ¥‡ªìπ§«“¡≈—∫‰¥â‡∑à“∑’Ë

®”‡ªìπ

¡“µ√“ ÙÙ  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬·µà≈–ªï

√“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√„πªïß∫ª√–¡“≥π—Èπ ·≈– —≠≠“„¥Ê ∑’Ë‰¥â¡’°“√

Õπÿ¡—µ‘„Àâ®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß·≈â« „Àâª√–™“™π “¡“√∂¢Õ¥ŸÀ√◊Õµ√«® Õ∫‰¥â ≥  ∂“π∑’Ë∑”°“√¢Õß

 à«π√“™°“√ ·≈–√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ∑—Èßπ’È °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«µâÕß

‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫À√◊Õ‡ ’¬‡ª√’¬∫À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∫ÿ§§≈„¥„π°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß
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„π°“√®—¥∑” —≠≠“®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß Àâ“¡¡‘„Àâ¡’¢âÕ§«“¡À√◊Õ¢âÕµ°≈ßÀâ“¡¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ§«“¡

À√◊Õ¢âÕµ°≈ß„π —≠≠“¥—ß°≈à“« ‡«âπ·µà¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ∫—ß§—∫°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß§«“¡≈—∫∑“ß√“™°“√ À√◊Õ„π à«π∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈—∫∑“ß°“√§â“

À¡«¥ ¯

°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ Ùı πÕ°®“°°“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡¡“µ√“ ˘ (Û) ·≈â« „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’

§≥–ºŸâª√–‡¡‘πÕ‘ √–¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß¿“√°‘®

§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ §«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ §«“¡§ÿâ¡§à“„π¿“√°‘® ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å

«‘∏’°“√ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

¡“µ√“ Ùˆ  à«π√“™°“√Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π¿“æ√«¡¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·µà≈–√–¥—∫À√◊Õ

Àπà«¬ß“π„π à«π√“™°“√°Á‰¥â ∑—Èßπ’È °“√ª√–‡¡‘π¥—ß°≈à“«µâÕß°√–∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫·≈–‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ

ª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡ “¡—§§’¢Õß¢â“√“™°“√

¡“µ√“ Ù˜ „π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß¢â“√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π

∫ÿ§§≈ „Àâ à«π√“™°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–µ—«¢Õß¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ„πµ”·Àπàß

∑’ËªØ‘∫—µ‘ ª√–‚¬™πå·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑’ËÀπà«¬ß“π∑’Ë¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ —ß°—¥‰¥â√—∫®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ

¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥¥”‡π‘π°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë°”Àπ¥ √«¡∑—Èß‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®·°àª√–™“™π „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π‡æ‘Ë¡æ‘‡»…

‡ªìπ∫”‡ÀπÁ®§«“¡™Õ∫·°à à«π√“™°“√À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

¡“µ√“ Ù˘ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â¥”‡π‘πß“π‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬  “¡“√∂‡æ‘Ë¡º≈ß“π·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

‚¥¬‰¡à‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§à“„™â®à“¬·≈–§ÿâ¡§à“µàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞À√◊Õ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√≈¥§à“„™â®à“¬

µàÕÀπà«¬‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥ „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π√“ß«—≈°“√‡æ‘Ë¡

ª√– ‘∑∏‘¿“æ„Àâ·°à à«π√“™°“√π—Èπ À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
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À¡«¥ ˘

∫∑‡∫Á¥‡µ≈Á¥

¡“µ√“ ı ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

°.æ.√. ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’ Õ“®°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕßªØ‘∫—µ‘°“√„¥πÕ°‡Àπ◊Õ

®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È √«¡∑—Èß°”Àπ¥¡“µ√°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„π¡“µ√“ Ù¯

·≈–¡“µ√“ Ù˘ °Á‰¥â

¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß„¥

·≈–¡’°ÆÀ¡“¬©∫—∫Õ◊Ëπ°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π

‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√‰¥â®—¥∑”·ºπß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬©∫—∫„¥©∫—∫Àπ÷Ëß·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“ à«π√“™°“√π—Èπ‰¥â®—¥∑”·ºπ

µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È¥â«¬·≈â«

¡“µ√“ ıÚ „ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ®—¥∑”À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È ‚¥¬Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·≈–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘

„πÀ¡«¥ ı ·≈–À¡«¥ ˜

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬¥Ÿ·≈·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

„π°“√®—¥∑”À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

¡“µ√“ ıÛ „ÀâÕß§å°“√¡À“™π·≈–√—∞«‘ “À°‘® ®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß

∑’Ë¥’µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“Õß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®„¥‰¡à®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

À√◊Õ¡’·µà‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È „Àâ·®âß√—∞¡πµ√’´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈Õß§å°“√¡À“™π

À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘® ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ —Ëß°“√„ÀâÕß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®π—Èπ¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ°µâÕßµàÕ‰ª

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡’°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õß à«π√“™°“√µÕ∫ πÕßµàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»·≈–„Àâ∫√‘°“√·°àª√–™“™π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ ´÷Ëß°“√∫√‘À“√

√“™°“√·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π’È µâÕß„™â«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√

·ºàπ¥‘π‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“

„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞ ≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ ·≈–ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–

‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√ √«¡∑—Èß¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–‡π◊ËÕß®“°

¡“µ√“ Û/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı ∫—≠≠—µ‘„Àâ°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·≈–°“√ —Ëß°“√„Àâ à«π√“™°“√·≈–¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß

∑’Ë¥’°√–∑”‚¥¬µ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È



 

 

 

 

 

 

2) กลุมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

และการคลัง 

Asus
Textbox
2. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ 

ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้ง 
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์   

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางนํ้า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น 
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  แต่มีราคาตาม  (๒)  

หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้คํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  
หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
“คณะกรรมการ  ค.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  และป้องกันปัญหาการทุจริต  ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว  หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ก็ให้กระทําได้  โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิี้  เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา  เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจ้างที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ  ซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้ 
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค  โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยประกาศ
ดังกล่าวจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๖)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  มีราคาที่เหมาะสม  และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปร่งใส  โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย  เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ  มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน  และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน  หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
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ให้ใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่พัสดุที่จะทํา 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุย่ีห้อนั้นได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  
หรือ  (ฉ) 

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ) 

(๓) กรณีที่ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่ มีวงเงินค่าจ้างตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่ มี 
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข)  หรือ  (ฉ) 

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับ
ความม่ันคงของชาติตามมาตรา  ๘๒  (๓) 

หลักเกณฑ์   วิธีการ   และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ ง   
และการเปลี่ยนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 
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ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดให้มี 
การจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ตามมาตรา  ๑๘  ก็ได้  ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทําข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง  มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต  และความคล่องตัว 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการ   ค .ป.ท .   
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า
ย่ืนข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ทราบด้วย 



หน้า   ๒๐ 
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แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ  แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อ ยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  หากประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 

มาตรฐานข้ันต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง   ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   ผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๑ 
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มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะหย่อนความสามารถ   บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่   

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
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(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๔  รวมทั้งตีความและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
(๖) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น  ชี้แจง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

ผลการดําเนินการตาม  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน  แล้วแต่กรณี  ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  
การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๒  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน  และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๖)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม  (๓)  ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับข้อหารือ  และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร  
เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ส่วนที่  ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย   
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง   

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ 
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๓  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ประกาศตาม  (๑)  และ  (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
เม่ือได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  

แทนได้  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ  เช่น  งานก่อสร้าง  ยาและเวชภัณฑ์  
หรือพัสดุที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา   ๒๕   มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  ทั้งนี้  องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๓๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๔  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ

ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 

และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 

 

มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๕  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การย่ืนข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม   (๒)   แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  
แทนได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการกระทําการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง 
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เ ก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

หมวด  ๔ 
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น  และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม  วิเคราะห์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง  เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกําหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง 
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เก่ียวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  หรือเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในการกําหนด 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน 

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ   งานประชุม   งานวิชาการ  
การศึกษาหาข้อมูล  และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย  
คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๕ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก   
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒   
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด  ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่ 

(๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 
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 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น   งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล   เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดังตอ่ไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง   
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 (จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว  และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น  
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม  (๑)  (ซ)  หรือ  (๒)  (ซ)  ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ก็ได้  หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม  (๒)  (ซ)  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  แล้ว  เม่ือหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม  (๒)  (ซ)  ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหน่ึง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ  ก็ได้  ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างกับคู่สัญญา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง  หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด  ๘  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ก็ได้ 

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ย่ืนข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้   
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวน  รวมทั้งระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๒)  หรือ  (๓)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําหนังสือเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ

ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันย่ืนข้อเสนอด้วย 
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๕๕  (๑)  หรือ  (๒)   

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ  โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน   
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย   
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  ในกรณีที่กําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา  และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก  ให้ใช้เกณฑ์ราคา  รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้  จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ  ก็ได้ 

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา  ๑๑๗  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา  ๕๖  
(๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ  ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๗ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา  ๖๙  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ  หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป 
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(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด 
 (ง) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
 (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
 (ฉ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
 (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม  (๑)  หรืองานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม  (๒)  (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดน้ี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  ต้องเป็นที่ปรึกษา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล 
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ที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

วิธีการย่ืนขอข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา 
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๖๙  (๑)  หรือ  (๒)  นอกจาก

ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา  ๗๕  แล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว  หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๘ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) เป็นงานเก่ียวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด  เช่น  รูปแบบสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา  ๘๐  
มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๘๓  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี 

ผู้ให้บริการตามวรรคหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย 
มาตรา ๘๘ ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด   
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ  และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๙ 
การทําสัญญา 

 
 

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่  
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่การทําสัญญา 
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็ให้กระทําได้ 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทํา
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา 
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือตามมาตรา  ๙๗  
วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้  เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  หรือเม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา  ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๐๔  ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่  โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้ 

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง 
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ)  หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข) 

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะไม่ทําข้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา  ๙๓  วรรคห้า   
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ

ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 
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ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ   
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง  คุณสมบัติ  และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา

หรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี 

ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ  แล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้   
ในการนี้  หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า   
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและ 
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง  หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่ 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง  หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง   
และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐๖  ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่ เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้  เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๖  วรรคสามและวรรคส่ี  มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินม่ันคง   
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และ   
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ห้ามหน่วยงานของรัฐ

ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๑๐  แล้ว 

หมวด  ๑๓ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๒  ซึ่งรวมถึงการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  
การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๖๗   
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  เอกสาร  หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง   

มาตรา ๑๑๙ เม่ือได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๑๘  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว   
หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
หรือเร่ิมจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ยุติเร่ือง  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
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ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา  ๓๑  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๔๕  และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
แล้วแต่กรณี  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้นั้นมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดําเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ   
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือบรรดา
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ   และข้อกําหนดใด  ๆ   เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ  มาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ตามมาตรา  ๑๒๒  การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในเร่ืองนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  
วรรคสอง  หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว  แต่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  
ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นที่ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ .   ๒๕๓๕   
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  หรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความ 
ในมาตรา  ๗  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี  ใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว   
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  หากหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  ใช้บังคับ  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  
(๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหน้ําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์   
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
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หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ยังคงเป็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  
หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป  
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี 
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน  ก.พ.ร.  สํานักงาน  ก.พ.  
สํานักงบประมาณ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง  กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ  และกําหนดงบประมาณ  รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น  เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  มีการวางแผนการดําเนินงาน  
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหน่ึงเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับ 
มาตรการอ่ืน ๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 









สารบัญ 
 

 หน้า 
บทนํา ๑ 
 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ๒ 
 
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานดา้นคุณสมบัติ ๕ 

 วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบ ๖ 
 ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม ๗ 
 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ๑๐ 
 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ๑๓ 

 
ส่วนที่ ๒  มาตรฐานดา้นการปฏิบัติงาน ๑๗ 

 การบริหารงานตรวจสอบภายใน ๑๘ 
 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ๒๑ 
 การวางแผนการปฏิบัติงาน ๒๔ 
 การปฏิบัติงาน ๒๘ 
 การรายงานผลการตรวจสอบ ๓๐ 
 การติดตามผล ๓๓ 
 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ๓๔ 

 
ส่วนที่ ๓ คําอธบิายศัพท์ ๓๕ 
 
 



  

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๑ 

บทนํา 
 
 กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้ เป็นแนวทางการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สําคัญ 
ของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทําให้ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐนั้น ได้กําหนดให้มี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing) 
ที่ กํ าหนดโดยสถาบันผู้ ตรวจสอบภายในของสหรั ฐอเมริ กา (The Institute of Internal Auditors : IIA)  
อันจะทําให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 สําหรับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

กระทรวงการคลัง 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๒ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อสะดวกต่อการทําความเข้าใจและนําไปใช้ ตลอดจนการอ้างอิง
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงกําหนดให้มีรหัสตัวเลขกํากับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน พร้อมกับคําอธิบาย
ถึงการนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา ดังนี้ 

๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ
ของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มต้ังแต่รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐  
เป็นต้นไป 

๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง
ลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มต้ังแต่รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ 
เป็นต้นไป 

การนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา 
จะมีตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้ 

๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน  
เช่น ๑๐๐๐.A๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐที่ต้องกําหนดไว้
ในกฎบัตร และ ๑๑๓๐.A๓ เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้คําปรึกษามาก่อน เป็นต้น 

๒. งานบริการด้านให้คําปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน  
เช่น ๑๐๐๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้คําปรึกษาที่ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๒๒๐.C๑ 
เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น 

 
สําหรับผังโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๓ 

๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและ 
 ความเที่ยงธรรม 

๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญ 
 และความระมัดระวัง 
 รอบคอบเยี่ยง 
 ผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑๓๐๐ การประกัน 
 และการปรับปรุง 
 คุณภาพงาน 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ 
 อํานาจหน้าที่ 
 และความรับผิดชอบ 
 

๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับ 
 ภารกิจงานตรวจสอบ 
 ภายใน ตามที่ปรากฏ
 ในกฎบัตรการ 
 ตรวจสอบภายใน 
 

๑๑๑๐  ความเป็นอิสระ 
 ภายในหน่วยงาน 
๑๑๒๐  ความเที่ยงธรรมของ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน 
๑๑๓๐  ข้อจํากัดของ 
 ความเป็นอิสระ 
 หรือความเที่ยงธรรม 

๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ 
๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบ 
 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๑๒๓๐  การพัฒนาวิชาชีพ 
 อย่างต่อเนื่อง 

๑๓๑๐  การประเมิน 
 การประกันและ 
 ปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๒๐  การรายงานผล 
 การประเมิน 
 การประกันและ 
 ปรับปรุงคุณภาพงาน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานดา้นการปฏิบัติงาน 

๒๐๐๐ 
การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

๒๑๐๐ 
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

๒๒๐๐ 
การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๒๓๐๐ 
การปฏิบัติงาน 

๒๔๐๐ 
การรายงานผลการตรวจสอบ 

๒๕๐๐ 
การติดตามผล 

๒๖๐๐ 
การยอมรับสภาพ 
ความเสี่ยงของ 
ฝ่ายบริหาร 

๒๐๑๐ การวางแผน 
 การตรวจสอบ 
๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติ 
 แผนการตรวจสอบ 
๒๐๓๐ การบริหารทรัพยากร 
๒๐๔๐ นโยบายและวิธ ี
 การปฏิบัติงาน 
๒๐๕๐ การประสานงานและ 
 การใช้ผลการปฏิบัติงาน 
 ของผู้อื่น 
๒๐๖๐ การรายงานต่อ 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 และคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ  
๒๐๗๐ ผู้ให้บริการตรวจสอบ 
 จากภายนอกและ 
 ความรับผิดชอบของ 
 หน่วยงานของรัฐ 

๒๑๑๐ การกํากับดูแล
๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง 
๒๑๓๐ การควบคุม 

๒๒๑๐ การกําหนด
 วัตถุประสงค์ 
๒๒๒๐ การกําหนดขอบเขต 
 การปฏิบัติงาน 
๒๒๓๐ การจัดสรรทรัพยากร 
๒๒๔๐ แนวทางการปฏิบัติงาน 

๒๓๑๐ การระบุข้อมูล
๒๓๒๐ การวิเคราะห์ 
 และประเมินผล 
๒๓๓๐ การจัดเก็บ 
 ข้อมูล 
๒๓๔๐ การกํากับดูแล 
 การปฏิบัติงาน 

๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ 
 ในการรายงาน 
 ผลการตรวจสอบ 
๒๔๒๐ คุณภาพของรายงาน 
 ผลการตรวจสอบ 
๒๔๓๐ การระบุข้อความ 
 การปฏิบัติงาน 
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 มาตรฐานและ
 จรรยาบรรณ  
 การตรวจสอบภายใน 
๒๔๔๐ การเผยแพร่ 
 ผลการตรวจสอบ 
๒๔๕๐ การให้ความเห็น 
 ในภาพรวม 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
 

 
 

 
                      ๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asus
Textbox
- มาตรฐานด้านคุณสมบัติ -



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๖ 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้
สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนด 
ไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าว  
ให้หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐทราบทั่วกัน 

 
การตีความ : 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่กําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการกําหนด
สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกําหนด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     

 
๑๐๐๐.A๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐ

ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และหากมีการให้บริการงาน 
ในลักษณะนี้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหน่วยงานของรัฐ จะต้องระบุไว้ 
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกัน 

 
๑๐๐๐.C๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้คําปรึกษาต้องกําหนดไว้ 

ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  

๑๐๑๐ : การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามที่ปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนดภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยาม
ของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๗ 

๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเที่ยงธรรม 
 
การตีความ : 
ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูก
จํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
บุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 
 ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียง เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน 
ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูง
หรือชักนําจากผู้อ่ืน ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล 
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 
 ๑๑๑๐  : ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้
อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
การตีความ : 
ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน คือ การที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
รายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น 

• การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
• การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง 
• การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• การอนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• การพิจารณาสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
• การพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๘ 

• การสอบถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมของการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
และความเพียงพอของทรัพยากร 

 
๑๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ 

ในเรื่องของการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการรายงานผล 
การตรวจสอบ กรณีที่มีการแทรกแซง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงหรือหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
๑๑๑๑  : การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
๑๑๑๒  : บทบาทของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหรือคาดว่าจะมีบทบาทหรือความรับผิดชอบ 
ที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

 
การตีความ :                                         
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับการร้องขอให้เพิ่มบทบาทหรือ 
ความรับผิดชอบนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน  เช่น ความรับผิดชอบ 
ต่อกิจกรรมการกํากับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์หรือกิจกรรม  
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งบทบาทหรือความรับผิดชอบนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบ  
ทําให้ขาดความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมต่อกิจกรรมการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ต้องมีการกํากับดูแล สอบทานการปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรการป้องกัน 
ในการกํากับดูแล รวมทั้งสอบทานสายการรายงานและบทบาทหน้าที่เป็นระยะๆ 
เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นในบทบาทหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 

 
๑๑๒๐  : ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลําเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และ 

ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๙ 

การตีความ :  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ในฐานะอันเป็น 
ที่ไว้วางใจและตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพหรือผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ 
ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณหรือความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบ่ันทอน
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
๑๑๓๐  : ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
  ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือ 
ข้อจํากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผย
จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 

 
การตีความ : 
ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ไม่ได้จํากัดเฉพาะความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ แต่รวมถึงการถูกจํากัดในขอบเขตการปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูล
บุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจํากัดของทรัพยากร เช่น งบประมาณ เป็นต้น 
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เปิดเผยข้อจํากัดของความเป็นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบในครั้งนั้น 
และรายงานข้อจํากัดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 
๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน

เพราะอาจทําให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 
 
๑๑๓๐.A๒ : การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ 

รับผิดชอบอยู่นั้น จะต้องให้มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอื่นภายใน
หน่วยงานของรัฐที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในด้วยอีกช้ันหนึ่ง 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๐ 

๑๑๓๐.A๓ : หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้บริการ
คําปรึกษามาก่อน ถ้าลักษณะการให้คําปรึกษานั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ความเที่ยงธรรม ดังนั้นการมอบหมายงานต้องพิจารณาถึงความเที่ยงธรรม
ส่วนบุคคลของผู้ตรวจสอบภายในที่จะไปตรวจสอบด้วย 

 
๑๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาในงาน 

ที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 
 
๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีที่มี เหตุหรือข้อจํากัดในอันที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายใน 

ไม่ สามารถบริการให้ คํ าปรึกษาได้อย่ างอิสระหรือ เที่ ยงธรรม  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจํากัดดังกล่าวให้ กับ 
ผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 

 
๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระทําด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ    
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

 ๑๒๑๐  : ความเชี่ยวชาญ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ 
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องดําเนินการ 
โดยผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบั ติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
การตีความ : 
ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล  
ซึ่งความเชี่ยวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้ม และประเด็น 
ที่ เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อสามารถให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้  
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กร
ในทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ 
 
๑๒๑๐.A๑  : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ

หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็น 
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 
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๑๒๑๐.A๒  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ เพียงพอที่ จะประเมินความเสี่ยง 
ของการเกิดทุจริต และให้แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของ 
หน่วยงานของรัฐ แต่ทั้งนี้ไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่า 
กับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริต
โดยตรง 

 
๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและ

การควบคุมพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิค วิธีการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตาม  
ผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับ
ผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

 
๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้คําปรึกษา 

หรือให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอื่นๆ ที่ จําเป็นต่อการปฏิ บั ติงานในเรื่องนั้นๆ  
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

 
๑๒๒๐  :  ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 

 
๑๒๒๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นที่ ได้รับ

มอบหมาย ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
โดยคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
• การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อให้

งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
• ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

และความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
• ความเพียงพอและประสิทธิผลของการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุม 
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• โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ จะก่อให้ เกิดความผิดพลาด  
ความผิดปกติ การทุจริตหรือการไม่ปฏิบั ติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีนัยสําคัญ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความเชื่อมั่น
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
๑๒๒๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
๑๒๒๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่อาจส่งผล

กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงาน
บริการให้ความเชื่อมั่นด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า จะมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญได้ทั้งหมด 

 
๑๒๒๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวัง

อย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
• ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือ

ผู้รับบริการ รวมท้ังลักษณะของเรื่องที่จะให้คําปรึกษา เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ 

• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จําเป็น เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้คําปรึกษา
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับ 

 
๑๒๓๐  :   การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม      

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  
โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

 
การตีความ : 
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  ได้รับการออกแบบเพื่ อให้ความเชื่อมั่น ว่า 
การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งทําให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงาน 
ให้ดีขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเข้ามากํากับดูแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

 
๑๓๑๐  : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและ

ภายนอกหน่วยงานของรัฐ 
 
๑๓๑๑  : การประเมินผลจากภายใน 
 การประเมินผลจากภายในหน่วยงานของรัฐต้องประกอบด้วย 

• การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
• การสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่น 

ที่อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในอย่างเพียงพอ 

 
การตีความ : 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสําคัญของ 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจํา
ตลอดเวลา โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่ กําหนดไว้ 
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
 
การสอบทานเป็นระยะๆ เป็นการประเมินเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่ กําหนดไว้ 
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
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ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ หมายถึง ต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 

 
๑๓๑๒  : การประเมินผลจากภายนอก 

การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยบุคคลหรือ 
คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ  
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
• รูปแบบและความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 
• คุณสมบั ติและความเป็นอิสระ รวมทั้ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ที่อาจเกิดขึ้นของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
 
การตีความ : 
การประเมินผลจากภายนอก  หรือการประเมินตนเองที่ ได้ รับการรับรอง  
โดยบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอก ซึ่งต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
ทั้งนี้ ผู้ประเมินจากภายนอกอาจให้ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือการปฏิบัติงาน 
 
บุคคลหรือคณะบุคคล  ซึ่ งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่ มีความเหมาะสม  
ต้องมีความรู้ความสามารถในด้ านการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในและ 
ด้านกระบวนการประเมินผลจากภายนอก โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด ความซับซ้อน และลักษณะงาน 
รวมถึงเทคนิค โดยคณะผู้ประเมินแต่ละคนไม่จําเป็นต้องมีความสามารถครบทุกด้าน  
แต่คณะผู้ประเมินทั้งคณะ ควรมีคุณสมบัติที่ เหมาะสม ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกว่ามีความสามารถและ
คุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ 
 
ความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก หมายถึง 
การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ หรือไม่อยู่ภายใต้ 
การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความสําคัญกับ 
ความเป็นอิสระของผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ที่อาจเกิดขึ้น 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๕ 

 ๑๓๒๐ :  การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายใน 

และภายนอกให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
ในเรื่องดังนี้ 
• ขอบเขตและความถี่ของการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 
• คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน ซึ่งเป็น 

ผู้ประเมินจากภายนอก รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
• รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
• แผนการปรับปรุงแก้ไข 

 
การตีความ : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา และความถ่ีของการรายงานผล 
การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานและพิจารณาถึงภารกิจงาน
ตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการประเมิน
จากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการประเมินจากภายนอก 
ขึ้นอยู่กับความถ่ีในการประเมิน 

 
๑๓๒๑  :  การระบุข้อความ  “ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

การตรวจสอบภายใน” 
  การระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
ก็ต่อเมื่อมีผลการประเมินการประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 

 
การตีความ : 
การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
เมื่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน
ที่ กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
ซึ่ งมีผลการประเมินการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายในจากภายในและภายนอก 
หน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนข้อความดังกล่าว โดยผลการประเมินจากภายนอก
อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๖ 

๑๓๒๒   : การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
การตรวจสอบภายใน 
กรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบ
ภายในตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
และมีผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ ไม่สามารถปฏิ บั ติงาน 
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๘ 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้
เกิดความม่ันใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐ 
 
การตีความ : 
การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้มและ
 ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐได้ 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
โดยในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ต้องคํานึงถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยง
ของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม รวมทั้งการให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๐๑๐  : การวางแผนการตรวจสอบ 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน 

ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 

 
การตีความ : 
การวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องหารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อทําความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สําคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวน
และปรับแผนการตรวจสอบตามความจําเป็น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ความเสี่ยง การปฏิบัติงาน โครงการ 
ระบบ และวิธีการควบคุมต่างๆ 

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๙ 

๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบต้องกระทําอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง  
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องนําข้อมูล
ข่าวสารของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
มาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย 

 
๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวัง

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน และข้อสรุปอ่ืนๆ 

 
๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คําปรึกษา        

เพื่อช่วยให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งต้องกําหนดงานบริการให้คําปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย 

 
๒๐๒๐  : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากร 
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปี 
ที่มีนัยสําคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ 
ในกรณีที่มีข้อจํากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 
 

๒๐๓๐  :  การบริหารทรัพยากร 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสม 
เพียงพอ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถ
บรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

 
การตีความ : 
ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ 
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ  

ความเพี ยงพอ  หมายถึ ง ปริมาณของทรัพยากรที่ จํ าเป็น ต่อการบรรลุผล 
ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งการนําทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ  
มีการนําไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสําเร็จตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๐ 

๒๐๔๐  : นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
การตีความ : 
การกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานขึ้นอยู่ กับขนาดและโครงสร้างของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และความซับซ้อนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
๒๐๕๐  :  การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานและ
การพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนที่ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและ 
ให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสม  
และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกัน 

 
การตีความ :   
กิจกรรมการประสานงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจใช้ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาอื่น โดยการกําหนดกระบวนการ
สําหรับการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน และพิจารณาถึงความสามารถความเที่ยงธรรม
และการใช้ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการบริการให้ความเชื่อมั่น
และให้คําปรึกษาของผู้อ่ืน นอกจากนี้ ควรมีความเข้าใจถึงขอบเขตวัตถุประสงค์และ
ผลของการปฏิบัติงานของผูใ้ห้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและใหค้ําปรึกษาของผู้อ่ืน 
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ 
ผลการปฏิบัติงานที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปและความคิดเห็นของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างเพียงพอ 

 
๒๐๖๐  :  การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบถึงวัตถุประสงค์ 
อํานาจหน้ าที่  ความรับผิดชอบและผลการปฏิ บั ติงานตามที่ กํ าหนดไว้ ใน 
แผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
การตรวจสอบภายใน โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและ 
การควบคุมที่ มีนัยสําคัญ  ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการกํากับดูแล  
รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้ความสําคัญ 
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การตีความ :  
ความถี่และเนื้อหาของการรายงาน เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความสําคัญ
ของข้อมูลและความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานที่ต้องการเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสั่งการ โดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานและสื่อสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องเกี่ยวกับ 

• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
• ความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
• แผนการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตามแผนการตรวจสอบ 
• ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• รายงานผลการตรวจสอบ 
• การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

และแผนการปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดการกับประเด็นที่มีนัยสําคัญ 
• การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเห็นว่าความเสี่ยงนั้นไมอ่าจยอมรับได้ 
 

๒๐๗๐  : ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ 
ในกรณีที่การตรวจสอบภายในดําเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน       
หน่วยงานของรัฐยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
ผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุตามท่ีกําหนดไว้ 

 
การตีความ :  
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ สามารถแสดงให้เห็นจากการประเมิน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานให้สอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน หลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 

 
๒๑๐๐ :  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการ
ที่เป็นระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายใน 
จะมีความน่าเชื่อถือและเพิ่ มคุณค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก  
และการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
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๒๑๑๐  :  การกํากับดูแล 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้คําแนะนําที่เหมาะสม 
ในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อ 
• การกําหนดยุทธศาสตร์และการดําเนินงาน 
• การกํากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
• การเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณค่าเพิ่มให้เกิดภายในหน่วยงานของรัฐ 
• การให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิผล 

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 
• การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานของรัฐ 
• การประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

หั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ผู้ ตรวจสอบภายนอก  ผู้ ตรวจสอบภายใน  
ผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นอื่นๆ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินการออกแบบ  

การนําไปสู่การปฏิบัติและความมีประสิทธิผลของกิจกรรมหรือ 
งานโครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ 
หน่วยงานของรัฐ 

๒๑๑๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินว่า การกํากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์
และยุทธศาสตร์หน่วยงานของรัฐ 

 
๒๑๒๐  : การบริหารความเสี่ยง 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมีประสิทธิผล และ

สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

การตีความ : 
การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจสอบภายในจากผลการประเมินว่า 
• วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจ 

ของหน่วยงาน 
• การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 
• การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และ 
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• การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงาน
อย่างทันเวลา เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นํามาปรับปรุงการดําเนินงานภายใน
หน่วยงาน 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การประเมินความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่ละเรื่อง 
ซึ่งเมื่อนําผลการตรวจสอบต่างๆ มาพิจารณาเข้าด้วยกัน จะทําให้เกิดความเข้าใจ 
ในกระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ 
 
การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง 
โดยสามารถดําเนินการประเมินผลแยกต่างหากหรือรวมทั้งสองแบบ 

 
๒๑๒๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 

การกํากับดูแลการดําเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการเงิน และการดําเนินงาน 
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
• การดูแลทรัพย์สิน และ 
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ

ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ 
 

๒๑๒๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต  
และวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

 
๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  
และระมัดระวังความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

 
๒๑๒๐.C๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ ได้รับ 

จากการปฏิบั ติงานบริการให้คํ าปรึกษา มาใช้ ในการประเมินผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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๒๑๒๐.C๓  : การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงละเว้น 
ในส่วนของการดําเนินการ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

 
๒๑๓๐   : การควบคุม 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุม 
ในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการควบคุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
๒๑๓๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอ 

และประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อให้การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การกํากับดูแล การดําเนินงาน และ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการเงินและการดําเนินงาน 
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
• การดูแลและรักษาทรัพย์สิน และ  
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ

ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ 
 

๒๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ ได้รับ 
จากการบริหารงานให้คําปรึกษามาใช้ในการประเมินผลการควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกําหนด

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

 
๒๒๐๑  : ข้อพิจารณาในการวางแผน 

ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการ 

ที่จะนํามาใช้ในการควบคุมผลการดําเนินงานของกิจกรรมนั้น 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๕ 

• ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการดําเนินงาน 
ของกิจกรรม ตลอดจนวิธีการที่จะนํามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจาก 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

• ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบ
การควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

• โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 
 
๒๒๐๑.A๑ : กรณีที่ เป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน สําหรับการให้บริการแก่

หน่วยงานภายนอก  ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ 
ความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อจํากัดในการเผยแพร่ผลงาน 
และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้ความเชื่อมั่น
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๒๒๐๑.C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความ

เข้าใจกับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ
และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญต้องมี 
การบันทึกเรื่องทําความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๒๒๑๐  : การกําหนดวัตถุประสงค์ 

ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ 

 
๒๒๑๐.A๑  : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ที่จะตรวจสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้อง
กับผลการประเมินความเสี่ยง   

 
๒๒๑๐.A๒  :   การกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง  
การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ 
รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๖ 

 
๒๒๑๐.A๓  : หลักเกณฑ์ที่เพียงพอเป็นสิ่งจําเป็นต่อการประเมินการกํากับดูแล  

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ซึ่ งผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องมั่นใจว่าฝ่ายบริหารและหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ กําหนดหลักเกณฑ์ที่ เพี ยงพอในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงาน ในกรณีหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดมีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
นั้นในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่า หลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับฝ่ายบริหาร
และหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 

 
การตีความ   
ประเภทของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลมีดังนี้ 
• หลักเกณฑ์ภายใน เช่น นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
• หลักเกณฑ์ภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

ของทางราชการ เป็นต้น 
• หลักเกณฑ์การปฏิบั ติงานของหน่วยงานต้นแบบ/หน่วยงาน 

ที่มีความเป็นเลิศ เช่น แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น 

 
๒๒๑๐.C๑  : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องคํานึงถึงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ตามขอบเขตที่มีการเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริการ 

 
๒๒๑๐.C๒  : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ต้องสอดคล้องกับ 

การสร้างคุณค่า ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๒๒๐  :  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้

สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 

๒๒๒๐.A๑  :  ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องกําหนดให้ครอบคลุมถึง 
ระบบการทํางานต่างๆ  เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ  
รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืนๆ  



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๗ 

 
๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น หากผู้รับบริการ 

ขอรับคําปรึกษาในเรื่องที่มีนัยสําคัญ ผู้ตรวจสอบภายในควรทําความ
เข้าใจกับผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ 
ทั้ งนี้  ในการรายงานผลการปฏิ บั ติงานบริการให้คําปรึกษาแก่
ผู้รับบริการผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการให้คําปรึกษา 

 
๒๒๒๐.C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่า 

ได้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
หากในระหว่างปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขต 
การปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไข 
ที่ปรับปรุงนั้น เพื่อพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ 

 
๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
และระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 

 
๒๒๓๐  :  การจัดสรรทรัพยากร 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน 
ตลอดจนข้อจํากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

 
การตีความ 
เหมาะสม คือ การผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน  
 
เพียงพอ คือ ปริมาณของทรัพยากรที่จําเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
๒๒๔๐   : แนวทางการปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๘ 

 
๒๒๔๐.A๑ : แนวทางการปฏิบัติงานต้องกําหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์

ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะ 
เริ่มปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องดําเนินการ 
ขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที 

 
๒๒๔๐.C๑ : แนวทางการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ

เนื้อหาสาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒๓๐๐ :  การปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
๒๓๑๐  :  การระบขุอ้มูล 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลที่มีความเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
การตีความ : 
ข้อมูลที่มีความเพียงพอ เป็นสิ่งที่เป็นความจริง มีความเพียงพอ และสามารถที่จะโน้มน้าว
ให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน  
 
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่ได้จากการใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม  
 
ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่จะนํามาสนับสนุนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์  
 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะช่วยให้การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๒๓๒๐  : การวิเคราะห์และประเมินผล 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม เพื่อให้
ได้ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 

 
๒๓๓๐  : การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้อง 
และเป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๙ 

๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับ 
จากการปฏิบัติงานและในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือหลังจาก 
มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 

 
๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดระยะเวลาในการเก็บ

รักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อ
รูปแบบใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลต้องให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิ บั ติของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายในการเก็บรักษา

ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ  
ทั้ งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิ บั ติของหน่วยงานของรัฐ 
และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๓๔๐   : การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการกํากับดูแลการปฏิ บั ติงานที่ ได้
มอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในให้ดีย่ิงขึ้น 
 
การตีความ : 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงความซับซ้อนของงานที่มอบหมายให้
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน 
ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
แต่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ เหมาะสมให้ เป็น
ผู้ดําเนินการสอบทาน โดยให้มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานดังกล่าว 

 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๐ 

๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 

 
๒๔๑๐  :   หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  และ 
ผลการตรวจสอบ 

 
๒๔๑๐.A๑ : การรายงานผลการตรวจสอบต้องมี ผลการตรวจสอบซึ่ งผล 

การตรวจสอบนั้น จะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุง
แก้ไขการดําเนินงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของ 
ผู้ตรวจสอบภายในที่ เสนอนั้น จะต้องคํานึงถึงความคาดหวังของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ 

 
การตีความ :  
การให้ความเห็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจจะเป็นการจัดลําดับ
ความสําคัญ การสรุปประเด็นหรือการอธิบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง หรือภารกิจงาน ดังนั้น การเสนอความเห็น
จึงให้มีการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานและความมีนัยสําคัญ 

 
๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของ   

หน่วยรับตรวจไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วย 
 
๒๔๑๐.A๓ : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ ให้บุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐทราบ

ต้องระบุข้อจํากัดในการเผยแพร่และการนําผลการตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 
 
๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้าและการรายงานผล

การตรวจสอบบริการให้คําปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน
และความต้องการของผู้รับบริการ 

 
๒๔๒๐   :  คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 

การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๑ 

การตีความ : 
การรายงานผลการตรวจสอบด้วยความถูกต้อง คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาด 
และการบิดเบือนโดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง   
 
การรายงานด้วยความเที่ ยงธรรม  คือ  มีความยุติธรรม  ไม่อคติ  ไม่ลําเอียง  
และเป็นผลที่ได้มาจากการประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดอย่างยุติธรรม
และสมดุล 
 
การรายงานด้วยความชัดเจน คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลีกเลี่ยง
การใช้คําศัพท์เทคนิคที่ไม่จําเป็น รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลที่สําคัญ และเกี่ยวข้องไว้
อย่างครบถ้วน  
 
การรายงานที่รัดกุม คือ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ซ้ําซ้อน และไม่มีการนําเสนอ
รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จําเป็น  
 
การรายงานที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและหน่วยงาน 
อันจะนําไปสู่การปรับปรุงในส่วนที่จําเป็น  
 
การรายงานที่ครบถ้วน เป็นการนําเสนอข้อมูลที่มีใจความสําคัญต่อผู้อ่านรายงาน
อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่างๆ  
ที่เป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะและสรุปผลการตรวจสอบ 
 
การรายงานที่ทันกาล คือ การรายงานที่ทันเวลา โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร 
ได้ดําเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
๒๔๒๑   :  ข้อผิดพลาดของรายงานผลการตรวจสอบ 

ในกรณีที่ตรวจพบว่า รายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมีข้อผิดพลาดหรือละเลย 
ในการกล่าวถึงประเด็นหลักที่สําคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรีบแก้ไข 
และจัดส่งรายงานฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 
 

๒๔๓๐   :  การระบุข้อความการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน 
การระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  ก็ ต่อเมื่อผลการประเมิน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๒ 

๒๔๓๑   :  การเปิดเผยการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน 
กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ต้องมีการเปิดเผยไว้ในรายงานผลตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• หลักการหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
การตรวจสอบภายในที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

• เหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในนั้นได้ 

• ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในนั้นได้ 

 
๒๔๔๐   :  การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 

 
การตีความ : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ รวมทั้ง กําหนดผู้ที่ได้รับรายงาน
และวิ ธีการเผยแพร่รายงานนั้น ทั้ งนี้  หากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะมอบหมายหน้าที่นี้ให้ผู้ อ่ืน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงมีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 
 
๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่

รายงานผลการตรวจสอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
๒๔๔๐.A๒ : การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้

ในกฎหมายหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
• ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 
• ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ตามความเหมาะสม และ 
• ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุข้อจํากัด

ในการใช้รายงานดังกล่าว 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๓ 

๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบการบริการให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 

 
๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา อาจมีการบ่งชี้ประเด็น

เกี่ยวกับการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
หากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานของรัฐในภาพรวม ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ 

 
๒๔๕๐   :  การให้ความเห็นในภาพรวม 
 การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน 
ความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ความเห็นในภาพรวมดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้ มีความเกี่ยวข้อง 
และเป็นประโยชน์ 

 
การตีความ : 
การสื่อสารรายงานผลการตรวจสอบ ให้รวมถึงเรื่องดังนี้ 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วงระยะเวลาที่ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ 
• ข้อจํากัดของขอบเขตการปฏิบัติงาน 
• การพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการใช้ผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน/ที่ปรึกษาอื่นๆ 
• การสรุปข้อมูลสําคัญที่ใช้สนับสนุนความเห็น 
• กรอบความเสี่ยงหรือการควบคุมหรือหลักเกณฑ์ อ่ืนๆ ที่ เป็นพื้นฐาน 

การให้ความเห็นโดยรวม 
• ความเห็นโดยรวม การใช้ดุลยพินิจ หรือข้อสรุปที่ยุติ 
ทั้งนี้ ต้องชี้แจงสาเหตุของความเห็นโดยรวมที่ไม่น่าพอใจในรายงานดังกล่าว 
 

๒๕๐๐ :  การติดตามผล 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ 
 
๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะที่ ได้นําเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
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๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามผลของงานบริการ 
ให้คําปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการ 

 
๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหาร 

ยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 

 
 การตีความ :  
 การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของฝ่ายบริหารนั้น อาจพิจารณาได้จากการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น

หรือการให้คําปรึกษา การติดตามความก้าวหน้าของผลการตรวจสอบครั้งก่อนหรืออื่นๆ  
ทั้งนี้ การหาข้อยุติเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
คําอธิบายศัพท์ 
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คํานิยาม 
การตรวจสอบภายใน กิ จกรรมการให้ ความเชื่ อมั่ นและการให้ คํ าปรึกษาอย่ างเที่ ยงธรรม 

และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล 
อย่างเป็นระบบ 

 
คําอธิบายศัพท์ 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ 
(Charter) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายในต้องประกอบด้วย 
 : สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 : สายการรายงาน ซึ่ งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 : สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 : ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
การกํากับดูแล กระบวนการดําเนินงาน  เพื่อกํากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของ 
(Governance) หน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
การกํากับดูแลเทคโนโลยี กระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
สารสนเทศ หน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
(Information Technology หน่วยงานของรัฐ 
Governance) 
 
การควบคุม (Control) การกระทําใดๆ ก็ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และกลุ่มบุคคล
 กําหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองค์กร 
 และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทําให้
 เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานสามารถบรรลุ 
 ผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
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การควบคุมพื้นฐาน การควบคุมที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการกํากับดูแล โดยจัดให้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology เช่น ระบบงานข้อมูล ระบบเครือข่าย และบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย  
Controls)  การควบคุ มแบบทั่ วไป  (General Controls) และแบบเฉพาะทาง  
 (Technical Controls) 
 
การทุจริต (Fraud) การกระทําที่กฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด

อํานาจหน้ าที่ ตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระทํ าที่ เกิดขึ้ น 
โดยปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือมีเหตุบีบคั้นจากผู้ อ่ืน การทุจริต  
คือ การกระทําของบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง 
หรือบริการพิ เศษ  โดยไม่ ต้ องจ่ ายเงินหรือค่ าตอบแทนใดๆ หรือ 
เป็นการกระทําเพื่อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจอ่ืน 

 
การบริหารความเสี่ยง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
(Risk Management) ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล     

ว่าหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย 
 
การสร้างคุณค่าเพิ่ม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม ในอันที่จะเป็นการสร้าง   
(Add Value) มูลค่าเพิ่มให้ กับหน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทําให้ 
 หน่วยงานของรัฐสามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผลย่ิงขึ้น ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบของการให้คําปรึกษาแนะนํา 
 หรือการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้ 
 การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์

ด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยจะทําหน้าที่ กํากับดูแล 
ให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  
มีมาตรการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่รัดกุม  
เพื่ อให้การบริหารงานหน่วยงานของรัฐโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใส  
มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน  

 
ความเสี่ยง (Risk) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 
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งานบริการให้ความเชื่อมั่น การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผล
(Assurance Services) อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกํากับดูแล 
 การบริหารความเสี่ ยง และการควบคุมของหน่ วยงานของรัฐ เช่น  
 การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์ 
 และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ
 ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
 
งานบริการให้คําปรึกษา การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน
(Consulting Services) และขอบเขตของงานจะจัดทํ าข้อตกลงร่วมกับผู้ รับบริการและ 
 มีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง
 กระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
 หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้คําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคล่องตัว
 ในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 และการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ต้อง (Must) การเน้นความสําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
แต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด   
ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้     
การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการให้คําปรึกษาด้านต่างๆ  
 ของบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 เช่น รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของ 
 ที่ปรึกษาโครงการของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
 
แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นไว้ล่วงหน้า  

เกี่ ยวกับเรื่องที่ จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้า
ของการปฏิ บั ติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ  และให้ปฏิ บั ติงานได้ 
อย่างราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๙ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทําไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใดจึงจะทําให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 

 
ผู้รับบริการ ผู้ร้องขอรับการบริการหรอืหน่วยรับตรวจ 
 
ฝ่ายบริหาร ผู้ทําหน้าที่บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ไม่เกินสามลําดับ 
 
ภารกิจงานตรวจสอบภายใน    งานของผู้ตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
 
ยุทธศาสตร์ การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
 
หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 
หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
  
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทําหน้าที่ในการกํากับ
ตรวจสอบภายใน ดูแลการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่หน่วยงาน
 ของรัฐ เลือกใช้บริการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก  
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล 
 เรื่องของสัญญาว่าจ้าง และคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลงาน รวมท้ัง
 รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 
 และติดตามผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
 
    ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 
    “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน  
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
    (๑)  ส่วนราชการ 
    (๒)  รัฐวิสาหกิจ 
    (๓)  หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอัยการ 
    (๔)  องค์การมหาชน 
    (๕)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    (๖)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๗)  หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ก ากับดูแลหรือผู้ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  
    “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เกินสามล าดับ 
    “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๐ – ๑๕ ของหลักเกณฑ์นี้ 
    “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ  
    “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสู งสุดในหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน  
    “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
    “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๒  กรมบั ญชี กลางเป็ นผู้ ก าหนดคู่ มื อหรื อแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการตรวจสอบภายใน 
ให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) และ (๓) – (๗)  ถือปฏิบัติ  และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) ถือปฏิบัติ 
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ความท่ัวไป 
    ข้อ ๓ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน 
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๓ 
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
    ข้อ ๕ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    (๑)  มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่ง 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
    (๓)  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอ่ืนในขณะเดียวกัน
ไม่ได ้
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ต รวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ 
และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  
    ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
    ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
    ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ 
เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
    ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
    กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
    ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
    (๑)  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ 
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 
    (๒)  เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
    (๓)  เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
    ข้อ ๑๒  คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
    (๑)  ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    (๒)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือ 
มีอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจ าจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง
หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (๓)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง 
หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (๔)  ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑)  จั ดท ากฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกั บขอบเขตความรั บผิ ดชอบ 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    (๒)  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  
    (๓)  สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
    (๔)  สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
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    (๕)  ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (๖)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส 
เกิดการทุจริตทีอ่าจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
    (๗)  ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 
    (๘)  ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านัก งาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน 
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 
    (๙)  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
    (๑๐) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 
    (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
    หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่งได้  
    ข้อ ๑๔ วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการประชุม และอ่ืนๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด  
    ข้อ ๑๕ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้
    (๑)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้
      (๑.๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  
      ในกรณี ที่ ตรวจสอบงาน/โครงการของส่ วนราชการในสั งกัดของกระทรวงนอกเหนือ 
จากงานของส านักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
งาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบาย 
ให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย 
      (๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ   
      ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสมควร หัวหน้าส่วนราชการ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ 
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      (๑.๓)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
      ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลาง มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ 
ในส่วนกลาง อาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กฎหมายว่าด้วยการเงินหรือระเบียบอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตามข้อ (๑.๓)  
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน                     
    (๒)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    (๑)  ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน 
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  
โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ  
ของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
    (๒)  ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    (๓)  จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงาน
ผลประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
    (๔)  จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
    ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 
      (๔.๑)  กรณี หน่ วยงานตรวจสอบภายในของหน่ วยงานของรัฐ ตามข้ อ (๑) หน่ วยงาน 
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย 
      (๔.๒) กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส าเนาแผนการตรวจสอ บ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
    (๕)  ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔) 
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    (๖)  จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
      (๖.๑) กรณหีน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ทราบด้วย 
      (๖.๒) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
      (๖.๓)  กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย 
    (๗)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
    (๘)  ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
    (๙)  ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    (๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
    (๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
    ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์  
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
    (๑)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
    (๒)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ       
    (๓)  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
    (๔)  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภั ยของทรัพย์สินของหน่ วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
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    (๕)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
    ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
    ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐตามท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
 

หน่วยรับตรวจ 
    ข้อ ๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑)  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    (๒)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้  
    (๓)  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได ้
    (๔)  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
    (๕)  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    (๖)  ปฏิ บั ติ ตามข้อทั กท้ วง และข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในในเรื่ องต่ างๆ ที่ หั วหน้ า 
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 
    กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 

บทเฉพาะกาล 
    ข้อ ๒๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไปพลางก่อน และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
    ข้อ ๒๓ บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่หลักเกณฑป์ฏิบัตินี้ใช้บังคับ 
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แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง  และยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน                   
จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติ 
    ๑. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
    ๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑  ความซื่อสัตย์  (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้ เกิด 
ความไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
     ๓.๒   ความเที่ ยงธรรม (Objectivity) ผู้ ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ ยงธรรม 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิด  
ของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓  การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ                  
ของผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ ได้รับทราบจากการปฏิบัติ งาน และไม่ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ ได้รับอนุญาต 
จากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
     ๓.๔  ความสามารถในหน้าที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
    ๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 
     ๑ .๑   ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของตนด้ วยความซื่ อสั ตย์  ขยั นหมั่ นเพี ยร  
และมีความรับผิดชอบ 
     ๑.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล                   
ตามวิชาชีพที่ก าหนด 
     ๑.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย  
ต่อหน่วยงานของรัฐ 
     ๑.๔  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
    ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
     ๒.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง                 
กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
     ๒.๒  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้ เกิดหรือก่อให้ เกิดความไม่ เที่ยงธรรม                       
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
     ๒.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระส าคัญทั้งหมด                          
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง 
หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
    ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
     ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก                      
การปฏิบัติงาน 
     ๓.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 
เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
    ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
     ๔.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ                        
และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
     ๔.๒  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน                   
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
     ๔.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล 
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
. 
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เปนปที่ ๕๒  ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปน้ี

มาตรา ๑    พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  "พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐"

มาตรา ๒    พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓    บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนในสวนที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัติน้ี  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน

มาตรา ๔    ในพระราชบัญญัติน้ี
"ขอมูลขาวสาร"  หมายความวา  สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  ขอมูล

หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทํ าไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ  และ
ไมวาจะไดจัดทํ าไวในรูปของเอกสาร  แฟม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถาย
ฟลม  การบันทึกภาพหรือเสียง    การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอ่ืนใดที่ทํ าใหสิ่งที่บันทึก
ไวปรากฎได

"ขอมูลขาวสารของราชการ"  หมายความวา  ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาารเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน

"หนวยงานของรัฐ"  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณา



พิพากษาคดี  องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง

"เจาหนาที่ของรัฐ"  หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
"ขอมูลขาวสารสวนบุคคล"  หมายความวา  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ

บุคคล  เชน การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํ างาน
บรรดาที่มีชื่อของผูน้ันหรือมีเลขหมายรหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทํ าใหรูตัวผูน้ันได  เชน  ลายพิมพ
น้ิวมือ  แผ นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย  และใหความหมายรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สิง่เฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย

"คณะกรรมการ"  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
"คนตางดาว"  หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปน้ี
(๑)  บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก

ผูถือ  ใหถือวาใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ
(๒)  สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว
(๓)  สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว
(๔)  นิติบุคคลตาม (๑)  (๒)  (๓)  หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกิน

กึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว
นิตบิคุคลตามวรรคหนึ่ง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ  สมาชิก  หรือมีทุนใน

นิติบุคคลอื่น  ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว
มาตรา ๕    ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และมีอํ านาจออก

กฎกระทรวง  เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖    ใหจัดตั้งสํ านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัด

สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะ
กรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  และ
ใหคํ าปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

หมวด  ๑
การเปดเผยขอมูลขาวสาร

มาตรา ๗    หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ี
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา

(๑)  โครงสรางและการจัดองคกรในการดํ าเนินงาน
(๒)  สรุปอํ านาจหนาที่ที่สํ าคัญและวิธีการดํ าเนินงาน



(๓)  สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  หรือคํ าแนะนํ าในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ

(๔)  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คํ าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน
นโยบายหรือการตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ  เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกี่ยวของ

(๕)  ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
ขอมูลขาวสารใดที่มีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํ านวนพอสมควรแลว  ถามีการ

ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  โดยอางอิงถึงสิ่งพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง
แลว

ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขาย
หรือจํ าหนายจายแจก  ณ  ที่ทํ าการของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๘    ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔)  ถายังไมไดลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา จะนํ ามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูนํ าจะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
น้ันตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร

มาตรา ๙    ภายใตบังคับมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกํ าหนด

(๑)  ผลการพิจารณาหรือคํ าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน  รวมทั้งความเห็นแยงและ
คํ าสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว

(๒)  นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา
๗ (๔)

(๓)  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจายประจํ าปของปที่กํ าลังดํ าเนินการ
(๔)  คูมือหรือคํ าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ของเอกชน
(๕)  สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖)  สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ

เอกชนในการจัดทํ าบริการสาธารณะ
(๗)  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะ

รัฐมนตรี  ทั้งน้ี  ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํ ามาใชใน
การพิจารณาไวดวย

(๘)  ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิให

เปดเผยตามมาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทํ าโดยประการอื่นใดที่ไมเปน
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น



บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม  ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู  ขอสํ าเนาหรือ
ขอสํ าเนาที่มีคํ ารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ  จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ในการนี้ใหคํ านึง
ถงึการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย  ทั้งน้ี  เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

คนตางดาวจะมีสิทธิตามมตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กํ าหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐    บทบัญญัติมาตรา ๗  และมาตรา ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของ

ราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกํ าหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน
มาตรา ๑๑    นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว

หรือทีจั่ดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว  หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว
ถาบคุคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและตํ าขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะ
ทีอ่าจเขาใจผิดไดตามควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลา
อันสมควร  เวนแตผูน้ันขอจํ านวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร

ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยาย
เวลาในการจัดหาให หรือจะจัดทํ าสํ าเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแก
ขอมูลขาวสารนั้นก็ได

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาว
สารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได  มิใชเปนการตองไปจัดทํ า  วิเคราะห  จํ าแนก  รวบรวม  หรือจัด
ใหมีขึน้ใหม  เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ
หรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี  ตามที่คณะกรรมการกํ าหนด  แตถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา  และเปนเรื่องที่จํ าเปนเพ่ือปกปอง
สิทธิเสรีภาพสํ าหรับผูน้ัน  หรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูล
ขาวสารนั้นใหก็ได

บทบญัญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอ  หากเปนการสอดคลองดวยอํ านาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐ
น้ันอยูแลว

ใหนํ าความในมาตรา ๙ วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใชบังคับแกการจัดหา
ขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒    ในกรณีที่มีผูยื่นคํ าขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑  แมวา
ขอมูลขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง  หรือสวนสาขาของหนวยงาน
แหงน้ัน  หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม  ใหหนวยงานของรัฐที่รับ
คํ าขอ ใหคํ าแนะนํ า  เพ่ือไปยื่นคํ าขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา

ถาหนวยงานของรัฐผูรับคํ าขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคํ าขอเปนขอมูลที่จัดทํ าโดยหนวย
งานของรัฐแหงอ่ืน  และไดระบบหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กํ าหนดตามมาตรา ๑๖  ใหสงคํ าขอนั้น
ใหหนวยงานของรัฐผูจัดทํ าขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคํ าสั่งตอไป



มาตรา ๑๓    ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๗
หรือไมจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตาม
มาตรา ๑๑  หรือฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา  หรือเห็นวาตน
ไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ผูน้ันมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ  เวนแตเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  หรือคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคานตามมาตรา
๑๗  หรือคํ าสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕

ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตองพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํ ารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนใหขยายเวลาออกไปได
แตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน

หมวด  ๒
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย

มาตรา ๑๔    ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน
พระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได

มาตรา ๑๕    ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปน้ี  หนวย
งานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยก็ได  โดยคํ านึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน

(๑)  การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๒)  การเปดเผยจะทํ าใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสํ าเร็จ
ตามวัตถุประสงคได  ไม ว าจะเกี่ยวกับการฟ องคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ
การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม

(๓)  ความเห็นหรือคํ าแนะนํ าภายในหนวยงานของรัฐในการดํ าเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด
แตทั้งน้ีไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํ ามาใชในการทํ าความ
เห็นหรือคํ าแนะนํ าภายในดังกลาว

(๔)  การเป ดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บคุคลใด

(๕)  รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้ า
สทิธสิวนบุคคลโดยไมสมควร

(๖)  ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนํ าไปเปดเผยตอผูอ่ืน

(๗)  กรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดใหพระราชกฤษฎีกา



คํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกํ าหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุ
ไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  และใหถือวาการมีคํ าสั่ง
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลํ าดับสายการบังคับ
บัญชา  แต ผู  ขออาจอุทธรณต อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กํ าหนดใน
พระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๑๖    เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะ
เปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไมภายใตเง่ือนไขเชนใด  และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐ
กํ าหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น  ทั้งน้ี  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ

มาตรา ๑๗    ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด  ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอคํ าคัดคานภายในเวลาที่
กํ าหนด  แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูน้ันอาจเสนอคํ าคัดคานได  ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง

ผูทีไ่ดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน  มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทํ าเปนหนังสือ
ถงึเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคัดคานและแจงผล
การพิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีที่มีคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐจะ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกํ าหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะ
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคํ าวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได  แลวแตกรณี

มาตรา ๑๘    ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา
๑๔  หรือมาตรา ๑๕  หรือมีคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูน้ันอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าสั่งน้ัน
โดยยื่นคํ าอุทธรณตอคณะกรรมการ

มาตรา ๑๙    การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่คํ าสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปน
การพิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม  จะตอง
ดํ าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจํ าเปนแกการพิจารณา
และในกรณีที่จํ าเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได

           มาตรา ๒๐  การเปดเผยขอมูลขาวสารใด  แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายใด  ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดชอบหากเปนการกระทํ าโดยสุจริตในกรณีดังตอไปน้ี

         (๑)  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดํ าเนินการโดยถูกตองตาม
ระเบียบตามมาตรา ๑๖

         (๒)  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจ าหน าที่ของรัฐในระดับตามที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวงมีคํ าสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด  เ พ่ือประโยชน อันสํ าคัญยิ่งกวาที่
เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ  หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  หรือประโยชนอ่ืนของบุคคล  และคํ าสั่งน้ัน



ไดกระทํ าโดยสมควรแกเหตุ  ในการนี้จะมีการกํ าหนดขอจํ ากัดหรือเง่ือนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได

การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว

หมวด  ๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

มาตรา ๒๑    เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้  "บุคคล"  หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่มี
สญัชาตไิทย  และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

มาตรา ๒๒   สํ านักขาวกรองแหงชาติ  สํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และหนวย
งานของรัฐแหงอ่ืนตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํ าหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่มิใหนํ าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับ
กบัขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได

หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนที่จะกํ าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งน้ัน  ตองเปน
หนวยงานของรับซ่ึงการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓)
จะเปนอุปสรรครายแรงตอการดํ าเนินการของหนวยงานดังกลาว

มาตรา ๒๓   หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ดังตอไปน้ี

(๑)  ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจํ าเปน  เพ่ือการ
ดํ าเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาว
เม่ือหมดความจํ าเปน

(๒)  พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น

(๓)  จัดให  มีการพิมพ ในราชกิจจานุเบกษา  และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังตอไปน้ี

(ก)  ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข)  ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค)  ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง)  วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ)  วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ)  แหลงที่มาของขอมูล

(๔)  ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ



(๕)  จัดระบบรักษาความปลอดภัยให แก ระบบข อมูลขาวสารสวนบุคคลตามความ
เหมาะสม  เพ่ือปองกันมิใหมีการนํ าไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล

ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเขาของขอมูล  หนวยงานของรัฐต องแจ งให
เจาของขอมูลทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนํ าขอมูลมาใช  ลักษณะการ
ใชขอมูลตามปกติ  และกรณีที่ขอขอมูลน้ันเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีที่มี
กฎหมายบังคับ

หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการให  จัดส งข อมูลขาวสาร
สวนบคุคลไปยังที่ใด  ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได  เวนแตเปนไปตามลักษณะ
การใชขอมูลตามปกติ

มาตรา ๒๔    หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุม
ดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรื อผู  อ่ื น  โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของ
ขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได  เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปน้ี

(๑)  ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน  เพ่ือการนํ าไปใชตามอํ านาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงน้ัน

(๒)  เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น

(๓)  ตอหนวยงานของรัฐที่ทํ างานดานการวางแผน  หรือการสถิติ  หรือสํ ามะโนตาง ๆ
ซ่ึงมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน

(๔)  เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย  โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทํ าใหรูวาเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

(๕)   หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานของรัฐสภาตามมาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ง เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา

(๖)  ตอเจาหนาที่ของรัฐ  เพ่ือปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน
การสอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม

(๗)  เปนการใหซ่ึงจํ าเปน  เพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล

(๘)  ตอศาล  และเจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่มีอํ านาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว

(๙)  กรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)

ใหมีการจัดทํ าบัญชีแสดงการเปดเผยกํ ากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕    ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอ
มูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  และเม่ือบุคคลนั้นมีคํ าขอเปนหนังสือ  หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดู
แลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทํ าการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสํ าเนาขอมูล



ขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และใหนํ ามาตรา ๙ วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด  ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐ
จะเปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได

ถาบคุคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง
ใหมีสิทธิยื่นคํ าขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคํ าขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบ
โดยไมชักชา

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไม แก ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มี
ค ําขอ  ใหผูน้ันมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคํ าสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยยื่นคํ าอุทธรณตอคณะ
กรรมการ  และไมวากรณีใด ๆ  ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคํ าขอของตน
แนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เกี่ยวของได

ใหบุคคลตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงดํ าเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔  และ
มาตรานี้ แทนผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม
แลวได

หมวด  ๔
เอกสารประวัติศาสตร

มาตรา ๒๖    ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา
หรือมีอายุครบกํ าหนดตามวรรคสอง  นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น  ใหหนวยงาน
ของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กํ าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา

กํ าหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท  ดังน้ี
(๑)  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป
(๒)  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบยี่สิบป
กํ าหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปน้ี
(๑)  หนวยงานของรัฐยังจํ าเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือ

ประโยชนในการใชสอยโดยต องจัดเก็บและ จัดใหประชาชนได ศึกษาคนควาตามที่ตกลงกับหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร

(๒)  หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผย  โดยมี
คํ าสั่งขยายเวลากํ ากับไวเปนการเฉพาะราย  คํ าสั่งการขยายเวลานั้นใหกํ าหนดระยะเวลาไวดวยแตจะ
กํ าหนดเกินคราวละหาปไมได



การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจํ าเปน  ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

บทบญัญัตติามมาตรานี้  มิใหใชบังคับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบกํ าหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทํ าลายหรืออาจทํ าลายไดโดยไมตอง
เก็บรักษา

หมวด  ๕
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

มาตรา ๒๗    ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลดักระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ผูอํ านวยการสํ านักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ  และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกเกาคนเปนกรรมการ

ให ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งเปนเลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๒๘    คณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่  ดังตอไปน้ี
(๑)  สอดสองดูแลและใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและ

หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
(๒)  ให คํ าปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ีตามที่ไดรับคํ าขอ
(๓)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง  หรือระเบียบของ

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติน้ี
(๔)  พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕)  จัดทํ ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเปน

ครั้งคราวตามความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัติน้ี
(๗)  ดํ าเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙    กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูใน

ตํ าแหนงคราวละสามปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง  ผูที่พนจากตํ าแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งตั้งใหมได
มาตรา ๓๐      นอกจากการพนตํ าแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับ

แตงตั้งตามมาตรา ๒๗ พนจากตํ าแหนง เม่ือ



(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอ

หนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖)  ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก  เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิด

ที่กระทํ าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑    การประชุมของคณะกรรมการ ต องมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหน่ีงของจํ านวนกรรมการทั้งหมดที่จะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถ าประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ให ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด

มาตรา ๓๒    ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเรียกใหบุคคลใดใหถอยคํ าหรือใหสงวัตถุ
เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได

มาตรา ๓๓    ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารที่มีคํ าขอไมวา
จะเปนกรณีตามมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถาผูมีคํ าขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะ
กรรมการตามมาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเขาดํ าเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการ
ทีเ่กีย่วของได  และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะ
กรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได  ไมวาจะเปนขอมูล
ขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม

มาตรา ๓๔    คณะกรรมการแต งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบั ติ ง าน
อย างใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และให นํ าความในมาตรา 31 มาใชบังคับโดย
อนุโลม

หมวด  ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

มาตรา ๓๕    ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ  มีอํ านาจหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๕  หรือคํ าสั่งไมรับฟง



คํ าคัดคานตามมาตรา ๑๗  และคํ าสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา
๒๕

การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงตั้ง
ตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความมั่นคงของประเทศ
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย

มาตรา ๓๖   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบ
ดวยบุคคลตามความจํ าเปน  แตตองไมนอยกวาสามคน  และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติ
หนาที่เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด  กรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันจะเขารวมพิจารณาดวยไมได

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได
มาตรา ๓๗    ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคํ าอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปด

เผยขอมูลขาวสาร  โดยคํ านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคํ าอุทธรณ

คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด  และในการมี
ค ําวินิจฉัยจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได

ใหนํ าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะ
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘    อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละ
สาขา  วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๙   ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒  และบทกํ าหนดโทษ
ทีป่ระกอบกบับทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย
อนุโลม

หมวด  ๗
บทกํ าหนดโทษ

มาตรา ๔๐    ผูใดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒  ตอง
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๔๑    ผูใดผาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํ ากัดหรือเง่ือนไขที่เจาหนาที่ของรัฐ
กํ าหนดตามมาตรา ๒๐  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจํ า
ทั้งปรับ



บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒    บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูล
ขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  หรือจัดใหมีขอมูลตามวรรค
หน่ึงไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวแตกรณี  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะ
ไดกํ าหนด

มาตรา ๔๓  ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในสวน
ทีเ่กีย่วกบัขอมูลขาวสารของราชการ  ยังคงใชบังคับตอไปน้ีไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติน้ี
เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดตามมาตรา ๑๖  จะไดกํ าหนดเปนอยางอ่ืน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

  พลเอก ชวลิต   ยงใจยุทธ

        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้  คือ  ในระบอบประชาธิปไตย  การใหประชาชนมีโอกาสกวาง
ขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดํ าเนินการตาง ๆ  ของรัฐเปนสิ่งจํ าเปน  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิด
เห็นและใชสทิธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง  อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน
สมควรกํ าหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํ ากัดเฉพาะขอ
มลูขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สํ าคัญของเอกชน  ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาระบอบ
ประชาธปิไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่  เพ่ือที่จะปกปกรักษาประโยชนของตน
ไดอกีประการหนึ่งดวย  ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน
จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้



 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินีส้อดคล้องกบัเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๕  หมวด  ๖  หมวด  ๗  และความใน
มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม  ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน  บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ออกค าสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 (ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหนา้ที่ผู้มีอ านาจพิจารณา

เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  แต่ไม่เพียงพอเท่ากับ
อ านาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
ร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 
(๒) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  ซึ่งรวมถึง

ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ  หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน  รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นิติวิทยาศาสตร์  หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ  
เพ่ือกิจการสื่อมวลชน  งานศิลปกรรม  หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
หรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าว  
ซึ่งเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  รัฐสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  แล้วแต่กรณี 

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  
การบังคับคดี  และการวางทรัพย์  รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(๖) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดท านองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ต้องจัดให้มี 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยนั้น  ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร  
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  เมื่อเป็นกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า 
จะมีการช าระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร 
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ทั้งนี้  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ   ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์

เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  หรือด้านอื่น  ทั้งนี้   
ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค  อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ  
และอัยการสูงสุด  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเก้าคน  ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  
หรือด้านอื่น  ทั้งนี้  ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระตามมาตรา  ๑๓  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงความโปร่งใส
และความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคล 
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ประกอบด้วย  

(๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งจ านวนสองคน  และ 
(๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งจ านวนสองคน 
ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการสรรหา 

ในส่วนของตนได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  ให้ส านักงานเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทนใน
ต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

มาตรา ๑๐ ในการสรรหาประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  และ
ยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวนประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 
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เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึง่  หากยังมิได้มีการแตง่ตั้งประธานกรรมการหรอืกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
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มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๒  ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้   

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคสอง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา  
ให้แจ้งการมีส่วนไดเ้สียของตนใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม  และห้ามมิให้ผู้นั้นเข้ารว่ม
ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
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มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม  (๑)  รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว 

(๓) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยัง

ต่างประเทศ 
(๖) ประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ

พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
(๙) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล  
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการได้รับเบี้ยประชุม

และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง  เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย  และการขอความยินยอมนั้น
ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน  มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้  รวมทั้ง  
ใช้ภาษาที่อ่านง่าย  และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องค านึง  
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม  ทั้งนี้  ในการเข้าท าสัญญา
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ  ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม  เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ  
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
โดยชอบตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และไม่ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา  ๒๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ  ซึ่งผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอม 
โดยล าพังได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๒๔  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย 

(๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี  ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจ
กระท าการแทนผู้เยาว์ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ  การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล  การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  โดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยแล้ว 

(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง 
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรายละเอยีด  ดังต่อไปนี้  
เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 

(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ตามที่มาตรา  ๒๔  ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเข้าท าสัญญา  รวมทั้งแจ้งถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทั้งนี้  ในกรณี
ที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน  ให้ก าหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม 

(๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อในกรณี  

ที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้แจ้งข้อมูล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของ
ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
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(๖) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๑๙  วรรคห้า  มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล 
(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 

เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญ
น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง  เว้นแต่ 
(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

โดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล  

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  
หรือมาตรา  ๒๖ 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา  ๒๑  และการแจ้งรายละเอียด
ตามมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  
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(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าว 

ไม่สามารถท าได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  ในกรณีนี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ  และประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระท าโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซึ่งล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที่ 
หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการ  
ตามมาตรา  ๒๓  ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายก าหนด 

การแจ้งรายละเอียดตามวรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้  เว้นแต่กรณีที่น าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้เพ่ือการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก  และกรณีที่จะน าข้อมูล  
ส่วนบุคคลไปเปิดเผย  ต้องแจ้งก่อนที่จะน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลเกีย่วกบัเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  ความคิดเหน็
ทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม   
ข้อมูลสุขภาพ  ความพิการ  ข้อมูลสหภาพแรงงาน  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพ  หรือข้อมูลอื่นใด 
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  

(๒) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ  สมาคม  
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง  ศาสนา  ปรัชญา  หรือสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก  ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก  หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอกับมูลนิธิ  สมาคม  หรือองค์กร  
ที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ  
สมาคม  หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรนั้น 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(๕) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
 (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์  การประเมินความสามารถในการท างานของ

ลูกจ้าง  การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์  การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม  การรักษาทางการแพทย์  
การจัดการด้านสุขภาพ  หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย  ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

 (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข  เช่น  การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา  เวชภัณฑ์  หรือเครื่องมือแพทย์  ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 (ค) การคุ้มครองแรงงาน  การประกันสังคม  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของผู้มสีิทธิตามกฎหมาย  การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  หรือการคุ้มครองทางสังคม  
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  หรือประโยชน์สาธารณะอื่น  
ทั้งนี้  ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  และได้จัดให้มีมาตรการ  
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 (จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้  เช่น  ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  ข้อมูลจ าลองม่านตา  หรือ
ข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ 

ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระท าภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การใช้หรือเปดิเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๖ 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  จะต้องไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๖  (๕)  เว้นแต่ 

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 

(๔) เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือบุคคลอื่น  เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

(๖) เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทาง

หรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  ทั้งนี้    
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เมื่อมีหลักฐานใหม่ท าให้เชื่อได้ว่าประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่เพียงพอ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ 
ในราชอาณาจักรได้ก าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงาน  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว  
ให้สามารถกระท าได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘ 

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน 
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึง่  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ยังไม่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๘  หรือยังไม่มีนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่ง  
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  เมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับ
ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๗
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หมวด  ๓ 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา  
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามค าขอตามวรรคหนึ่ง  จะปฏิเสธค าขอได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล  และการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกการปฏิเสธค าขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีค าขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธค าขอได้  
ตามวรรคสอง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการขอรับส าเนาตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้ง
การขยายระยะเวลาตามวรรคสี่หรือหลักเกณฑ์อื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ  
ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  รวมทั้งมีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

(๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  (๓)  หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ก าหนด
ในมาตรา  ๒๔  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๘
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การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ได้  หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอด้วยเหตุผลดังกล่าว  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธค าขอ
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธคิัดคา้นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม 
ตามมาตรา  ๒๔  (๔)  หรือ  (๕)  เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า 

 (ก) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า 

 (ข) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย 

(๒) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง 

(๓) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  เว้นแต่เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ไม่สามารถเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนในทันทีเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้ง  
การคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม  (๑)  (ก)  หรือ  (ข)   
หรือ  (๓)  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบ
หรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙
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(๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป 

(๓) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธค าขอตามมาตรา  ๓๒  (๑)  (ก)   
หรือ  (ข)  ได้  หรือเป็นการคัดค้านตามมาตรา  ๓๒  (๒) 

(๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น  การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือ 
มาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูกขอให้ลบหรือท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามค าขอนั้น  โดยแจ้งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  เพ่ือให้ได้รับค าตอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามค าขอ 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอให้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๖ 
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(๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลายตามมาตรา  ๓๓  (๔)  แต่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน 

(๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล  แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้ง  
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา  ๓๒  (๓)  เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๓๒  วรรคสาม 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง   

เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ

ตามมาตรา  ๓๕  หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

ให้น าความในมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  

เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ  หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้ถอนความยินยอม  เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  
การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ให้น าความใน
มาตรา  ๓๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้  เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล  ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา 
โดยไม่ชักช้าด้วย  ทั้งนี้  การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจ
ให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  มิให้น ามาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมม่ีลักษณะตามมาตรา  ๒๖  และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเปน็จ านวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๑  (๒) 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้น าความในมาตรา  ๓๗  (๕)  และความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ  อย่างน้อยดังต่อไปนี้  เพ่ือให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้  โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้ 

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม 
(๗) การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้านตามมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  

มาตรา  ๓๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง 
(๘) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา  ๓๗  (๑)   
ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  

วรรคสอง  โดยอนุโลม 
ความใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๘)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่  
มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น  
ครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับ

จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  
ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  รวมทั้ง 
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

(๓) จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  ส าหรับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใด  ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความใน  (๓)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการ
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ
มิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) การด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย  จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอ
โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเครือกิจการ  
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้  ทั้งนี้  สถานที่ท าการแต่ละแห่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าว
ต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย 

ความในวรรคสองให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ท าการหลายแห่งโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล ะ
ส านักงานทราบ  ทั้งนี้  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
โดยค านึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้ง

ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ  รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงได้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้  แต่ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับส านักงานว่าหน้าที่หรือภารกิจดังกล่าว  
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศ 

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน  
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๔๔ นอกจากหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ  
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และ
คณะอนุกรรมการ  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดท าร่างแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งร่างแผนแม่บทและ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติดังกล่าว  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือ
กลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๙ 

(๔) ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งวิเคราะห์และ
วิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรั ฐและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๘) ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลูกจ้าง  ผู้รับจ้าง  หรือประชาชนทั่วไป 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจของส านักงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
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มาตรา ๔๕ ในการด าเนินงานของส านักงาน  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงานต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่
คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๔๖ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล  
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน 
เงินและทรัพย์สินของส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้

ของส านักงานตามมาตรา  ๔๖  (๔)  หรือ  (๕)  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
หกคนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน  และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

ให้น าความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่  
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทน 
ในต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๔๘ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึง 
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๕๐ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘   
ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๔๘  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมทั้งความยินยอม 
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๕๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแตง่ตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทน  และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเหลือไมถ่งึ
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓ การประชุมคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระท า

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

้หนา   ๘๐
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มาตรา ๕๔ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหนา้ที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

ส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิการให้เป็นไป  

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ

ส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินการของส านักงาน  และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อบังคับตาม  (๒)  ถ้ามีการจ ากัดอ านาจเลขาธิการในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๕ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้ 

คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตามวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๕๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๗ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

การแต่งตั้งเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน  

และการบริหารจัดการ  
มาตรา ๕๙ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๖๒  (๔) 
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(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
มาตรา ๖๐ เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน

หกสิบวัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือสรรหาเลขาธิการ
คนใหม่  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๑ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๖๐  เลขาธิการพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๘  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๙ 
(๔) คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก  เพราะไม่ผ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ  
หย่อนความสามารถ 

มาตรา ๖๓ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติ  แผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ
คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
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(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธกิารตามที่เลขาธกิาร
มอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  และลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๔ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน  เพ่ือการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านกังาน  เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  
ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว  ให้ถือว่า
เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว  ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานส าหรับ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติ ราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา 
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน  และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
เป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลา
ในการชดใช้ทุน 

มาตรา ๖๘ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๙ ให้ส านักงานจัดท างบการเงนิและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวนั
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรอง 

มาตรา ๗๐ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการด าเนนิงานประจ าปีตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบญัชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง  จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
การร้องเรียน 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะกไ็ด้
ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหนง่  และการด าเนินงานอืน่
ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๗๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจสอบการกระท าใด ๆ  ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ประมวลผลข้อมูล  

ส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยื่น  การไม่รับเรื่อง  การยุติเรื่อง  การพิจารณา  และระยะเวลาในการพิจารณาค าร้องเรียน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการก าหนดให้ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นด้วย  

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๗๓  
วรรคสอง  หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระเบียบนั้นได้ก าหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา  ๗๒  (๑)  หรือตรวจสอบ 
การกระท าใด ๆ  ตามมาตรา  ๗๒  (๒)  แล้วรับฟังได้ว่า  เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไม่มีมูล   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีค าสั่งยุติเรื่อง 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้วรับฟังได้ว่า   
เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นเป็นกรณีซึ่งอาจไกล่เกลี่ยได้และคู่กรณีประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ย   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด าเนินการไกล่เกลี่ย  แต่หากเรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไ ม่อาจ 
ไกล่เกลี่ยได้  หรือไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจออกค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือด าเนินการ
แก้ไขการกระท าของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระท าการที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระท าการใดเพ่ือระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอมด าเนินการ 
ตามค าสั่งตามวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในกรณีที่ต้องมีการยึด  อายัด  หรือ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพ่ือบังคับ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้มีอ านาจสั่งยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือการนั้น 

การจัดท าค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน 
ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
ในการด าเนินการตามมาตรานี้  เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล  และในกรณีที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องที่มีผู้มีอ านาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นตามกฎหมายอื่น  ให้ด าเนินการตามความประสงคด์ังกล่าว  และให้ถือวา่
ผู้มีอ านาจพิจารณาได้รับเรื่องร้องเรียนนับแต่วันที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น 

มาตรา ๗๕ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผู้ร้องเรียน  หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง
จะสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนา้ที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดมาให้
ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรอืหลักฐานใด ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินการหรือการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ในกรณ ี
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดได้กระท าผิดหรือท าให้เกิด  
ความเสียหายเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการด าเนินการตาม  (๒)  หากมีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น  เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน  หรือสิ่งอื่นใด  
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไว้หรือใช้เพ่ือกระท าความผิด 

ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๖ 
ความรับผดิทางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการใด ๆ  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแก่เจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคล  ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า  
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(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็นในการป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 

มาตรา ๗๘ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาล
ก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนัน้  ทั้งนี้  โดยค านึงถงึ
พฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  ผลประโยชน์  
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  สถานะทางการเงินของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิด
ความเสียหายด้วย 

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอัน
ขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด  หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด  ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๗๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยประการที่น่าจะท าให้
ผู้อื่นเกิดความเสียหาย  เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
มาตรา ๘๐ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนือ่งจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญตันิี้  

ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผย  ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่  
(๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ  ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ  หรือบุคคล ใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๘๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๐  วรรคสี่  
มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือไม่ขอ
ความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  หรือ 
ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา  ๑๙  วรรคหก  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  
ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท 
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มาตรา ๘๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๓๗  หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  
วรรคสอง  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  
หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามมาตรา  ๒๖  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙   
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือ
มาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  โดยไม่มีเหตุอันควร  
หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
และมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามมาตรา  ๗๕  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๖  (๑)  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา  ๗๖  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้
ในส่วนนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 
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ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญค านึงถึง  
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด  ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และ  
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการบังคับทางปกครองได้  
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ  ในการนี ้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระค่าปรับได้ 

ค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองและค าสั่งในการบังคับทางปกครอง  ให้น าความในมาตรา  ๗๔  
วรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้น าความในมาตรา  ๗๔  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการบังคับ 
ทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๒ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๙๑ 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จตามมาตรา  ๙๓ 

มาตรา ๙๓ ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้แล้วเสร็จเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในระหว่างที่การด าเนินการจัดตั้งส านักงานยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา  ๙๒  
วรรคสอง 

มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน 
ตามความจ าเป็น 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของส านักงานเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้ถือว่าข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
แล้วแต่กรณี  จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง  ในระหว่างปฏิบัติงาน  
ในส านักงานด้วยก็ได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพ่ือบรรจุ  
เป็นพนักงานของส านักงานต่อไป 

ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ท างานในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๖ การด าเนินการออกระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิด 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว  ท าได้โดยง่าย  สะดวก  และรวดเร็ว  ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม  สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไปขึ้น  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  กลไก  หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 

 

 

 

 

 

4) กลุมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 

Asus
Textbox
4. กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพต่างๆ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
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พระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “การแพทย์แผนไทย”  “เวชกรรมไทย”  “เภสัชกรรมไทย”  

“การผดุงครรภ์ไทย”  และ  “การแพทย์แผนไทยประยุกต์”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔ ให้ เพิ่ มบทนิยามคํ าว่ า  “กิจกรรมบําบัด”  “การแก้ ไขความผิดปกติของ 
การส่ือความหมาย”  “การแก้ไขการพูด”  “การแก้ไขการได้ยิน”  “เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก”  “รังสีเทคนิค”  
“จิตวิทยาคลินิก”  “กายอุปกรณ์”  “การแพทย์แผนจีน”  ระหว่างนิยามคําว่า  “การประกอบโรคศิลปะ”  
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และนิยามคําว่า  “ผู้ประกอบโรคศิลปะ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

““กิจกรรมบําบัด”  หมายความว่า  การกระทําเก่ียวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  การเรียนรู้และการพัฒนาเก่ียวกับเด็ก  โดยกระบวนการตรวจประเมิน  ส่งเสริม  
ป้องกันบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ  ให้สามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ  ได้  เพื่อให้บุคคลดําเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ  
โดยการนํากิจกรรม  วิธีการ  และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบําบัด 

“การแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย”  หมายความว่า  การแก้ไขการพูดและการแก้ไข
การได้ยิน 

“การแก้ไขการพูด”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจประเมิน  การวินิจฉัย
และการบําบัดความผิดปกติของการพูดและการสื่อภาษา  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน  การแก้ไข 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการพูด  และความสามารถทางการส่ือภาษา  ด้วยวิธีการแก้ไขการพูด   
หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขการพูด  รวมทั้งการติดตามผล 

“การแก้ไขการได้ยิน”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจประเมิน  การวินิจฉัย
และการบําบัดความผิดปกติของการได้ยิน  ความรู้สึกผิดปกติที่เก่ียวเนื่องกับการได้ยิน  การส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกัน  การแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน  หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง 
โสตสัมผัสวิทยา  ด้วยวิธีการทางโสตสัมผัสวิทยา  รวมทั้งการติดตามผล 

“เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์เก่ียวกับการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ เก่ียวข้องกับหัวใจและปอด  และการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ อ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้องในการประคับประคองการทํางานของระบบหมุนเวียนของโลหิตให้อยู่ในภาวะปกติระหว่าง 
การผ่าตัดหัวใจและทรวงอก  รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 

“รังสีเทคนิค”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ต่อมนุษย์โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสี 
ทางการแพทย์ชนิดต่าง ๆ  เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค  การบําบัดโรคหรือการวิจัย  ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา
หรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อยา่งอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา 

“จิตวิทยาคลินิก”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจ  การวินิจฉัย  การบําบัด
ความผิดปกติทางจิต  อันเนื่องจากภาวะทางจิตใจ  บุคลิกภาพ  ระดับเชาวน์ปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม  
การปรับตัว  ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง  รวมทั้งการวิจัย  การส่งเสริมและประเมินภาวะสุขภาพทางจิต
ด้วยวิธีการเฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก  หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่รัฐมนตรี
ประกาศให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก 

“กายอุปกรณ์”  หมายความว่า  การกระทําต่อร่างกายมนุษย์เก่ียวกับการตรวจประเมินความพิการ  
การผลิตอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียมภายนอกร่างกาย  สําหรับใช้ทดแทนส่วนของร่างกายที่สูญหาย
หรือบกพร่อง  เก่ียวกับระบบประสาท  กล้ามเนื้อ  และกระดูก  ตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้
วินิจฉัยส่ังการรักษา 
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“การแพทย์แผนจีน”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระทําต่อมนุษย์
เก่ียวกับการตรวจโรค  การวินิจฉัยโรค  การบําบัดโรค  การป้องกันโรค  การส่งเสริม  และการฟื้นฟูสุขภาพ 
โดยใช้ความรู้แบบแพทย์แผนจีน” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้  แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) สาขากิจกรรมบําบัด 
(๒) สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
(๓) สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
(๔) สาขารังสีเทคนิค 
(๕) สาขาจิตวิทยาคลินิก   
(๖) สาขากายอุปกรณ์ 
(๗) สาขาการแพทย์แผนจีน 
(๘) สาขาอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  ให้มีคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรมการแพทย์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
กรมสุขภาพจิต  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  แพทยสภา  
ทันตแพทยสภา  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม  สภากายภาพบําบัด  สภาเทคนิคการแพทย์  และ 
สภาการแพทย์แผนไทย  แห่งละหนึ่งคน  และผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่าง ๆ   ตามพระราชบัญญัตินี้  
สาขาละหนึ่งคน  และ 

(๒) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินห้าคน 
ให้รองอธิบดีซ่ึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  และ

ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๒)  เป็นผู้ไม่เคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  กฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม  
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด 
(๒) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
(๓) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
(๔) คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
(๕) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก 
(๖) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 
(๗) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
(๘) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๕  (๘)” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔/๑  มาตรา  ๑๔/๒  มาตรา  ๑๔/๓  มาตรา  ๑๔/๔  

มาตรา  ๑๔/๕  มาตรา  ๑๔/๖  และมาตรา  ๑๔/๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา  ๑๔/๑  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมการแพทย์  ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก  และผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะกิจกรรมบําบัดหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขากิจกรรมบําบัดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมนักกิจกรรมบําบัดแห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัดมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๒  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมการแพทย์  และผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขา
การแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งละหนึ่งคน  เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การส่ือความหมายมีจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้ง 
แต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๓  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมการแพทย์  และผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ  หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
มีจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 
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ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๔  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และผู้แทนกรมสนับสนุน 

บริการสุขภาพ  แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะรังสีเทคนิคหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมรงัสีเทคนิคแห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๕  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้แทนกรมสุขภาพจิต   

แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะจิตวิทยาคลินิกหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  และผู้แทนสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยอย่างน้อย 
แห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชพีใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๖  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมการแพทย์  และผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะกายอุปกรณ์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขากายอุปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ



หน้า   ๗ 
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และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย  อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์มีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๗  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  แห่งละหนึ่งคน 

(๒) คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมหรือผู้แทนมูลนิธิที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒   

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๙  องค์ประกอบ  อํานาจหน้าที่  และการดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาอ่ืน

ตามมาตรา  ๑๔  (๘)  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพสาขาอ่ืนดังกล่าว   
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๕  (๘)   

มาตรา  ๒๐  ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔/๑  (๔)  
มาตรา  ๑๔/๒  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  (๔)  มาตรา  ๑๔/๕  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๔)  
และมาตรา  ๑๔/๗  (๔)  ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่ละสาขาเลือกกรรมการวิชาชีพเป็นประธาน 
กรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหน่งละหนึ่งคน 
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มาตรา  ๒๑  การเลือก  การแต่งตั้ง  และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔/๑  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๒  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๕  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และมาตรา  ๑๔/๗  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และการเลือกกรรมการวิชาชีพให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธาน
กรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๒๐  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีกรรมการตามมาตรา  ๑๔/๑ (๒)  มาตรา  ๑๔/๒  (๒)  มาตรา  ๑๔/๓  (๒)  มาตรา  ๑๔/๔  (๒)  
มาตรา  ๑๔/๕  (๒)  มาตรา  ๑๔/๖  (๒)  และมาตรา  ๑๔/๗  (๒)  มีไม่ถึงสามคน  ให้ถือว่าคณะกรรมการวิชาชีพ
นั้นมีองค์ประกอบเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา  ๒๒  กรรมการวิชาชีพที่มาจากการเลือก  การแต่งตั้ง  และการเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๔/๑  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๒  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๕  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และ
มาตรา  ๑๔/๗  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้ง 
ใหม่อีกได้  แล้วแต่กรณ ี แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพ
ซ่ึงได้รับเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๔/๑ (๔)  มาตรา  ๑๔/๒  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  (๔)  
มาตรา  ๑๔/๕  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๔)  และมาตรา  ๑๔/๗  (๔)  โดยอนุโลม 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔/๑  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๒  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  (๒)  
(๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๕  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และมาตรา  ๑๔/๗  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๔/๑  (๓)  

มาตรา  ๑๔/๒  (๓)  มาตรา  ๑๔/๓  (๓)  มาตรา  ๑๔/๔  (๓)  มาตรา  ๑๔/๕  (๓)  มาตรา  ๑๔/๖  (๓)  
หรือมาตรา  ๑๔/๗  (๓) 

(๔) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการวิชาชีพประเภทนั้น ๆ” 
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิก  (๔)  ของมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๓๓  ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาต้องมี
ความรู้ในวิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขากิจกรรมบําบัด  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขากิจกรรมบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
รับรองและต้องสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
กิจกรรมบําบัดกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาต
ให้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัดจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๒) สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาความผิดปกติของการส่ือความหมายจากสถาบันการศึกษา 
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายรับรอง  และต้องสอบความรู้
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ 
การส่ือความหมายกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๓) สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
วิชาชพีสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกรับรอง  และต้องสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
ซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจากประเทศ 
ที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๔) สาขารังสีเทคนิค  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขารังสีเทคนิคจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิครับรอง  และต้องสอบ
ความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคกําหนด  สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
จากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๕) สาขาจิตวิทยาคลินิก  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาที่ศึกษา
กระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา 
คลินิกรับรอง  และได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
จิตวิทยาคลินิกรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนและต้องสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มี
สัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินกิจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 
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(๖) สาขากายอุปกรณ์  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขากายอุปกรณ์จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์รับรอง
และต้องสอบผ่านความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์กําหนด  
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากายอุปกรณ์จากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๗) สาขาการแพทย์แผนจีน  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีนจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
รับรอง  และต้องสอบผ่านความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนจีนกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๘) สาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๕ (๘)  ต้องมีความรู้ตามที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกานั้น” 

มาตรา ๑๕ ให้แก้ไขคําว่า  “ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ”  ในพระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นคําว่า  “ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบ 
โรคศิลปะ”  ทุกแห่ง 

มาตรา ๑๖ เม่ือพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้พระราชกฤษฎีกาดังต่อไปนี้  เป็นอันยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขากิจกรรมบําบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายเป็นสาขา

การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๓) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๔) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัตกิารประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๕) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๖) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๗) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๘) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
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(๙) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๑๐) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ให้ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งกรรมการวิชาชีพในคณะกรรมการวิชาชีพตามพระราชกฤษฎีกาในวรรคหนึ่ง
อยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับ   คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการวิชาชีพ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาในวรรคหนึ่งที่ใช้อยู่ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแยง้กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการแยกการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ  
ประกอบกับมีสาขาการประกอบโรคศิลปะหลายสาขาที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  สมควรยกเลิกสาขา 
การประกอบโรคศิลปะที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  เพื่อนํามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยเพิ่มเติมบทนิยาม  สาขาการประกอบโรคศิลปะ  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่าง ๆ  และคุณสมบัติ
ของผู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต  ปรับปรุงองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  
รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี” 



พระราชบัญญัต ิ
การประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. 2542 
---------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
             โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542" 
                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
                    *[รก.2542/39ก/28/18 พฤษถาคม 2542] 
                    มาตรา 3  ใหยกเลิก 
                    (1) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 
                    (2) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2480 
                    (3) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483 
                    (4) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2490 
                    (5) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 
                    (6) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504 
                    (7) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 
                    (8) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511 
                    (9) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 38 ลงวันที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
                    (10) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530 
 



      มาตรา 4  ในพระราชบญัญัตินี้ 
                    "การประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  การประกอบวิชาชีพที่กระทําหรือมุงหมายจะกระทําตอ
มนุษยเกี่ยวกบัการตรวจโรค การวินจิฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริมและการฟนฟู
สุขภาพ    การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ๆ 
                    "การแพทยแผนไทย" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตําราแบบไทยที่
ถายทอดและพัฒนาสืบตอกนัมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาทีค่ณะกรรมการรับรอง 
                    "เวชกรรมไทย" หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉยั การบําบัดหรือการปองกันโรคดวยกรรมวิธี
การแพทยแผนไทย 
                    "เภสัชกรรมไทย" หมายความวา  การกระทําในการเตรยีมยา การผลิตยาการประดิษฐยา การ
เลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคณุภาพยา การปรุงยาและการจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจดัจําหนายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทย     
แผนไทย 
                    "การผดุงครรภไทย" หมายความวา  การตรวจ การบําบัด การแนะนํา และการสงเสริมสุขภาพหญิงมี
ครรภ การปองกันความผิดปกติในระยะตัง้ครรภและระยะคลอดการทาํคลอด การดูแลและสงเสริมสุขภาพ
มารดาและทารกในระยะหลงัคลอด  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 
                    "การแพทยแผนไทยประยุกต" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจากสถานศึกษา
ที่คณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวทิยาศาสตรการแพทย เพื่อการวินิจฉยัและการบําบัดโรคตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
                    "กายภาพบําบัด" หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเกีย่วกับการตรวจประเมนิการวินจิฉัย และการ
บําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกดิเนือ่งจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวทีไ่มปกต ิการสงเสริม
สุขภาพ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกายและจิตใจดวยวธีิการทาง
กายภาพบําบัด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนเครื่องมืออุปกรณกายภาพบําบัด 
                    "เทคนิคการแพทย" หมายความวา  การกระทําใด ๆ เพื่อใหไดส่ิงตวัอยางและการดําเนนิการโดย
วิธีการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการวินจิฉัย การติดตามการบาํบัดการพยากรณโรค การปองกัน
โรค การประเมินภาวะทางสขุภาพ หรือการวิจัย 
                    "ผูประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
โรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ  
                    "ใบอนุญาต" หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "กรรมการ" หมายความวา  กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะอนกุรรมการ" หมายความวา  คณะอนกุรรมการการประกอบโรคศิลปะ 



                    "อนุกรรมการ" หมายความวา  อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 5  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ แบงเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้ 
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการแพทย
แผนไทยประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกรรมการ 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) สาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
                    มาตรา 6  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบโรค
ศิลปะ ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความวาเปนการอางถึงการประกอบโรคศิลปะ
หรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนกังานเจาหนาที ่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และ
กําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบยีบและประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

หมวด 1 
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

---------------  

                    มาตรา 8  ใหมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวนสี่คน กระทรวงกลาโหม 
ทบวงมหาวิทยาลัย   แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเภสัชกรรม แหงละหนึง่คน และ
ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ สาขาละสองคน และ 

                    (2) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินหาคน ใหผูอํานวยการกอง   การ
ประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 



                    มาตรา 9  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 
                    มาตรา 10  กรรมการตามมาตรา 8 (1) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
                    (2) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพ    
การพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรมกฎหมายวาดวยวชิาชีพทันตกรรม แลวแต 
กรณ ี
                    (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                    มาตรา 11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (2) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 
                    ในกรณีทีก่รรมการผูทรงคุณวฒุิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรแีตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึน้ในระหวางทีก่รรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง        
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลวนัน้ 
                    มาตรา 12  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ตามมาตรา 8 (2) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย  
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก 
                    มาตรา 13  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
                    (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการกํากับดแูลการ
ประกอบโรคศิลปะ 
                    (2) ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการเพิม่ประเภทและสาขาของการประกอบโรค
ศิลปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศตาง ๆ 
                    (3) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซึ่ง
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะ 
                    (4) ใหคําปรึกษาและแนะนาํแกคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    (5) พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณคาํส่ังของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 53 และมาตรา 54 
                    (6) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติการตามอํานาจและ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 



 
                    (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (9) พิจารณาหรอืดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  

หมวด 2 
คณะกรรมการวิชาชีพ 

---------------  

                    มาตรา 14  ใหมคีณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดังนี ้
                    (1) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
                    (2) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต 
                    (3) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด 
                    (4) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา 5 (5) 
                    มาตรา 15  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย  
                   (1) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวทิยาลัย แหงละหนึ่งคน 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย 
แผนไทย มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว  
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 16  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ประกอบดวย 
                    (1) กรรมการวชิาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวง 
มหาวิทยาลัย แหงละหนึ่งคน 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต มี
จํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 



                    มาตรา 17  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการแพทยและคณบดีคณะกายภาพบําบัดหรือ
หัวหนาภาควชิากายภาพบําบัดหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกนัในสถาบันอดุมศึกษาทีไ่ดรับความ
เห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้น 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลอืกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบดั มีจํานวนเทากบั
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 18  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยและคณบดคีณะเทคนิค
การแพทยหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรอืไดรับ
อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจดัตั้งขึน้ 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย มีจํานวน
เทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 19  องคประกอบ อํานาจและหนาที ่และการดําเนนิงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่น
ตามมาตรา 14 (5) รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) 
                    มาตรา 20  ภายในสามสิบวันนบัจากวนัเลือกตั้งกรรมการวชิาชีพตามมาตรา 15 
(3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขา เลือกกรรมการ
วิชาชีพเปนประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหนงละหนึ่งคน 
                    มาตรา 21  การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือ
มาตรา 18 (3) และการเลือกกรรมการวิชาชีพใหดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 20 ใหเปนไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรกีําหนด 
                    มาตรา 22  กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) 
มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) 
มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) อยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับการ 
แตงตั้งหรือเลือกตั้งอีกได 
                    ใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับกับคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับ 
เลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) และมาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) โดยอนโุลม 



 
                    นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง            
ตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้ง           
ตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) พนจากตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) 
มาตรา 16 (2)  มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) 
                    (4) ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) 
                    มาตรา 23  คณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
                    (1) รับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ ๆ 
                    (2) เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัติ 
                    (3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใชอํานาจตามมาตรา 13 (2) 
                    (4) ใชอํานาจตามมาตรา 44 ในกรณีที่ผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
แหงวิชาชีพ 
                    (5) ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาการประกอบโรคศิลปะ
ในสาขานั้น 
                    (6) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซึ่ง    
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (7) สงเสริม พัฒนาและกําหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (8) ออกหนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (9) พิจารณาและเสนอชื่อผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเปนกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะ 
                    (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น 
                    (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวิชาชีพ
ในสาขานั้น 
                    (12) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย  

 



หมวด 3 
การดําเนนิการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพ 
---------------  

                    มาตรา 24  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
                    มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
                    มาตรา 25  ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชุมหรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่
ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือ     
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
                    มาตรา 26  การประชุมของคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรือคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพ ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการกรรมการ
วิชาชีพ หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
                    มาตรา 28  ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา    
หรือแจงใหบคุคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที ่
                    หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่งตองระบุดวยวาจะ
ใหมาใหถอยคาํหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 
                    มาตรา 29  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการวิชาชีพ และอนุกรรมการวิชาชีพไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  

หมวด 4 
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

---------------  

                    มาตรา 30  หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวา
ตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเวนแตในกรณีอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                    (1) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง 
                    (2) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยาโดยมิไดรับ
ประโยชนตอบแทน 



                    (3) นักเรยีน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคมุของผู
ประกอบโรคศิลปะซึ่งเปนผูใหการศกึษาหรือฝกอบรม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ
วิชาชีพกําหนด 
                    (4) บุคคลที่เขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย กระทําการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรูในการควบคมุของ            
ผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการวิชาชีพกําหนด   

             (5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    (6) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกระทําการประกอบ 
โรคศิลปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกาํหนด 
                   (7)  การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือผูสอนในสถาบัน 
การศึกษา  ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ทั้งนี้  โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิชาชีพ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 
                    มาตรา 31  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลใดทําการ
ประกอบวิชาชีพที่กระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรคการวนิจิฉัยโรค การ
บําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพและการผดุงครรภ โดยอาศัยศาสตรหรือความรู  
จากตางประเทศ ซ่ึงวิชาชีพดงักลาวยังมไิดมีกฎหมายรับรองในประเทศไทย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
                    มาตรา 32  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบรูณ 
                    (2) เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา 33 
                    (3) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                    (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวชิาชีพเห็นวาอาจจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                    (5) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
                    (6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเหน็วาไมสมควรใหประกอบ
โรคศิลปะ 



                    (7) ไมเปนคนวกิลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                    มาตรา 33  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละสาขา ตองมีความรู
ในวิชาชพีดังตอไปนี ้
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย 
                        (ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดรับอนุญาตใหถายทอด
ความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย
แผนไทยแลว หรือ 
                        (ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด หรือ 
                        (ค) เปนผูที่สวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทย 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ตองเปนผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบัน 
การศึกษาที่คณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุตรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด  ตองเปนผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรเทยีบเทาปริญญาสาขา
กายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายภาพบําบดัอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากายภาพบําบัดกําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับอนุญาตใหประกอบ
โรคศิลปะสาขากายภาพบําบดัจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรเทียบเทาปริญญาสาขา
เทคนิคการแพทยจากสถาบนัการศึกษาทีค่ณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยกําหนด  สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (5) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) ตองมีความรูตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานัน้ 
                    มาตรา 34  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรอง   
ความรูความชาํนาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนญุาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



                    ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายใุบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตไวดวย
ก็ได 
                    มาตรา 35  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นที่ตน
มิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
                    มาตรา 36  ผูประกอบโรคศิลปะมีหนาทีแ่จงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวยทราบ และใหผูปวย
มีสิทธิในการเลือกวิธีการบําบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉนิ 
                    มาตรา 37  ผูประกอบโรคศิลปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไขตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    มาตรา 38  ผูประกอบโรคศิลปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาการประกอบโรค
ศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณาเกี่ยวกับการแสดงผลงาน   
ในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา การประชมุทางวิชาการ การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะและการ
ประกาศเกยีรติคุณอาจกระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบวาดวยการรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 39  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา 36 หรือประพฤติ
ผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวชิาชีพตาม
มาตรา 38 มีสิทธิกลาวหาผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทําคํากลาวหาตอคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 36 หรือ
ประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤตผิิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพตามมาตรา 38 มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทาํคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่     
ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองและรูตัวผูประพฤติผิดแตไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิด
ในเรื่องดังกลาว 
                    การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษที่ไดยืน่ไวแลว ไมเปนเหตใุหระงับการดําเนนิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 40  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา 39 แลวพิจารณา
เห็นวากรณีมมีูลใหสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งขึ้นตามมาตรา 23 (10) ให
ทําหนาที่สอบสวนการกระทาํผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพือ่ดําเนินการสอบสวน แลวสรุปผลการสอบสวนและ
เสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยตามมาตรา 44 
 



 
                    มาตรา 41  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนตามาตรา 40    
ใหนํามาตรา 28 มาใชบังคับ 
                    มาตรา 42  ใหประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนมีหนงัสือแจงขอกลาวหาหรือ    
ขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวนัเริ่มทําการสอบสวน 
                    ผูถูกกลาวหาหรอืผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวน 
                    คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนภายใน    
สิบหาวันนบัแตวันไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนหรือภายในกําหนดเวลาที่
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนจะขยายให 
                    มาตรา 43  หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 
                    มาตรา 44  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเหน็ของ
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวชิาชีพพิจารณาวินิจฉยั ดังนี้ 
                    (1) ยกคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ กรณีที่เห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทําผิดตามคํากลาวหา
หรือคํากลาวโทษ หรือ 
                    (2) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ในกรณีที่วนิิจฉยัวาผูประกอบโรคศิลปะไดกระทําผิดจริง
ตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ 
                        (ก) วากลาวตกัเตือน 
                        (ข) ภาคทัณฑ 
                        (ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
                        (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการวชิาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือกรรมการ
วิชาชีพที่วนิิจฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น และตองจัดใหมีเหตผุลไวดวยโดยเหตุผลนั้นอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิงขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
                    มาตรา 45  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 44 ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบภายในเจด็วนันับแตวันที่มี
คําวินิจฉยั และใหบนัทึกขอความตามคําวนิิจฉัยนัน้ไวในทะเบยีนผูประกอบโรคศิลปะดวย 
                    ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษดังกลาว      
ไมยอมรับหนงัสือแจงคําวินจิฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินิจฉยันั้นไวในที่เปดเผยณ สถานที่ประกอบการหรือ
ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินิจฉัยแลวตั้งแตวันที่ไดปดคําวินจิฉัย 



                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคําวินจิฉัยที่สําคัญของคณะกรรมการวิชาชีพเพือ่
เผยแพร เวนแตเร่ืองที่เปนความลับอันเกีย่วกับความปลอดภัยของประเทศหรือประโยชนสวนรวมอันไมควร
เปดเผย 
                    มาตรา 46  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 32 หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น และใหนํา
มาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    กอนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อ
พิจารณา 
                    มาตรา 47  ภายใตบังคับมาตรา 30 หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวางถูกสัง่พักใช
ใบอนุญาตหรอืถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทาํการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจ
วาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวันทีท่ราบคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
นั้น  
                    มาตรา 48  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนคาํส่ังพักใชใบอนุญาตและถูกศาลพิพากษาลงโทษตาม
มาตรา 58 คดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนญุาตของผูนั้น โดยใหมีผลตั้งแตวนัที่ศาลมี
คําพิพากษาถึงที่สุด 
                    มาตรา 49  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสอง
ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธ
การออกใบอนญุาต ผูนั้นจะยืน่คําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนบัแตวนัที่คณะกรรมการ
วิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนญุาต ถาคณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สอง ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา 53 
                    ถาคณะกรรมการมีความเห็นยนืตามความเหน็ของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ
ขอรับอนุญาตอีกตอไป  

หมวด 5 
พนักงานเจาหนาที่ 

---------------  

                    มาตรา 50  ในการปฏิบตัิหนาที่ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังนี้ 
                    (1) เขาไปในสถานที่ของผูประกอบโรคศิลปะในระหวางเวลาทําการเพือ่ตรวจสอบหรือควบคุมให
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 



                    (2) เขาไปในสถานที่ที่มีเหตอัุนควรสงสัยวามีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวาง
พระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทติยตกหรือในระหวางเวลาทาํการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานหรอื
ส่ิงของที่อาจใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจรงิหรือดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 
                        (ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะ
กระทําตอในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได หรือ 
                        (ข) ในกรณีฉกุเฉินอยางยิ่ง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได 
                    (3) ยึดหรืออายดัเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดี 
                    ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นัน้อํานวยความ
สะดวกแกพนกังานเจาหนาที่ตามสมควร  
                    มาตรา 51  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
                    บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
                    มาตรา 52  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด 6 
การอุทธรณ 
---------------  

                    มาตรา 53  ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพมคีําส่ังไมรับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอ
เปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบโรคศิลปะที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา 49 ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับหนังสือแจง
การไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตหรือปฏิเสธการออกใบอนุญาต แลวแตกรณ ี
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
                    มาตรา 54  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
                    การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทเุลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 



                    มาตรา 55  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 53 และ
มาตรา 54 ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

หมวด 7 
บทกําหนดโทษ 

---------------  

                    มาตรา 56  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา 28 หรือาตรา 41    
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 57  ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกินสามหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิ    
ทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 58  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 35 หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวาง    
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทัง้ปรับ 
                    ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    มาตรา 59  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนกังานเจาหนาที่ตามมาตรา 50 วรรค
สอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท  

บทเฉพาะกาล 
---------------  

                    มาตรา 60  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 อยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซ่ึงตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 



                    มาตรา 61  ในระยะเริ่มแรกทีย่ังมิไดเลือกตัง้ผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูประกอบโรคศิลปะสาขา
นั้น ๆ ตามจํานวนทีก่ําหนดไวในมาตราดงักลาวเปนกรรมการวิชาชีพ 
                    ใหกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวากรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตัง้ตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที ่
                    การเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือ
มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และใหกรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับการเลือกตั้งตามมาตรานี้พนจากตําแหนงพรอมกับวาระของกรรมการ
วิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) หรือมาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) แลวแตกรณ ี
                    มาตรา 62  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้นยงัคงใชไดในวนัที่พระราชบญัญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ดังนี้ 
                    (1) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขากายภาพบําบดั 
ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด 
                    (2) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเทคนิค
การแพทย ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (3) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา           
เวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทยแผน
ไทย  ประเภทเวชกรรมไทย 
                    (4) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา        
เภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย 
                    (5) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขาการ   
ผดุงครรภ ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทการผดุงครรภไทย 
                    (6) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบประยุกต       
ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    มาตรา 63  ใหผูซ่ึงไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขา    
เวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้น   

 



 ยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา มีสิทธิประกอบโรคศิลปะตอไปตาม   
ขอจํากัดและเงื่อนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ 
                    ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เมื่อปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 64  คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคําขอแกไข             
หรือเพิ่มเติมขอความที่ไดขึน้ทะเบยีนแลว ซ่ึงไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 กอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                    (1) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ     
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกีย่วกับคาํขอดังกลาวใหถือวาเปนคําขอที่ได       
ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนนิการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ       
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดงักลาวแลวการดําเนินการเกีย่วกับ    
คําขอดังกลาวใหอยูในบังคบัของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 
2479 ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 
                    มาตรา 65  การสอบสวน และการพิจารณาเพื่อวินิจฉยัส่ังพักใชใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค    
ศิลปะหรือส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะที่อยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติ       
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
ใหดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ เวนแต 
                    (1) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการสอบสวน 
ทําการสอบสวนแลวกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและยังสอบสวนไมเสรจ็ก็ให
สอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 ตอไป และเมื่อไดสอบสวน   
เสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวน และเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเหน็ตอคณะกรรมการวิชาชีพ
ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแตกรณ ีพิจารณาวนิจิฉัยเรื่องนั้นตอไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 จนกวาจะเสร็จ 
                    (2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพจิารณาโดยถูกตองตามพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหการ
สอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณนีั้นเปนอันใชได 
                    (3) กรณีที่ไดมกีารเสนอเรื่องหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการควบคุมการ 
ประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479   

 



ยังไมเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแต
กรณ ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองนัน้ตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479  
จนกวาจะเสร็จ 
                    มาตรา 66  การใดอยูระหวางดาํเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการดาํเนินการตอไปสําหรับ  
การนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
                    มาตรา 67  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้  ทั้งนี ้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

                                                                              --------------- 
(1)  คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ        ฉบับละ 3,000 บาท 
(2)  คาตออายุใบอนุญาต                                                                   ฉบับละ 1,000 บาท 
(3)  คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต                             ฉบับละ    500 บาท 
(4)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
      และหนังสือรับรองอยางอื่น                                                        ฉบับละ    500 บาท 
(5)  คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
       เปนผูประกอบโรคศิลปะ                                                             ฉบับละ 2,000 บาท 
(6)  คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 
        ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ                                     ฉบับละ 1,000 บาท 
(7) คาใบแทนใบอนุญาต                                                                    ฉบับละ    300 บาท 
(8) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 
      เปนภาษาตางประเทศ                                                                  ฉบับละ 1,000 บาท 
(9) คาคํารองตาง ๆ                                                                            ฉบับละ      50 บาท 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แตบทบัญญัติบาง
ประการกย็ังไมสอดคลองกับหลักวิชาและสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับไดมกีารแยกการประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ การ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาทันตกรรม และการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมไป
บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ และจดัใหมีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต การประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย และการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา เพื่อใหการประกอบโรคศิลปะในสาขาตาง ๆ ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพื่อสงเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขาเหลานั้นใหมีความอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน และเพื่อ
ควบคุมมิใหมกีารแสวงหาผลประโยชนหรือใชวิชาชีพโดยมิชอบ ทําใหเกิดความเสยีหาย   แกประชาชน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 

และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
“ปัญญา” หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล

แห่งความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

“ระบบสุขภาพ” หมายความว่า ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริม

สุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะ
ความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

“บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อกําหนดรองรับ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๑/๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ 



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 
 

“ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วย สถานพยาบาล 

“สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและ
อย่างมีส่วนร่วม 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
“กรรมการบริหาร” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ

ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ 

   
 

มาตรา ๕  บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ 

บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖  สุขภาพของหญิงในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธ์ุ

ซึ่งมีความจําเพาะ ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริม และ
คุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มี
ความจําเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย 

 



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 
 

มาตรา ๗  ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนําไป
เปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความ
ประสงค์ของบุคคล นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใด
จะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอ
เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้ 

 
มาตรา ๘  ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้าน

สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจะใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใด และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้น
มิได้ 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่ผู้รับบริการ
ปกปิด ข้อเท็จจริงที่ตนรู้และควรบอกให้แจ้ง หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเป็นต้องให้ความ

ช่วยเหลือเป็นการรีบด่วน 
(๒) ผู้รับบริการไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้ และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็น

ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครองดูแล ผู้พิทักษ์ หรือผู้
อนุบาลของผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้ 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ผู้รับบริการเป็น

ส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
ล่วงหน้า และต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะดําเนินการได้ ความยินยอม
ดังกล่าว ผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงาน

ของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้
ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว 

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ

ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของ
ชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว 

 



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 
 

มาตรา ๑๒  บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ 

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
แล้วมิให้ถือว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “คสช .” 

ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไม่เกินห้าคน เป็น

กรรมการ 
(๔) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
(๕) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่คน เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดต้ังองค์กรละหนึ่งคน เป็น

กรรมการ 
(๘) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดย

เลือกกันเองจํานวนหกคน เป็นกรรมการ 
(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

หรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ 
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งต้ังพนักงานของ

สํานักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๔  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 



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 
 

(๕) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๕  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและหัวหน้าผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะทํานองเดียวกัน ดําเนินการเลือกกันเองให้ได้
กรรมการหนึ่งคน 

(๒) ให้นายกเทศมนตรีทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน 
(๓) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน 
(๔) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน 
การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดให้มีการ

ประชุมเพื่อเลือกกันเอง หรือจะจัดให้มีการสมัครและให้ลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณีย์หรือวิธีอ่ืน
ใดก็ได้  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ให้เป็นไปตามวิธีการที่

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะกําหนด 
 
มาตรา ๑๗  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาแยกกลุ่มของ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เป็นหกกลุ่ม และให้ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละกลุ่มเลือกกันเองให้ได้กรรมการ
กลุ่มละหนึ่งคน 

การจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ ใดอยู่ ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มใด ให้ เป็นไปตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความจํานงต่อคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคล
เข้าอยู่ในบัญชีรายช่ือของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งใน
สามของจํานวน ผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงความจํานงในแต่ละกลุ่ม เว้นแต่มีผู้แสดงความจํานงน้อยกว่าห้า
คน ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอได้ไม่เกินห้าคน 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแสดงความจํานงเพื่อเข้าอยู่ในกลุ่มใดตามวรรคสามต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดสําหรับกลุ่มนั้น และจะแสดงความจํานงเข้าอยู่ในกลุ่มใด
เกินหนึ่งกลุ่มมิได้ 

การแยกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสองให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนมีการเลือก และให้ประกาศแยกกลุ่มใหม่ทุกครั้งที่จะมีการเลือก 

 
มาตรา ๑๘  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ให้คณะกรรมการสรรหา

ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดกลุ่มขององค์กรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ

สุขภาพ 



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 
 

(๒) จัดให้องค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมมาขึ้นทะเบียน
ในกลุ่มต่าง ๆ ตาม (๑) 

(๓) จัดให้ผู้ซึ่งมีหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนขององค์กรภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียน
ตาม (๒) ของแต่ละจังหวัดมาเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน 

(๔) จัดให้ผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนของแต่ละกลุ่มในแต่ละจังหวัดตาม (๓) มา
ประชุมร่วมกันและเลือกกันเองให้เหลือผู้แทนจังหวัดละหนึ่งคน 

(๕) ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเป็นสิบสามเขต โดยให้กรุงเทพมหานคร
เป็นหนึ่งเขต และให้ผู้แทนตาม (๔) ของแต่ละจังหวัดในแต่ละเขต ยกเว้นกรุงเทพมหานครมาประชุม
ร่วมกันและเลือกกันเองให้เหลือเขตละหนึ่งคน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่ง คสช. แต่งต้ัง ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) หนึ่งคน เป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหา 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสาธารณสุขหนึ่งคน ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคน ผู้ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมายของ
องค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่แสวงหากําไรหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 

(๓) เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 
มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลา ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตามที่

บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ 
(๒) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสรรหา

มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละสี่ปี โดยกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้ 

ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังแทนตนจะเข้ารับหน้าที่ 

เมื่อกรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการเลือกเพื่อแต่งต้ังกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้
ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 



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 
 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปี 
และยังมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู่ หรือแม้ไม่มีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู่ แต่มีวาระ
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดําเนินการเลือกเพ่ือแต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และใน
กรณีนี้ให้ คสช. ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) 

พ้นจากตําแหน่งเมื่อพ้นจากตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี 
 
มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) 

(๗) (๘) (๙) และ (๑๐) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุก 
(๔) คสช. มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๒๔  หลักเกณฑ์และวิธีการการประชุม คสช. และการปฏิบัติงานของ คสช. 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ให้ คสช. มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
(๒) เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านสุขภาพ และติดตามผลการดําเนินงานตามที่ได้เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาดังกล่าวพร้อมทั้ง
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย 

(๓) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

(๔) จัดให้มี หรือส่งเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบ
สุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ 

(๖) เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ หรือการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและ
สํานักงาน 



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 
 

(๘) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตาม ที่ คสช. มอบหมาย 

(๙) วางระเบียบว่าด้วยเบ้ียประชุมที่มิใช่เบ้ียประชุมของ คสช. และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อเสนอแนะหรือคํา ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพตาม (๒) 
ต้องสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และคํานึงถึงข้อเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพ
ด้วย 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๒๖๒  ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงาน

ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

ให้สํานักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกํากับของนายกรัฐมนตรี 
กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่
พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๗  ให้สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ

หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพื่อให้เกิดการ
ทํางานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านสุขภาพ 

(๓) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ
เพื่อจัดทําเป็นรายงานหรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ดําเนินการเพื่อให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช. 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๘  รายได้ของสํานักงาน ประกอบด้วย 

                                                 
๒ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 



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 
 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของสํานักงาน 
(๔) รายได้จากการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๒๙  บรรดารายได้ของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่ง

กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุ

ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้สํานักงานในเรื่องทรัพย์สินของสํานักงานมิได้ 
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สํานักงานได้มาโดยมีผู้บริจาคให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือ

แลกเปลี่ยนจากรายได้ตามมาตรา ๒๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสํานักงาน ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
สํานักงาน 

ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสํานักงาน 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สํานักงานได้มาโดยใช้เงินรายได้ตามมาตรา ๒๘ (๑) ให้ตก
เป็นที่ราชพัสดุ แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ได้ 

 
มาตรา ๓๐  การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการบริหารกําหนด 
การบัญชีของสํานักงาน ให้จัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริหารกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างน้อยปี
ละครั้ง 

ให้สํานักงานจัดทํางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบดุลและบัญชีทําการ
ส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 

ในทุกรอบปีให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะ
กรรมการบริหารแต่งต้ังด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่า
การใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทํา
รายงานผลการสอบบัญชี เสนอต่อ คสช. 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้สํานักงานทํารายงาน
ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบ
การเงินและบัญชีทําการที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
แสดงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาด้วย 

 
มาตรา ๓๑  ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานขึ้น

ตรงต่อ คสช. มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสํานักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ



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 
 

ลูกจ้างในสํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารกําหนดเป็นผู้ช่วย สั่ง
และปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้ 

คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 

ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังเลขาธิการจากบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
คัดเลือก และ คสช. ให้ความเห็นชอบแล้ว 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
คสช. กําหนด 

เลขาธิการมีอํานาจแต่งต้ังรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหาร 

 
มาตรา ๓๒  ให้เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ัง

อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
เมื่อเลขาธิการพ้นจากตําแหน่ง ให้รองเลขาธิการพ้นจากตําแหน่งด้วย 
เมื่อตําแหน่งเลขาธิการว่างลงและยังไม่มีการแต่งต้ังเลขาธิการคนใหม่ ให้

คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 
ในกรณีที่เลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการที่คณะกรรมการบริหาร

กําหนดเป็นผู้รักษาการแทน แต่ถ้าไม่มีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

 
มาตรา ๓๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตําแหน่ง

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุก 
(๔) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ผ่านการประเมิน  ทั้งนี้ 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 
 
มาตรา ๓๔  เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๒) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปี

ของสํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการ

บริหารด้านอื่นของสํานักงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี คสช. และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 



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 
 

 
มาตรา  ๓๕   เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการให้คณะ

กรรมการบริหารกําหนดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก แต่เลขาธิการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดก็ได้ 

 
มาตรา ๓๗  ให้ คสช. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการบริหารซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการ 
(๒) กรรมการบริหารซึ่งแต่งต้ังจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน 
(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินห้าคน 
(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการบริหารและเลขานุการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่ คสช. กําหนด 
 
มาตรา ๓๘  การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุมและการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด 
 
มาตรา ๓๙  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานให้เกิดการจัดการที่

ดีมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามอํานาจหน้าที่ 
(๒) กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และดําเนินการคัดเลือก

เลขาธิการตามระเบียบที่ คสช. กําหนด 
(๓) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปี

ของสํานักงาน 
(๔) ออกข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงานต่อ คสช. อย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๖) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร

มอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ คสช. มอบหมาย 
 

หมวด ๔ 
สมัชชาสุขภาพ 

   
 



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 
 

มาตรา ๔๐  การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช. กําหนด 

ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ
หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพื่อ
พิจารณาดําเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป 

 
มาตรา ๔๑  ให้ คสช. จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
มาตรา ๔๒  ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. แต่งต้ังคณะกรรมการจัด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่ คสช. กําหนด 
กรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งต้ังจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทน

หน่วยงานของรัฐในอัตราส่วนที่ คสช. กําหนด  ทั้งนี้ ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 
มาตรา ๔๓  ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ในการจัดการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งต้องประกาศให้
ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันประชุม 

 
มาตรา ๔๔  ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งใด ให้

สมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุมครั้งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
กําหนดตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกําหนด 

นอกจากผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะ
กําหนดให้เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม
ด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนําไป

ปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช.
เพื่อพิจารณาดําเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป 

 
หมวด ๕ 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
   

 



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 
 

มาตรา ๔๖  ให้ คสช. จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. นําความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบด้วย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติแล้ว ให้
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ คสช. ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุกห้าปี 
 
มาตรา ๔๗  ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย และอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ 
(๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ 
(๓) การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ 
(๔) การสร้างเสริมสุขภาพ 
(๕) การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
(๖) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 
(๗) การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ 
(๘) การคุ้มครองผู้บริโภค 
(๙) การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
(๑๐) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
(๑๑) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
(๑๒) การเงินการคลังด้านสุขภาพ 
 
มาตรา ๔๘  ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านสุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้าที่ของตน 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

บทเฉพาะกาล 



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 ๕๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในส่วนของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ไปเป็นของสํานักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนพนักงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขไปเป็นพนักงานของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการและลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติงานที่สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
ได้แสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
โอนมาเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานนับแต่วันที่แสดงความจํานง 

 
มาตรา ๕๑  ให้นําบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติมาใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดย
อนุโลม จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๒  ให้ถือว่าข้าราชการที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากราชการเพราะทาง

ราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

ให้ถือว่าลูกจ้างที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิก
ตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้าง 

 
มาตรา ๕๓  ให้นําความในมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับกับการออกจากราชการหรือออก

จากงานของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่สํานักงานรับเข้าทํางานด้วยโดยอนุโลม แต่
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นต้องแสดงความจํานงเป็นหนังสือสมัครเข้าทํางานต่อสํานักงานภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๕๔  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติอยู่

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการไปจนกว่าจะมีการ
แต่งต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๕  ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา

ตาม มาตรา ๑๙ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ให้แต่งต้ังจากผู้เคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๒) ให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังตาม
ข้อเสนอแนะของเลขาธิการ 

ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสุขภาพหมายถึง ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
การวางระบบ เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน จึงไม่อาจมุ่งเน้นที่การจัดบริการเพื่อ
การรักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว เพราะจะทํา ให้รัฐและประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และจะเพิ่ม
มากขึ้นตามลํา ดับในขณะเดียวกันโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความ
ยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้น จําเป็นต้องดําเนินการให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน มีส่วนร่วม และมีระบบ
เสริมสร้างสุขภาพและระวังป้องกันอย่างสมบูรณ์ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ เพื่อวาง
กรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ 
รวมท้ังมีองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะ
นําไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน ทําให้เกิด
ปัญหาการตีความเกี่ยวกับสถานะและการขอตั้งงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือกําหนดสถานะของสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

วศิน/ผู้จัดทํา 
๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๒๒ ก /หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 









 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองผู้บริโภคดา้นความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้  
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”  

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนด  โดยต้องมีผู้แทนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาควิชาการ  ภาคประชาชน  และภาคผู้ประกอบธุรกิจ  อย่างน้อยภาคละ
สองคน  เป็นกรรมการ  

ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวน  
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิก  (๒)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๓)  ก าหนดแนวทางการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารตามมาตรา  ๒๐  (๒/๒)” 
มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็น  (๘/๑)  ของวรรคหนึง่ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“(๘/๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคสากล”  

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๙/๑)  (๙/๒)  และ  (๙/๓)  ของวรรคหนึ่งของ
มาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“(๙/๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการตรากฎหมาย  แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
หรือกฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับหรือเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  

(๙/๒) เสนอความเห็นต่อส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรอื่น  เพ่ือให้จัดท า  
ทบทวน  ประเมิน  หรือปรับปรุงมาตรการ  และแนวทางการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและ  
กฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

(๙/๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา  ๒๑  
วรรคสอง” 

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

“เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึน้ใหม ่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง” 

มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็น  (๑/๑)  ของวรรคหนึง่ของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“(๑/๑)  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ” 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี  และให้น ามาตรา  ๑๑ วรรคสองและวรรคสาม  

และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

้หนา   ๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๑๗/๑ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง  กรรมการ
เฉพาะเรื่อง  และประธานอนุกรรมการและอนกุรรมการตามมาตรา  ๑๕  ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด”  

มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (๒/๑)  และ  (๒/๒)  ของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“(๒/๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภค  และส่งเสริมองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิของผู้บริโภคตามแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค  

(๒/๒) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค  โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ  หรือ
ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๐/๑  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจโฆษณา  
ค าพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ประชาชนทราบ  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง  หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  และ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งและ
การเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวให้ประชาชนทราบ  โดยให้โฆษณาได้ทั้งในระหว่างด าเนินการ
และภายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ  

การโฆษณาค าพิพากษาตามวรรคหนึ่งและการโฆษณาข่าวสารตามวรรคสอง  ให้กระท าทาง 
สื่อโฆษณาและสื่อรูปแบบอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด  โดยจะระบุชื่อ  
ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้”  

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือ
ขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว  หากการฝ่าฝืนบทบัญญัตทิี่น าไปใช้นั้นเป็นความผิดและมีโทษตามพระราชบญัญัตนิี้  
ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายระหว่างการใช้บังคับ
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้กับการใช้บังคับตามกฎหมายเฉพาะ  ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
และผูกพันหน่วยงานของรัฐ  

ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว  และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เห็นสมควรจะต้องเข้าไปด าเนินการเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ไขเยียวยาผู้บริโภคในเบื้องต้น   ให้น าบทบัญญัติ 
ในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว  

ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้มีบทบัญญัติให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งตามความ 
ในหมวดนี้  เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายอยู่แล้ว  คณะกรรมการ
อาจมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นใช้อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้แทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้  การฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ  ให้ถือว่า
เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  และให้มีอัตราโทษเช่นเดียวกัน 

การมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคสี่  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
“มาตรา ๒๑/๑ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าหรือการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง

ผู้บริโภค  รวมทั้งการบูรณาการในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
(๑) คณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

้หนา   ๑๐๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการจ่ายค่าตอบแทน  ให้ถือว่า
การประชุมร่วมดังกล่าวเป็นการประชุมของคณะกรรมการตามกฎหมายของแต่ละคณะกรรมการนั้นด้วย 

คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
อาจเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือด าเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง
ก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

“ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีค าสั่งตาม  (๔)  และผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งดังกล่าว  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ  และ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการแทนนั้น  โดยให้บังคับตามบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”  

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๑)  คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาอาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริงได้  และในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกค าสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะทราบผลการพิสูจน์ก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท าการโฆษณาอ้างอิงรายงานทางวิชาการ  ผลการวิจัย  สถิติ   การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด  หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา  ถ้าผู้กระท าการโฆษณา 
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นไปตามที่อ้างอิง  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
อาจออกค าสั่งตามมาตรา  ๒๗  ได้  และให้ถือว่าผู้กระท าการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้น 
เป็นความเท็จ” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นส่วนที่  ๑/๑  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  
มาตรา  ๒๙/๑  ถึงมาตรา  ๒๙/๑๗  ในหมวด  ๒  การคุ้มครองผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“ส่วนที่  ๑/๑ 
การคุม้ครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย 

 
 

มาตรา ๒๙/๑ ในส่วนนี้  เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
“สินค้าที่เป็นอันตราย”  หมายความว่า  สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  

สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพย์สิน  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสินค้าที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องนั้นไว้ 
โดยเฉพาะแล้ว 

“บริการที่เป็นอันตราย”  หมายความว่า  บริการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  
ร่างกาย  สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพย์สิน  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงบริการที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องนั้นไว้
โดยเฉพาะแล้ว 

“คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ  

มาตรา ๒๙/๒ สินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจะขายหรือเสนอขาย  หรือเข้าท าความตกลงเพื่อขาย  
หรือน าเสนอด้วยวิธีการโฆษณาหรือวิธีการอื่นใด  หรือน าออกวางตลาด  จะต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภยั  

การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า  ให้พิจารณาจากเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลักษณะและประเภทของสินค้า  รวมถึงส่วนประกอบของสินค้า  การออกแบบสินค้า   

การบรรจุและบรรจุภัณฑ์  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบ  การติดตั้ง  การบ ารุงรักษา  และความคาดหมายที่
ผู้บริโภคทัว่ไปพึงมีเกี่ยวกับสินค้านั้น 

(๒) ลักษณะการน าเสนอสินค้า  การติดฉลาก  ค าเตือนและข้อก าหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการใช้  
การก าจัด  และการท าลาย  และข้อบ่งใช้หรือข้อสารสนเทศใด ๆ  เกี่ยวกับสินค้า  รวมถึงการโฆษณาสินค้า 

(๓) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นหากน าสินค้านั้นไปใช้ร่วมกับสินค้าอื่น 
(๔) ผู้บริโภคซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าเป็นพิเศษ  เช่น  เด็ก   

สตรีมีครรภ์  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย  และคนพิการ 
(๕) มาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปของสินค้าประเภทนั้น 
(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ  
มาตรา ๒๙/๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ผลิต  สั่ง  หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 

ซึ่งสินค้าที่เป็นอันตราย  และต้องไม่แนะน าหรือโฆษณาสินค้าดังกล่าว  

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙/๔ ผู้ประกอบธุรกิจซึง่เปน็ผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย
ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา  ๓๐  และสินค้าอื่นที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจาก
สินค้านั้นหมดสิ้นไป  

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจก าหนดให้บริการใดที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการ
เพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากบริการนั้นหมดสิ้นไปได้  โดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา  

มาตรการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการหมดสิ้นไป
ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนั้น ได้แก่  

(๑) สอดส่องดูแลความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการของตนตลอดระยะเวลาประกันของสินค้า
หรือบริการนั้น  พร้อมทั้งเก็บรักษาสถิติหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) มาตรการอันเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการเพ่ือให้ทราบได้ถึงความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามสภาพของสินค้าหรือบริการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  

(๓) ช่องทางในการให้ขอ้มูลแก่ผู้บริโภค  และช่องทางการรับแจ้งข้อมูลจากผู้บริโภค  การตรวจสอบ
และพิจารณาข้อมูลที่รับแจ้งจากผู้บริโภค  และการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริโภคทราบโดยไม่ชักช้า  
พร้อมทั้งจัดท าและเก็บรักษาบันทึกหรือรายงานเกี่ยวกับการรับแจ้งและผลการพิจารณาดังกล่าว  

(๔) มาตรการในการติดตามสินค้าที่ได้จัดจ าหน่ายไป  ซึ่งรวมถึงการระบุชื่อและรายละเอียดของ
ผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือผู้จัดจ าหน่าย  และเลขหมายประจ าสินค้าไว้ที่ตัวสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ 

(๕) มาตรการในการติดตามบริการที่ได้ให้บริการไป  ซึ่งรวมถึงการระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับบริการ  
และรายละเอียดของการให้บริการ 

มาตรา ๒๙/๕ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ซื้อสินค้า 
เพ่ือน าออกให้บริการ  ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการตามมาตรา  ๒๙/๔  ต้องจัดให้มีมาตรการดังต่อไปนี้   
เพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการนั้น
หมดสิ้นไป  

(๑) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น า
ออกให้บริการที่ตนได้มาจากผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ข าย  หรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อ 
ซึ่งสินค้า  และข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความครอบครองของตน  โดยส่งต่อให้ผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคได้ทราบ 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) เก็บรักษาเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือการติดตามแหล่งที่มาของสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออก
ให้บริการ  เช่น  ชื่อและรายละเอียดของผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือผู้ซื้อ 
เพ่ือขายต่อซึ่งสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการนั้นไว้  และส่งมอบเอกสารดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยได้มีหนังสือเรียกให้ส่ง 

ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึง่ต้องให้ความรว่มมือกับผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจกัร  
ผู้ขาย  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจาก
สินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการหมดสิ้นไป 

มาตรา ๒๙/๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรา  
๒๙/๔  และมาตรา  ๒๙/๕  มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการนั้นอาจเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็น
อันตราย  ผู้ประกอบธุรกิจนัน้อาจแจ้งเตอืนภัยแก่ผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือ
ผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า  หรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธรุกิจโฆษณา  ผู้บริโภค  และประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  หรือสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นอันตรายนั้นมีผลท าให้บุคคลถึงแก่ความตาย  รับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจของบุคคล  หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินอื่น  ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งความ 
เป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการนั้นแก่ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือผู้ซื้อ 
เพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า  หรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา  ผู้บริโภค  และประชาชน  และ  
แจ้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบโดยเร็ว   

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการ
ตามวรรคสองก็ได้ 

มาตรา ๒๙/๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพบหรือได้รับแจ้งตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  ว่า
สินค้าหรือบริการที่ตนผลิต  สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ขาย  หรือมีไว้เพ่ือขายหรือให้บริการนั้น
เป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องด าเนินการเพ่ือปัดป้องอันตรายหรือท าให้
อันตรายของสินค้าหรือบริการนั้นหมดสิ้นไป เช่น  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้าหรือบริการ  
เปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนวิธีให้บริการ  เรียกคืนสินค้าและชดใช้ราคาสินค้า  เก็บสินค้าออกจากท้องตลาด  
หรืองดให้บริการ  และแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินห้าวันนับแต่วันที่เริ่มด าเนินการ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ  ลักษณะของอันตราย  และมาตรการที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการเพ่ือปัดป้องอันตราย
ดังกล่าว  

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งก็ได้  

มาตรา ๒๙/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นอันตราย  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบ
หรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อ
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้วา่สินค้าหรือบริการใดเปน็สินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการ  และ
อาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์
สินค้าหรือบริการนั้นก็ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อคณะกรรมการ  
ว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

มาตรา ๒๙/๙ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยได้มีค าสั่งห้ามขายสินค้าหรือ 
งดให้บริการชั่วคราวตามมาตรา  ๒๙/๘  วรรคสอง  เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณา 
ผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์แล้วเห็นว่าสินค้าหรือบริการที่สั่งให้ทดสอบหรือพิสูจน์นั้นไม่เป็นสินค้า
หรือบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณาผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า  สินค้านั้นเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายและไม่อาจป้องกันอันตราย  
ที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการก าหนดฉลากตามมาตรา  ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น  หรือบริการนั้น 
เป็นบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิต
เพื่อขาย  สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย  หรือขายสินค้า  หรืองดให้บริการ  โดยจะสั่งให้แกไ้ข  
เปลี่ยนแปลง  หรือปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการ  หรือท าลายสินค้าดังกล่าว  หรือส่งกลับคืนไปยังประเทศ
ที่น าสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร  ตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๒๙/๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่ งห้ามขายสินค้า 
ตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  
จัดเก็บสินค้าในท้องตลาดกลับคืนและประกาศเรียกคืนสินค้าจากผู้บริโภค  และท าให้ความเสี่ยงต่อ
อันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่จัดเก็บกลับคืนมาได้และที่อยู่ในความครอบครองของตนหมดสิ้นไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งท าลายสินค้านั้น  เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ 
ได้ท าลายสินค้านั้นแล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยโดยเร็ว  

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ราคาสินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจาก 
การด าเนินการ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการให้ผู้บริโภคทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย 

มาตรา ๒๙/๑๑ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งห้ามขายตามมาตรา  ๒๙/๙  
วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรจัดท าแผนการจัดเก็บหรือ
เรียกคืนสินค้า  แผนการปรับปรุงแก้ไขหรือด าเนินการกับสินค้าที่จัดเก็บหรือเรียกคืน  และแผนการเยียวยา
ผู้บริโภค  เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย
เพ่ือพิจารณา  ทั้งนี้  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการด าเนินการดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ 

ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณาแผนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้  
ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอแผน  ในกรณีที่เห็นว่าแผนทั้งหมด
หรือบางส่วนไม่มีความเหมาะสม ให้มีอ านาจแก้ไขแผนนั้นได้  รวมทั้งมีอ านาจสั่งเยียวยาเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้
ด าเนินการไปแล้วก่อนด าเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการด าเนินการตามแผนตามวรรคหนึ่งหรือแผนที่แก้ไขตามวรรคสอง
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทราบทุกเจ็ดวันหรือตามที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ก าหนดจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดท าแผนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย  หรือ
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยเห็นว่าแผนทั้งหมดหรือบางส่วนไม่อาจปฏิบัติได้  ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยมีอ านาจก าหนดแผนการจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้า  แผนการปรับปรุงแก้ไขหรือ
ด าเนินการกับสินค้าที่จัดเก็บหรือเรียกคืน  หรือแผนการเยียวยาผู้บริโภค  เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการด าเนินการตามแผนดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด  ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
ในการจัดท าแผน  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิเรียกร้องต่อ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดในเรื่องอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาแผนที่ได้รับความเห็นชอบหรือแผนที่ได้รับ
การแก้ไขตามวรรคสอง  หรือแผนที่คณะกรรมการวา่ดว้ยความปลอดภัยก าหนดขึน้ตามวรรคสี่ใหผู้้บรโิภคทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบแผนดังกล่าว  

มาตรา ๒๙/๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
หรือปรับปรุงสินค้าตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสินค้าตามแผนตามมาตรา  
๒๙/๑๑  วรรคหนึ่ง  ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจจะน าสินค้าออกขาย  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบ  เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่า 
ไม่เป็นสินค้าที่เป็นอันตรายแล้ว  ให้เพิกถอนค าสั่งห้ามขายสินค้าตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  

มาตรา ๒๙/๑๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งงดให้บริการตามมาตรา  ๒๙/๙  
วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ผู้บริโภคที่รับบริการไปแล้วและยังคงมีอันตรายอยู่กับผู้บริโภคนั้น 
มารับการแก้ไขการให้บริการที่อยู่ในวิสัยที่จะท าได้ทันที  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสาม
และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าแผนด าเนินการปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และแผนการเยียวยาผู้บริโภค  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙/๑๔ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือปรับปรุงวิธีการ
ให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา  ๒๙/๑๓  แล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบ  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๙/๑๕ คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาที่ก าหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติในส่วนนี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙/๑๖ การปิดประกาศ  แจ้ง  และโฆษณาข่าวสารตามที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าทางสื่อโฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น  
และสื่อรูปแบบอื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด  รวมทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินการแจ้งในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจและแจ้งเป็นหนังสือ  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือช่องทางอื่น
ที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอขายสินค้าหรือบริการนั้นให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงเพ่ือทราบ  โดยการปิดประกาศ  
หรือโฆษณาข่าวสารให้กระท าต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดหลักเกณฑ์
การปิดประกาศ  แจ้ง  หรือการโฆษณาดังกล่าวด้วยก็ได้  

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙/๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งความเป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการ 
ตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  หรือไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนในกรณีที่คณะกรรมการ  
ว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ตามมาตรา  ๒๙/๘   
หรือไม่ปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาตามมาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสี่  มาตรา  ๒๙/๑๑  วรรคหก  หรือ
มาตรา  ๒๙/๑๓  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจจัดให้มีการด าเนินการแทน  และ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิม  โดยให้บังคับตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ  
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เมื่อด าเนินการแล้วให้เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทราบด้วย”  

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๓๙/๑ นอกจากคณะกรรมการมีอ านาจด าเนินคดีตามมาตรา  ๓๙ และกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคแล้ว  ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ด้วย  โดยมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้  
มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล  และเมื่อเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคได้แจ้งไปยังส านักงานศาลยุตธิรรมเพ่ือแจ้งใหศ้าลทราบแล้ว  ให้เจ้าหนา้ที่
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายได้  ทั้งนี้  
การด าเนินคดีของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในการด าเนินคดีในศาล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย  และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการด าเนินคดี
ของคณะกรรมการ  และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับแก่กรณีที่เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องคดีตามมาตรานี้ด้วย” 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวก  ไม่ให้ถ้อยค า  หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา  ๕  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
ตามมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึง่เดอืน  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด  สภาพ  คุณภาพ  
ปริมาณ  หรือสาระส าคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น  
โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่นว่านั้น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีก  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ
ข้อความตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๕)  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๒๖  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่ง
ตามมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๒๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๒ ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา  ๓๐  โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก 
แต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง  หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้
ตามมาตรา  ๓๓  ทั้งนี้  โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ผลิตเพ่ือขาย  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหกเดือน  หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๔ ผู้ใดรับจ้างท าฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายกับสินค้า  โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๓๕   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองผู้บรโิภค (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

มาตรา ๓๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๖/๒  มาตรา  ๕๖/๓  มาตรา  ๕๖/๔  
มาตรา  ๕๖/๕  และมาตรา  ๕๖/๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๕๖/๒ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙/๔  หรือมาตรา  ๒๙/๕  วรรคหนึ่ง  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๖/๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙/๗  
วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสี่  มาตรา  ๒๙/๑๑  วรรคหนึ่งหรือวรรคหก มาตรา  ๒๙/๑๓   
วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามมาตรา  ๒๙/๘   
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖/๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ตามมาตรา  ๒๙/๘  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือ
ปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖/๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙/๑๐ วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  
๒๙/๑๓  วรรคหนึ่ง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามมาตรา  ๒๙/๑๐  
วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับวันละ
ไม่เกินสองหมื่นบาทจนกว่าจะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ด าเนินการแล้ว 

มาตรา ๕๖/๖ ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา  ๕๖/๒  มาตรา  ๕๖/๓ มาตรา  ๕๖/๔  หรือ
มาตรา  ๕๖/๕  ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย  สุขภาพ  อนามัย  หรือจิตใจของผู้อื่น  
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๕๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ 
แบบถูกต้องตามมาตรา  ๓๕  ทวิ  หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้อง 
ตามมาตรา  ๓๕  เบญจ  ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕  อัฏฐ  ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดส่งมอบหลักฐานการรับเงิน  โดยลงจ านวนเงินมากกว่าที่ผู้บริโภคจะต้องช าระ
และได้รับเงินจ านวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับตั้งแต่ 
หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว 

้หนา   ๑๑๑
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มาตรา ๕๗ ทวิ   ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  สัตต   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต  ใช้  จ้าง  วาน  ยุยง  หรือด าเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิ
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา  ๔๐  ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล  
เพ่ือกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๑ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกจิอันเปน็ขอ้เท็จจรงิ
ที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการ  หรือ  
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษปรับหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้  และในการนี้  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ด าเนินการเปรียบเทียบได้  โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ใน 
การเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงาน
สอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
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เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบก าหนดซึ่งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ
ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม  ให้ด าเนินคดีต่อไป  โดยให้อายุความเริ่มนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระ
ค่าปรับตามค าสั่งของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ” 

มาตรา ๓๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๖๓ ค่าปรับจากการเปรียบเทียบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติการและ
ด าเนินการเปรียบเทียบความผิดตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๖๒  วรรคหนึ่ง  ให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๗ บรรดาประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกตามมาตรา  
๓๖  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีประกาศหรือ
ค าสั่งที่ออกตามส่วนที่  ๑/๑  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  ในหมวด  ๒  การคุ้มครอง
ผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
หรือมีค าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว  

มาตรา ๓๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่เหมาะสมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ือเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายต่าง ๆ  ไม่ให้ขัดแย้งกัน  ปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
และกระบวนการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าปรับจาก
การเปรียบเทียบในส่วนที่เกิดจากการด าเนินงานของตน  ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษปรับให้เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
คุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ซื้อ”  หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยให

คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
“ขาย”  หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ 

โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อ
การดังกลาวดวย 

“สินคา”  หมายความวา ส่ิงของที่ผลิตหรือมีไวเพ่ือขาย 
“บริการ”  หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ หรือการใหใช

หรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืน
แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

“ผลิต”  หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพและ
หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๒/ ฉบับพิเศษ หนา ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



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 
 

“ผูบริโภค”๒  หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผู
ซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และ
หมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสีย
คาตอบแทนก็ตาม” 

“ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือผูซื้อเพ่ือขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผู
ประกอบกิจการโฆษณาดวย 

“ขอความ”  หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ความหมายได 

“โฆษณา”  หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือ
ทราบขอความ เพ่ือประโยชนในทางการคา 

“ส่ือโฆษณา” หมายความวา  ส่ิงที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชนหนังสือพิมพ
ส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลขโทรศัพท หรือปาย 

“ฉลาก”  หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏ
ขอความเกี่ยวกับสินคาซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก
หรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสารหรือ
คูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคานั้น 

“สัญญา”๓  หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ
เพ่ือซื้อและขายสินคาหรือใหและรับบริการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการคุมครองผูบริโภค 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี ้
(๑)  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ

เก่ียวกับสินคาหรือบริการ 
(๒)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ผูบริโภค” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สัญญา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

(๓)  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
(๓ ทวิ)๔  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
(๔)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
 
มาตรา ๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)  นับ ช่ัง ตวง วัด ตรวจสินคา และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไป

เปนตัวอยางเพ่ือทําการทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๒)  คน ยึด หรืออายัดสินคา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสินคาฉลากหรือเอกสาร
อ่ืนที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา
มีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓)  เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพ่ือตรวจสอบการผลิตสินคา การ
ขายสินคาหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณที่เก่ียวของของผูประกอบ
ธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔)  มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที ่

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ (๓) ถาไมเปนการเรงดวนให

พนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบ
ลวงหนาตามสมควรกอน และใหกระทําการตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถา
เจาของหรือผูครอบครองไมอยูในที่นั้น ก็ใหกระทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดรองขอมาเปนพยาน 

การคนตามมาตรา ๕ (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่กระทําไดเฉพาะเวลาระหวาง
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตอง

แสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูที่เก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่  ให เปนไปตามแบบที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

                                                 
๔ มาตรา ๔ (๓ ทวิ) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



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 
 

มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

   
 

มาตรา ๙๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย

อันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
(๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ 
(๓)  แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายหรือเส่ือมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผู
ประกอบธุรกิจดวยก็ได 

(๔)  ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(๕)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการ 

(๖)  สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐให
ปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ให
ดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(๗)  ดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หรือมีผูรองขอตามมาตรา ๓๙ 

(๘)  รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐ 
(๙)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการ

คุมครองผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ ที่เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
                                                 

๕ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

(๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปได 

 
มาตรา ๑๑  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  อยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน

กรรมการแทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี ้
(๑)  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
(๒)  คณะกรรมการวาดวยฉลาก 



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 
 

(๓)๖  คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่

เก่ียวของตามที่คณะกรรมการแตงตั้งข้ึน มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน 
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา ๑๑ วรรค

สอง และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

นี้และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา  ๑๕   คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  จะแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให

นํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งใหบุคคล

หนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลที่เก่ียวกับเรื่องที่มีผูรองทุกขหรือเร่ืองอ่ืนใดที่เก่ียวกับการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีที่จําเปน
และเรงดวน 

การกําหนดหรือการออกคําส่ังในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบ
ธุรกิจ และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกําหนดเงื่อนไข
หรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําส่ังนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๙๗  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นในสํานัก

นายกรัฐมนตร ี
ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล

โดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ
จะใหมีรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการดวยก็ได 

 

                                                 
๖ มาตรา ๑๔ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๗ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี ้

(๑)  รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 

(๒)  ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใดๆ 
อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการ
ใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 

(๓)  สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น 

(๔)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษา
เก่ียวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 

(๕)  ดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อ
สรางนิสัยในการบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปน
ประโยชนมากที่สุด 

(๖)  ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับ
การควบคุม สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การคุมครองผูบริโภค 

   
 

มาตรา ๒๑๘  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับ
ไดเทาที่ไมซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว เวนแต 

(๑)  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏ
วาเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบ
ข้ันตอนตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมิไดออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตาม
กฎหมายดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําส่ังตามความในหมวดนี้ได 

(๒)  ในกรณีตาม (๑) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไป
ไดใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําส่ัง

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

ตามความในหมวดนี้ไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน 
(๑) 

ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม
กฎหมายออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ใหคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองมีอํานาจออกคําส่ังตามความในหมวดนี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผู
มีอํานาจตามกฎหมายอยูแลวคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นๆ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได 

การมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ตามวรรค
สอง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
สวนที่ ๑ 

การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 
   

 
มาตรา ๒๒  การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค

หรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะ
เปนขอความที่เก่ียวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจน
การสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 

ขอความดังตอไปนี้ ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปน
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 

(๑)  ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๒)  ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไมเปนความ
จริงหรือเกินความจริง หรือไมก็ตาม 

(๓)  ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาต ิ

(๔)  ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน 

(๕)  ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปน

ความจริงไดโดยแนแท  ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (๑) 
 
มาตรา ๒๓  การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ รางกายหรือจิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 



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 
 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุม
ฉลากตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือน
เก่ียวกับวิธีใชหรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด  ทั้งนี้ โดย
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชส่ือ
โฆษณาตางกันก็ได 

(๒)  จํากัดการใชส่ือโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
(๓)  หามการโฆษณาสินคานั้น 
ความใน (๒) และ (๓) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวย

การโฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคมศีลธรรมหรือ
วัฒนธรรมของชาติดวย 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการ

ใดผูบริโภคจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอ่ืนเกี่ยวกับผู
ประกอบธุรกิจดวย คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือ
บริการนั้นตองใหขอเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการ

โฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุง
หมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณานั้นตองมีถอยคําช้ีแจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได ทั้งนี้ 
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝา

ฝนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
มีอํานาจออกคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒)  หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔)  ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 
ในการออกคําส่ังตาม (๔) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของ
ผูกระทําการโฆษณา 

 



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 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวา
ขอความใดที่ใชในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพ่ือแสดงความ
จริงได 

ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรอง
ของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถาผูกระทําการ
โฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวาขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา ๒๗ ได และใหถือวาผูกระทําการ
โฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ 

 
มาตรา ๒๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝน

หรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาได ในกรณีนี้คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลว 

การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปน
การตัดอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอ่ืนเมื่อมี
เหตุอันสมควร 

การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตาม
วรรคหนึ่ง มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 
 

สวนที่ ๒ 
การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 

   
 

มาตรา ๓๐๙  ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ
สินคาที่ส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก  

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสินคาที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ปรากฏวามีสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ 
เนื่องในการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้น หรือมีสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชเปนประจํา ซึ่ง
การกําหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบขอเท็จจริงใน
                                                 

๙ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคานั้นแตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให
คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากได โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๑๑๐  ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
(๑)  ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจ

ผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา 
(๒)  ตองระบุขอความดังตอไปนี้ 
(ก)  ช่ือหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพ่ือขายแลวแตกรณี 
(ข)  สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเขา แลวแตกรณี  
(ค)  ระบุขอความที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีที่เปนสินคา

นําเขาใหระบุช่ือประเทศที่ผลิตดวย 
(๓)  ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา คําเตือน 

วัน เดือน ปที่หมดอายุในกรณีเปนสินคาที่หมดอายุได หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูส่ังหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือขายซึ่งสินคาที่ควบคุมฉลาก แลวแตกรณี เปนผูจัดทําฉลากกอนขายและฉลากนั้นตองมี
ขอความดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ ขอความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ตองจัดทําตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒  การกําหนดขอความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ตองไมเปนการบังคับ

ใหผูประกอบธุรกิจตองเปดเผยความลับทางการผลิต เวนแตขอความดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนที่
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูบริโภค 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 

๓๑ คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการ
แกไขฉลากนั้นใหถูกตอง 

 
มาตรา ๓๔  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาฉลากของตนจะเปนการฝาฝนหรือไม

เปนไปตามมาตรา ๓๑ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณาให
ความเห็นในฉลากนั้นกอนได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับสินคาที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูประกอบ
                                                 

๑๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

ธุรกิจในสินคาดังกลาวตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อใหนักงานเจาหนาที่
ทําการตรวจสอบได 

วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๒ ทว ิ

การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา๑๑ 
   

 
มาตรา ๓๕ ทวิ  ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ถาสัญญาซื้อ

ขายหรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทํา
เปนหนังสือ คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือ
ใหบริการนั้นเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภค
จะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

(๑)  ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภค
เสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒)  หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา

กําหนด และเพ่ือประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๕ ตรี  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการ

ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองใชขอสัญญาใด หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเง่ือนไขในการใช
ขอสัญญานั้นดวยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญา
ดังกลาวแตไมเปนไปตามเงื่อนไข ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาว
ตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๕ จัตวา  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการ

ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นใชขอ
สัญญาดังกลาว ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น 

 

                                                 
๑๑ สวนที่ ๒ ทวิ การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

มาตรา ๓๕ เบญจ  คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบ
ธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง เปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงิน
จะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้

(๑)  มีรายการและใชขอความที่จําเปน ซึ่งหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความ
เชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒)  หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา

กําหนด 
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕ ฉ  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงิน

ของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด หรือตองใช
ขอความใด โดยมีเง่ือนไขในการใชขอความนั้นดวย หรือตองไมใชขอความใดตามมาตรา ๓๕ 
เบญจ แลว ใหนํามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใชบังคับแกหลักฐานการรับเงินดังกลาว
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕ สัตต  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคํามั่น

วาจะทําสัญญารับประกันใหไวแกผูบริโภค สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผู
ประกอบธุรกิจหรือผูแทน และตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือ
ใหบริการ 

ถาสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไว
ดวย 

 
มาตรา ๓๕ อัฏฐ  ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอ

สัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและ
ขอความถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติ
สําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 

 
มาตรา ๓๕ นว  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการ

รับเงินของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจ
ขอใหคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นกอน
ได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



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 
 

สวนที่ ๓ 
การคุมครองผูบริโภคโดยประการอื่น 

   
 
มาตรา ๓๖  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใด อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 

คณะกรรมการอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผูประกอบ
ธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการจะจัดใหมีการพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 

ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 
และกรณีไมอาจปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ 
หรือตามกฎหมายอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควรจะสั่งใหผู
ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินคานั้นภายใตเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได ในกรณีที่
สินคานั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพ่ือขาย
ตอไป คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผู
ประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 

ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเช่ือวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภค ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมี
การทดสอบหรือพิสูจนสินคาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

การสั่งหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม ใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗  (ยกเลิก)๑๒ 
 
มาตรา ๓๘  (ยกเลิก)๑๓ 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา
การดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่
คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว 
ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๓ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียก
ทรัพยสิน หรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรม
เนียมทั้งปวง 

 
มาตรา ๔๐  สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการ

แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่ เ ก่ียวกับ
คณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจ
ฟองตามมาตรา ๔๑ ได 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๑  ในการดําเนินคดีที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมที่

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนินกระบวน
พิจารณาใดๆ ในคดีเพ่ือคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของ
สมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อ
ศาลเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพง
เก่ียวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่
คูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู
มอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย 

 
มาตรา ๔๒  นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยและกฎหมายอื่นแลว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใดไมปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อ
ฟองคดีโดยไมสุจริต ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได 

การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาล

และคดีนั้นยังคางอยูในการพิจารณาของศาล ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย 
 

 
หมวด ๓ 
การอุทธรณ 

   



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 ๔๓  ในกรณีที่ผูไดรับคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา 

๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ไมพอใจคําส่ังดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 
 
มาตรา ๔๔  การอุทธรณตามมาตรา ๔๓ ใหย่ืนตอคณะกรรมการภายในสิบวัน

นับแตวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
การอุทธรณคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอ่ืนเปนการชั่วคราวกอนการ
วินิจฉัยอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมใหถอยคํา หรือไมสง
เอกสาร หรือหลักฐานแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะ

เร่ืองตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๗๑๔  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ 

คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเอง
หรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจ
กอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



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 
 

มาตรา ๔๘๑๕  ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือ
ขอความตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งส่ัง

ตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐๑๖  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เปน

การกระทําของเจาของสื่อโฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่ง
หนึ่งของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๕๑  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือ

มาตรา ๕๐ เปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม
เกินสองเทาของคาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๕๒๑๗  ผูใดขายสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไมมีฉลากหรือ

มีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง หรือขายสินคาที่มีฉลากที่คณะกรรมการวาดวย
ฉลากส่ังเลิกใชตามมาตรา ๓๓  ทั้งนี้ โดยรูหรือควรรูอยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลาก
ดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขาย หรือผูส่ังหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวาดวย

ฉลากซึ่งส่ังตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๖ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๗ มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



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 
 

มาตรา ๕๔๑๘  ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึง
ฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายกับสินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตาม
กฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 

๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๖  ผูประกอบธุรกิจผูใด ขายสินคาที่คณะกรรมการสั่งหามขายเพราะ

สินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูผลิตเพื่อขายหรือเปนผู ส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗๑๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอ

สัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและ
ขอความถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูประกอบธุรกิจผูใด สงมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกวาที่
ผูบริโภคจะตองชําระและไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใช
ความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเชนนั้นแลว 

 
มาตรา ๕๗ ทวิ๒๐  ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๘  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบ

ธุรกิจของผูประกอบธุรกิจและการกระทํานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของผูประกอบธุรกิจ ให
สันนิษฐานวาผูประกอบธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวมดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถ
คาดหมายไดวาบุคคลนั้นจะกระทําความผิดแมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๙ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๐ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือดําเนินการใหสมาคมที่

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอ
ศาล เพ่ือกล่ันแกลงผูประกอบธุรกิจนั้นใหไดรับความเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอัน

เปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรู
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพ่ือประโยชน
ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติ
ราชการหรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใดตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจ

เปรียบเทียบได และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หรือคณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการเปรียบเทียบไดโดยจะ
กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรดวยก็ได 

ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวน
พบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ให
พนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอ
สินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้นผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่
ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการ
ขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
ผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เก่ียวกับคุณภาพและราคาของสินคาและ
บริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม แตการที่
ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา และผูบริโภค
จํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไม
อาจระงับหรือยับยั้งการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายให
ความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจการคาและผู
ประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพ่ือใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดให
มีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการ
ตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘ ก.ย ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๒๑ 
 

มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๑  ในระหวางที่บทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ยังมิไดใช

บังคับ ใหอํานาจหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๒  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่เก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคและการบริหารงานคุมครองผูบริโภค อันไดแก การตรวจตรา กํากับดูแล และ
ประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองแกผูบริโภค ยังไม
เหมาะสม และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองสิทธิ
ตามที่กฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผูบริโภคเปน
จํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ปรับปรุงองคกรบริหารงานคุมครองผูบริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคให
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และปรับปรุงอํานาจของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปน หรือ
รีบดวนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิและการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ และทั้งเปนการ
สมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องการโฆษณาและฉลากใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘ ก.ย ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของสํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 
๒๕๔๑๒๒ 
 

มาตรา ๓ ใหโอนอํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรีและของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะใน
สวนที่เก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี หรือของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคสํานักนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณ ี  

 
มาตรา ๔ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงิน

งบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักนายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



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 
 

 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการยกฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหมีฐานะเทียบเทากรม 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ใน
การนี้สมควรโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘ ก.ย ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

อรรถชัย/สุมลรัตน/เกษร/จดัทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
ทรงยศ แกไข 
๒๔/๕/๔๗ 

 
วาทินี/ปรับปรุง 

๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

5) กลุมกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ  

และเครื่องมือทางการแพทย 

Asus
Textbox
5. กฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุและเครื่องมือทางการแพทย์



 
พระราชบัญญัติ 

เครื่องมือแพทย์  (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือก าหนดให้มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติ

เครื่องมือแพทย์  และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ

เครื่องมือแพทย์ย่ิงขึ้น  รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนไดร้ับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานตามหลักสากล  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “เครื่องมือแพทย์”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““เครื่องมือแพทย์”  หมายความว่า 

(๑) เครื่องมือ  เครื่องใช้  เครื่องกล  วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย  น้ ายาที่ใช้ตรวจในหรือ  

นอกห้องปฏิบัติการ  ผลิตภัณฑ์  ซอฟต์แวร์  หรือวัตถุอื่นใด  ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมาย
เฉพาะส าหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดกับมนุษย์หรือสัตว์ดังต่อไปนี้  ไม่ว่าจะใช้โดยล าพัง  ใช้ร่วมกัน  หรือ  

ใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด 

 (ก) วินิจฉัย  ป้องกัน  ติดตาม  บ าบัด  บรรเทา  หรือรักษาโรค 

 (ข) วินิจฉัย  ติดตาม  บ าบัด  บรรเทา  หรือรักษาการบาดเจ็บ 

 (ค) ตรวจสอบ  ทดแทน  แก้ไข  ดัดแปลง  พยุง  ค้ า  หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการ

ทางสรีระของร่างกาย 
 (ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวิต 

 (จ) คุมก าเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์ 

 (ฉ) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ 

 (ช) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกาย  เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือ

การวินิจฉัย 

 (ซ) ท าลายหรือฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือแพทย์ 
(๒) อุปกรณ์เสริมส าหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตาม  (๑) 

(๓) เครื่องมือ  เครื่องใช้  เครื่องกล  ผลิตภัณฑ์  หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดว่า  

เป็นเครื่องมือแพทย์ 

ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม  (๑)  ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ 

ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา  วิทยาภูมิคุ้มกัน  หรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก” 

้หนา   ๑๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามค าวา่  “อุปกรณ์เสรมิ”  ระหว่างบทนยิามค าว่า  “เครื่องมือแพทย”์  

และค าว่า  “ผลิต”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

““อุปกรณ์เสริม”  หมายความว่า  สิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์

มุ่งหมายเฉพาะให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์  เพ่ือช่วยหรือท าให้เครื่องมือแพทย์นั้นสามารถใช้งานได้ 

ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายของเครื่องมือแพทย์นั้น” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “ผู้จดแจ้ง”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “ผู้แจ้งรายการละเอยีด”  

และค าว่า  “ผู้จดทะเบยีนสถานประกอบการ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

““ผู้จดแจ้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่นิติบุคคล

เป็นผู้ได้รับใบรับจดแจ้งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจการด้วย” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์  ตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพ  ร่างกาย  หรือชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์  หรือผลกระทบต่อการสาธารณสุข  ตลอดจน

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว  เพ่ือก าหนดมาตรการ

ควบคุมกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องได้รับอนุญาต  

 (ข) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรอืเครือ่งมอืแพทย์ที่ผู้ผลิตหรอืผู้น าเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด  

 (ค) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องจดแจ้ง” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิก  (๒)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาต  ตลอดจนหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑๗)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๗) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่น าเข้า” 

้หนา   ๑๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑๙)  (๒๐)  (๒๑)  และ  (๒๒)  ของมาตรา  ๖   

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๑๙) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในส่วนที่  ๑  กระบวนการ

พิจารณาอนุญาตเครือ่งมือแพทย์  ของหมวด  ๒  การจดทะเบยีนสถานประกอบการ  การขออนุญาตและ

การอนุญาต  การแจ้งรายการละเอียด  และการจดแจ้ง 

(๒๐) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  

หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๒๑) ค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  

หรือการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์  ในการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือเฝ้าระวัง  เพ่ือควบคุมการผลิต  น าเข้า  

และขายเครื่องมือแพทย์ 

(๒๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการรับเงินและจ่ายเงินที่ได้จากการจัดเก็บในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์  หรือการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือเฝ้าระวัง  เพ่ือควบคุมการผลิต  น าเข้า  

และขายเครื่องมือแพทย์” 

มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็นวรรคสามของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญตัิเครื่องมอืแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค าแนะน าหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในด้านนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม

เครื่องมือแพทย์เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้ความเห็นชอบต่อเลขาธิการในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้ความเห็นชอบในเรื่องการพักใช้และเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  

หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด 

้หนา   ๑๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการในส่วนที่  ๑  กระบวนการพิจารณาอนุญาต

เครื่องมือแพทย์  ของหมวด  ๒  การจดทะเบียนสถานประกอบการ  การขออนุญาตและการอนุญาต  

การแจ้งรายการละเอียด  และการจดแจ้ง  ให้มีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  และผู้แทนสมาคมหรือ

ผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิต  น าเข้า  หรือขายเครื่องมือแพทย์  เป็นอนุกรรมการ  โดยให้น า

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวตามมาตรา  ๗  วรรคสาม  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ทั้งนี้  ในคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายให้มีผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็น

อนุกรรมการเพ่ิมขึ้นด้วย”  

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกชื่อของหมวด  ๒  การจดทะเบียนสถานประกอบการ  การขออนุญาต

และการอนุญาต  และการแจ้งรายการละเอียด  แห่งพระราชบัญญัตเิครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนสถานประกอบการ  การขออนุญาตและการอนุญาต 

การแจ้งรายการละเอียด  และการจดแจ้ง” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๗ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์

ตามมาตรา  ๖  (๑)  (ก)  ให้ยื่นค าขออนุญาต  และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้ว  จึงจะผลิตหรือ

น าเข้าเครื่องมือแพทย์นั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการผลิตหรือ

น าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๖  (๑)  (ก)  ด้วย 

้หนา   ๑๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๘ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งผลิตหรอืน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามที่ก าหนด

ในประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  (ก)  อยู่ในวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะด าเนินการต่อไป  

ต้องยื่นค าขออนุญาตภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว  เมื่อยื่นค าขอดังกล่าวภายใน

ก าหนดเวลาแล้วให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

ให้น าความในมาตรา  ๑๗  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์

ตามมาตรา  ๖  (๑)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้ยื่นค าขอแจ้งรายการละเอียดหรือจดแจ้ง  แล้วแต่กรณี  และเมื่อ 

ผู้อนุญาตออกใบรับแจ้งรายการละเอียดหรือใบรับจดแจ้งให้แล้ว  จึงจะผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์นั้นได้ 

การแจ้งรายการละเอียด  การออกใบรับแจ้งรายการละเอียด  การจดแจ้ง  และการออกใบรับจดแจ้ง

ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้แจ้งรายการละเอียดหรือผู้จดแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๖  (๑)  (ข)  หรือ  (ค)  ด้วย 

มาตรา ๒๐ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งผลิตหรอืน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามที่ก าหนด

ในประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  (ข)  หรือ  (ค)  อยู่ในวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์ 

จะด าเนินการต่อไป  ต้องยื่นค าขอแจ้งรายการละเอียดหรือจดแจ้งภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้  

ในประกาศดังกล่าว  เมื่อยื่นค าขอดังกล่าวภายในก าหนดเวลาแล้วให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่ง

ไม่รับแจ้งรายการละเอียดหรือไม่รับจดแจ้ง 

ให้น าความในมาตรา  ๑๙  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕ ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ตามที่ก าหนดในประกาศตามมาตรา  ๖  (๓)  อยู่ใน

วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะด าเนินการต่อไป  ต้องยื่นค าขออนุญาตภายในก าหนด

ระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว  เมื่อยื่นค าขอดังกล่าวภายในก าหนดเวลาแล้วให้ด าเนินการต่อไปได้

จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

ให้น าความในมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  การขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้งแล้ว
โดยสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย
ของตน” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  การน าเข้าเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย” 
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๘ ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือ

ใบรับจดแจ้ง  ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างและตัวแทนของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้ง
รายการละเอียด  และผู้จดแจ้งด้วย 

ให้ถือว่าการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของ  
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้งด้วย  เว้นแต่ 
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้งพิสูจน์ได้ว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย ์ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ใบรับจดแจ้งตามมาตรา  ๑๙  ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ปรากฏในใบรับจดแจ้ง” 
มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“มาตรา ๓๐/๑ ในกรณีที่ผู้จดแจ้งประสงค์จะขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง  ให้ยื่นค าขอก่อนวันที่ 

ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอและช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุพร้อมกับการยื่นค าขอแล้ว   
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้งนั้น 

การขอต่ออายุใบรับจดแจ้งและการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้จดแจ้งซึ่งใบรับจดแจ้งของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน  จะยื่นค าขอต่ออายุและขอผ่อนผัน  

โดยแสดงเหตุผลในการที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุก็ได้  

แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา  ๙๑ 

การขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ 

จะกระท ามิได้ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง  ให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยค านวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันสิ้นอายุของ  

ใบรับจดแจ้งที่ขอต่ออายุนั้น  เว้นแต่ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้ง  และ

รัฐมนตรีได้มีค าสั่งให้ผู้ขอต่ออายุใบรับจดแจ้งประกอบกิจการไปพลางก่อน  ถ้ารัฐมนตรีมีค าสั่งให้  

ยกอุทธรณ์ให้นับแต่วันที่มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์  เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน” 

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๓๑/๑ ในกรณีที่ข้อมูลตามที่จดแจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผู้จดแจ้ง

ต้องด าเนินการแจ้งข้อมูลต่อผู้อนุญาต 

การแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นส่วนที่  ๑  กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์  

มาตรา  ๓๕/๑  มาตรา  ๓๕/๒  มาตรา  ๓๕/๓  มาตรา  ๓๕/๔  มาตรา  ๓๕/๕  มาตรา  ๓๕/๖  และ

มาตรา  ๓๕/๗  ในหมวด  ๒  การจดทะเบียนสถานประกอบการ  การขออนุญาตและการอนุญาต  การแจ้ง

รายการละเอียด  และการจดแจ้ง  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ส่วนที่  ๑ 
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย ์

 
 

มาตรา ๓๕/๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ในส่วนนี้  ให้หมายความว่า   

การพิจารณาค าขอ  การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  การประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจ

วิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  หรือการตรวจสอบเพ่ือออกหนังสือรับรอง  ใบจดทะเบียน  

้หนา   ๑๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  ใบรับจดแจ้ง  หรือใบรับรองการประเมิน  ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ  

เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 

กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้ความส าคัญด้านการส่งเสริม

การผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศด้วย 

มาตรา ๓๕/๒ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์  นอกจากเจ้าหน้าที่ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย  

ให้ท ากิจการในหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว  ให้มีผู้เชี่ยวชาญ  องค์กร

ผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ท าหน้าที่ในการประเมิน

เอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  หรือการตรวจสอบ  เพ่ือให้กระบวนการ

พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ทั้งในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ทั้งนี้  บุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กร

ดังกล่าว  ต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครือ่งมือแพทย์ตามวรรคหนึง่  

ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามวรรคหนึ่ง  

ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ

ต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตามมาตรา  ๓๕/๔  (๒)  โดยอาจยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

มาตรา ๓๕/๓ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  

หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามมาตรา  ๓๕/๒ 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดคุณสมบัติ  มาตรฐาน  และการด าเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ  

องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในกรณี  

ที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอาจยกเว้นหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งบุคคล  หน่วยงาน  

หรือองค์กรดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

้หนา   ๑๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการ  ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดตามมาตรา  ๓๕/๔  (๑)  ทั้งนี้  

อาจยกเว้นค่าขึ้นบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

มาตรา ๓๕/๔ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  มีอ านาจประกาศก าหนด  ดังต่อไปนี้  

(๑) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  

หรือองค์กรเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๒) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดทีจ่ะจัดเกบ็จากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 

อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม  (๑)  และ  (๒)  เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๕/๕ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามมาตรา  ๓๕/๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๕/๖  วรรคสาม  

และค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บตามมาตรา  ๓๕/๓  วรรคสาม  ให้เป็นเงินของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ได้จัดเก็บ  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิ  และให้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้  

(๑) ค่าตอบแทนบุคคล  องค์กร  หรือหน่วยงานตามมาตรา  ๓๕/๒  

(๒) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ  เพ่ือการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์ 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  เพ่ือพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์  และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการในกระบวนการพิจารณา

อนุญาตเครื่องมือแพทย์ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๕/๖ ในการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือเฝ้าระวัง  เพ่ือควบคุมการผลิต  น าเข้า  และ

ขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  ใบรับจดแจ้ง  หรือใบรับรองการประเมิน  

แล้วแต่กรณี  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเครื่องมือแพทย์ใดอาจผิดมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการใช้   

ให้น าความในมาตรา  ๓๕/๒  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  

หรือการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ยื่นค าขอ  ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับ

อนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  ผู้จดแจ้ง  ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  หรือผู้ขายเครื่องมือแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย  แล้วแต่กรณี   

ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  

ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตามมาตรา  ๓๕/๔  (๒)  โดยอาจยกเว้นค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

มาตรา ๓๕/๗ การรับเงินตามมาตรา  ๓๕/๒  วรรคสาม  มาตรา  ๓๕/๓  วรรคสาม  และ

มาตรา  ๓๕/๖  วรรคสาม  และการจ่ายเงินตามมาตรา  ๓๕/๕  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”  

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๖ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา  ๑๕  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  

หรือมาตรา  ๒๔  ผู้แจ้งรายการละเอียดหรือผู้จดแจ้งตามมาตรา  ๑๙  ผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับการจดทะเบียน

สถานประกอบการ  ได้รับอนุญาต  ได้แจ้งรายการละเอียด  หรือได้จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้   

ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้ง

รายการละเอียด  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ  และให้ถือว่า 

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายนุบัแต่

วันเลิกกิจการนั้น 

การแจ้งเลิกกิจการของผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุจ านวน

เครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์นั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการ   

หากไม่แจ้งเลิกกิจการที่ได้รับใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  ให้ถือว่าใบอนุญาต  

ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุด้วย 

้หนา   ๑๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา  ๑๕  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๔  

ผู้แจ้งรายการละเอียดหรือผู้จดแจ้งตามมาตรา  ๑๙  ผู้ใดเลิกกิจการโดยไม่แจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่า 

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายนุบัแต่

วันที่เลิกกิจการ” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  

หรือผู้จดแจ้งตาย  และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาท  แสดงความจ านงต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอ

ประกอบกิจการนั้นต่อไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้ง

รายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้งตาย  เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๖  

หรือมาตรา  ๒๖  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้แสดงความจ านงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบจดทะเบียน  

สถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุและให้ถือว่าผู้แสดง

ความจ านงเป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้ง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือ

ผู้จดแจ้งตาย” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกชื่อของหมวด  ๔  หน้าที่ของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนญุาต  

ผู้แจ้งรายการละเอียด  และผู้ขาย  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๔ 
หน้าทีข่องผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผูร้ับอนุญาต 

ผู้แจ้งรายการละเอียด  ผู้จดแจ้ง  และผู้ขาย” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  

หรือผู้จดแจ้ง  ผลิต  น าเข้า  ขายหรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียน

สถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  เว้นแต่ 

้หนา   ๑๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) การเก็บรักษาชั่วคราวโดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

(๒) การขายโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

(๓) การประกอบเพ่ือการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๑ ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือ

ผู้จดแจ้งปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการผลิต  น าเข้า  หรือขายเครื่องมือแพทย์   ให้เป็นไป 

ตามระบบคุณภาพของการผลิต  น าเข้า  หรือขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๕) 

(๒) จัดให้มีผู้ควบคุมการผลิต  น าเข้า  หรือขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๗)  และ

ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๖  (๗)  โดยครบถ้วน 

(๓) จัดท าบันทึกการผลิต  น าเข้า  หรือขายเครื่องมือแพทย์  เพ่ือการตรวจสอบของพนักงาน

เจ้าหน้าที่  และจัดท ารายงานต่อผู้อนุญาต  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด 

(๔) จัดท ารายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์  หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค  และรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว  

ต่อผู้อนุญาตไม่ว่าผลการท างานอันผิดปกติหรือเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(๕) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน  บันทึกข้อร้องเรียน  และระบบจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ

เครื่องมือแพทย์ที่ผลิต  น าเข้า  หรือขาย  เพ่ือการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(๖) จัดให้มีป้ายแสดงสถานที่ผลิต  สถานที่น าเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บรักษา

เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ดังกล่าว  ตามที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  

ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

้หนา   ๑๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๗) จัดให้มีป้ายแสดงชื่อและคุณวุฒิของผู้ควบคุมในกรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๗)  

ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ผลิต  สถานที่น าเข้า  หรือสถานที่ขาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(๘) แสดงใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ไว้ในที่เปิดเผย

และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือในใบอนุญาตขาย 

(๙) จัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว่าเครื่องมือแพทย์ของตนมีคุณภาพ  มาตรฐาน  

ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยเพ่ือการตรวจสอบ  หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔ ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือ

ผู้จดแจ้ง  ซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์  จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์โดยต้อง  

ไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 

การแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ให้ผู้ขายเครื่องมือแพทย์  ดูแลให้มีฉลาก  หรือฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์  แล้วแต่กรณี  

ตามที่ผู้จดทะเบยีนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอยีด  หรือผู้จดแจ้งตามวรรคหนึ่งจัดไว้” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๔  ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้ง

รายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้ง  ซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๑๓)  แสดงอายุการใช้  

ค าเตือน  ข้อห้ามใช้  หรือข้อควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์” 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  และ  (๖)  ของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน าเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต  แจ้งรายการละเอียด  หรือ

จดแจ้ง 

้หนา   ๑๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๖)  เครื่องมือแพทย์ที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดถูกเพิกถอนตามมาตรา  ๗๐  

หรือใบรับจดแจ้งถูกยกเลิกตามมาตรา  ๗๐/๑” 

มาตรา ๓๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  

“มาตรา ๔๖/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  

หรือใบรับจดแจ้ง” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  เครื่องมือแพทย์ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต  แจ้งรายการละเอียด  หรือ

จดแจ้งไว้แล้วซึ่งมิใช่ความจริง” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  แจ้งรายการละเอียด  

หรือจดแจ้ง” 

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๖  (๑๗)  แล้ว  การน าเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องผ่าน

การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๕ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค  เมื่อปรากฏว่า

เครื่องมือแพทย์ใดมีคุณภาพ  มาตรฐาน  หรือประสิทธิภาพไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต  ได้รับแจ้งรายการ

ละเอียด  หรือได้รับจดแจ้ง  ไม่ปลอดภัยในการใช้  อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  หรือมีการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐาน  ให้เลขาธิการมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  และผู้จดแจ้งแก้ไขรายการ 

ที่ได้รับอนุญาต  รับแจ้งรายการละเอียด  หรือรับจดแจ้ง 

้หนา   ๒๐๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้มีเครื่องมือแพทย์ไว้ในครอบครอง

เพื่อใช้ประโยชน์  แก้ไขหรือปรับปรุงเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต  น าเข้า  ขาย  หรือมีไว้ในครอบครองนั้น 

(๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  หรือผู้ขายเครื่องมือแพทย์  งดผลิต  น าเข้า  

หรือขายเครื่องมือแพทย์  หรือด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์  และประกาศการกระท าอันฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามใน  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว  และในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรให้แจ้ง

ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย 

(๕) เรียกเก็บเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้มีไว้ในครอบครองหรือ 

สั่งให้ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  หรือผู้ขาย  จัดเก็บเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิต  น าเข้า  หรือขายคืนจากท้องตลาด

ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  และมีอ านาจสั่งให้ท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี  หากพบว่า

เครื่องมือแพทย์นั้นเป็นเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๔๖  ทั้งนี้  ให้ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้มีไว้ 

ในครอบครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว” 

มาตรา ๓๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“การโฆษณาเครื่องมอืแพทย์โดยตรงตอ่ผู้ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  ให้รัฐมนตรี

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดเครื่องมือแพทย์  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขการโฆษณาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต” 

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๓ ให้ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  ผู้จดแจ้ง  และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิต  น าเข้า  ขาย  และการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์  อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๖  วรรคสอง” 

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกชื่อของหมวด  ๙  การพักใช้และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  

ใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๐๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“หมวด  ๙ 
การพักใช้และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 

ใบอนุญาต  ใบรบัแจง้รายการละเอียด  หรือการยกเลิกใบรับจดแจ้ง” 

มาตรา ๔๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๗๐/๑ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค  ผู้อนุญาต

มีอ านาจยกเลิกใบรับจดแจ้งหากภายหลังปรากฏกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ที่จดแจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง 

(๒) เครื่องมือแพทย์ที่จดแจ้งไว้เป็นเครื่องมือแพทย์ปลอมหรือเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัย 

ในการใช ้

(๓) ผู้จดแจ้งได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้หรือคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ไปเป็นยา  

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุอันตราย  หรือเครื่องส าอางโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๔) เครื่องมือแพทย์ที่จดแจ้งไว้ไม่มีคุณประโยชน์ตามที่ได้จดแจ้งโดยปรากฏผลจากเอกสาร

ทางวิชาการที่เชื่อถือได้” 

มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญตัิ

เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้อนุญาตก าหนดให้เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต  ได้แจ้งรายการ

ละเอียด  หรือได้จดแจ้งไว้แล้วเปลี่ยนไปเป็นยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  

วัตถุอันตราย  หรือเครื่องส าอาง  ให้ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้งด าเนินการ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และระยะเวลาที่เลขาธกิารก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  ให้ใบอนุญาต  

ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ 

มาตรา ๗๒ ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  หรือ 

ใบรับแจ้งรายการละเอียด  และค าสั่ งยกเลิกใบรับจดแจ้ง  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จดทะเบียน 

สถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้งทราบ  แล้วแต่กรณี  และในกรณี 

ไม่พบตัวผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้ง  หรือ 

้หนา   ๒๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้งไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  

ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  

ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  และให้ถือว่าผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  

ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้งทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันปิดค าสั่ง 

ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  

และค าสั่งยกเลิกใบรับจดแจ้งจะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้ 

มาตรา ๗๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๖  ผู้ถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  

ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือผู้ถูกยกเลิกใบรับจดแจ้ง  จะขายเครื่องมือแพทย์ของตน  

ที่เหลืออยู่แก่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้งอื่น  

หรือผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควรได ้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแตว่ันที่ทราบค าสั่งเพิกถอนใบจดทะเบยีน

สถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือค าสั่งยกเลิกใบรับจดแจ้ง  หรือวันที่ได้ทราบ

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี  เว้นแต่ผู้อนุญาตจะขยายก าหนดเวลาดังกล่าวให้” 

มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้ง

รายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  หรือไม่ออกใบรับรองการประเมินตามมาตรา  ๒๒  หรือไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  ผู้ยื่น

ค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การไม่ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  

ไม่ออกใบรับรองการประเมินตามมาตรา  ๒๒  หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  

ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต  ใบรับแจ้ง

รายการละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง  รัฐมนตรีมีอ านาจ

สั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ 

้หนา   ๒๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๕ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งถูกสั่ง

พักใช้หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือผู้จดแจ้ง

ซึ่งถูกยกเลิกใบรับจดแจ้ง  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้หรือค าสั่งเพิกถอน  

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ใบอนุญาต  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หรือค าสั่งยกเลิกใบรับจดแจ้ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๖  และมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๖ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๑)  (ก)  โดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  

หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๑)  (ก)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๗  

วรรคสาม  หรือมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๑)  (ข)  โดยไม่ได้รับใบรับแจ้ง

รายการละเอียดตามมาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๑)  (ค)  โดยไม่ได้รับใบรับจดแจ้งตามมาตรา  ๑๙  

วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๙๑ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดผลิต  น าเข้า  หรือขายเครื่องมือแพทย์  

ภายหลังที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดสิ้นอายุแล้ว  แต่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ  

ใบรับแจ้งรายการละเอียดภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน

วันละหนึ่งพันบาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดผลิต  น าเข้า  หรือขายเครื่องมือแพทย์  ภายหลัง

ที่ใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุแล้ว  แต่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบจดทะเบียน

สถานประกอบการภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  หรือยื่นค าขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง

ภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา  ๓๐/๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาท  

ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบรับจดแจ้ง 

มาตรา ๙๒ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๔๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๙๒/๑ ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑/๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๓ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา  ๓๒  วรรคหนึง่  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าพันบาท” 

มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๙๕ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๔  หรือผู้แจ้งรายการละเอียด 

ตามมาตรา  ๑๙  ผู้ใดเลิกกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา  ๑๕  หรือผู้จดแจ้งตามมาตรา  ๑๙  ผู้ใดเลิกกิจการ

โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๔  หรือผู้แจ้งรายการละเอียด 

ตามมาตรา  ๑๙  ผู้ใดซึ่งใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดสิ้นอายุ  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาต 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด  ไม่แจ้งตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา  ๑๕  ผู้ใดซึ่งใบจดทะเบียนสถานประกอบการสิ้นอายุ  

หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  ไม่แจ้งตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 

มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๐  แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๙ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๐ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  (๑)  (๒)  

(๓)  (๔)  หรือ  (๙)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดจัดท าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา  ๔๑  (๓)  

จัดท ารายงานตามมาตรา  ๔๑  (๔)  จัดท าบันทึกข้อร้องเรียนตามมาตรา  ๔๑  (๕)  หรือจัดให้มีข้อมูล

เอกสารทางวิชาการตามมาตรา  ๔๑  (๙)  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  (๕)  ต้องระวางโทษจ าคกุ

ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๒๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  
แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๔๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๐๐/๑ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๙)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดจัดท าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา  ๔๑  (๓)  
จัดท ารายงานตามมาตรา  ๔๑  (๔)  จัดท าบันทึกข้อร้องเรียนตามมาตรา  ๔๑  (๕)  หรือจัดให้มีข้อมูล
เอกสารทางวิชาการตามมาตรา  ๔๑  (๙)  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  (๕)  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา  ๔๑  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๓  และมาตรา  ๑๐๔  แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๓ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท 

บุคคลตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

ห้าหมื่นบาท 

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้ขายเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

ห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๔ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

ตามมาตรา  ๖  (๑๓)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา  ๖  (๑๓)  

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หนึ่งแสนบาท 

บุคคลตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

ห้าหมื่นบาท” 

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๖  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๖  (๑)  (ก)  

หรือที่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดตามมาตรา  ๖  (๑)  (ข)  ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๒)  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบรับจดแจ้งตามมาตรา  ๖  (๑)  (ค)  ผิดมาตรฐาน

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๒)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๒)  ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๙  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน าเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต  

แจ้งรายการละเอียด  หรือจดแจ้งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๕)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน าเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต  แจ้งรายการละเอียด  หรือ

จดแจ้งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๕)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๕๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๐๙/๑ ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการ

ละเอียดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖/๑  ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสองป ี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ไมไ่ดร้ับใบรับจดแจ้งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖/๑  ต้องระวางโทษจ าคกุ

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๔ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา  ๑๑๐  แห่งพระราชบญัญตัิ

เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ใบรับจดแจ้งถูกยกเลิกอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๖)  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์ที่ใบรับจดแจ้งถูกยกเลิกอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๖)  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๓ ผู้น าเข้าเครือ่งมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ

หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๑๔  แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

“ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๙  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๑๒๑   

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า  ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จ าเป็นตามมาตรา  ๖๑  (๕)  

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๒๐ ผู้รับอนุญาต  ผู้แจ้งรายการละเอียด  ผู้จดแจ้ง  หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 

การผลิต  น าเข้า  ขาย  หรือการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามมาตรา  ๖๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดอืน  หรือปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

มาตรา ๑๒๑ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง   

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๒๓  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๓ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี 

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการก าหนด  และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๕๙ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๖๐ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี ้ และให้ด าเนินการตอ่ไปตามพระราชบญัญัตเิครือ่งมอืแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ค าขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ

เครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่น 

ค าขอด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๑ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๒ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมี

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๓ ประกาศที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  

เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้น ามาใช้บังคับกับส่วนที่  ๑  กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์  ในหมวด  ๒  

การจดทะเบียนสถานประกอบการ  การขออนุญาตและการอนุญาต  การแจ้งรายการละเอียด  และการจดแจ้ง  

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ได้เท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับพระราชบัญญตัิเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัินี ้จนกว่า

จะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 

เมื่อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  ให้ประกาศที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   

๗๗/๒๕๕๙  เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ลงวันที่  

๒๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๖๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒







หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประเทศไทยได้ท าความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์  ประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีบทบัญญัติ 
บางประการที่เป็นข้อจ ากัดต่อการด าเนินกิจการเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบัน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการควบคุม
เครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าวและแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เป็นข้อจ ากัด  โดยการก าหนด
กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อ  
การสาธารณสุข  และเพ่ิมมาตรการควบคุมการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ด้วยการจดแจ้ง  ปรับลดมาตรการ
ควบคุมการส่งออกเครื่องมือแพทย์  แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเครื่องมือแพทย์
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่ องมือแพทย์  ตลอดจน
แก้ไขบทก าหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



พระราชบัญญตัิ 

เครื่องมือแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

เปนปท่ี ๔๓ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให
ประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย 

 

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึน้ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตน้ีิเรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
                                                 
 



 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัิน้ี 

“เครื่องมือแพทย”  หมายความวา 

(๑) เครื่องใช ผลิตภณัฑ หรือวัตถุสําหรบัใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบโรคศิลปะ หรือการบําบัดโรคสัตวตามกฎหมายวาดวยการน้ันๆ 

(๒) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุสําหรบัใชใหเกดิผลแกสุขภาพ โครงสรางหรอืการกระทําหนาที่

ใดๆ ของรางกายมนุษยหรอืสัตว 

(๓) สวนประกอบ สวนควบ อุปกรณ หรือชิ้นสวนของเครื่องใช ผลติภัณฑ หรือวัตถุตาม (๑) หรือ 

(๒) 

 

(๔) เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอื่นที่รฐัมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษาวาเปน
เครื่องมือแพทย 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ประกอบ หรอืประดิษฐ แบงบรรจุหรือรวมบรรจแุละใหหมายความ

รวมถึงแปรสภาพ  ดัดแปลงหรือการฆาเชื้อเพื่อนํากลบัมาใชอีกดวย 

“ขาย” หมายความวา จาํหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือโอนสทิธิหรือการครอบครองใหแก

บุคคลอื่น  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย 

“นําเขา” หมายความวา  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

“สงออก” หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

“ฉลาก” หมายความวา รปู รอยประดษิฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ ซึ่งแสดงไวท่ีเครื่องมือ

แพทย ภาชนะบรรจ ุหรือหีบหอบรรจุเครือ่งมือแพทย 

“เอกสารกาํกบัเครื่องมือแพทย” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหปรากฏ
ความหมายดวยรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ อันเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย ซึง่สอดแทรกหรอืรวม

ไวกับภาชนะหรือหีบหอที่บรรจเุครื่องมอืแพทยนั้น  และใหหมายความรวมถึงคูมือการใชเครือ่งมือแพทยน้ันดวย 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผู



ไดรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึง่นิติบุคคลแตงต้ังหรือมอบหมายใหเปนผูดําเนินกิจการดวย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรอืผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครือ่งมือแพทย 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัน้ีิ 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตน้ีิ และใหมี

อํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอตัราทายพระราชบัญญัตินี ้ยกเวน

คาธรรมเนียม และกาํหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการเครื่องมือแพทย 

   

มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา “คณะกรรมการเครือ่งมือแพทย” ประกอบดวย ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผูแทน* อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูแทน ผูแทน

กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และ

ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ  และมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการอกีไมนอยกวาเจ็ดคน

แตไมเกินเกาคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหนึ่งคน ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภหนึ่งคน ผูประกอบโรคศิลปะชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรมหนึ่งคน และผูประกอบการบําบัดโรคสัตว

ชั้นหนึ่งอีกหน่ึงคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหรองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 



 

มาตรา ๖  กรรมการซึ่งรฐัมนตรีแตงตั้งอยูในตาํแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง

อาจไดรับแตงต้ังอีกได 

 

มาตรา ๗  นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพน

จากตาํแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรใีหออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือบุคคลผูเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตาํแหนงกอนวาระ รฐัมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปน

กรรมการแทนได  และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการเพิ่มขึน้ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยงัมีวาระอยูใน

ตําแหนง  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตาํแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับ

แตงตั้งไวแลว 

มาตรา ๘  การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง เปนเสียงชี้ขาด 



 

มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรฐัมนตรีในดานนโยบายและมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย 

(๒) ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรฐัมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๓๕ 

(๓) ใหความเห็นชอบในเรือ่งการพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

(๔) อํานาจหนาที่อื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญตัินี้ 

(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอาํนาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเปน

หนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหลกัฐานท่ีเกีย่วของหรือส่ิงใดมาเพ่ือประกอบการ

พิจารณาได 

 

หมวด ๒ 

การขออนญุาตและการอนญุาต 

   

 

มาตรา ๑๒  หามมิใหผูใดผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดตามมาตรา 

๓๕ (๑) เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 



การขออนญุาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๓  หามมิใหผูใดขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) 
เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนญุาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

ใหถือวาผูรับอนุญาตผลติและนําเขาตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง เปนผูรับอนุญาตขายเครื่องมอื

แพทยท่ีตนผลิตหรือนําเขาดวย 

 

มาตรา ๑๔  ผูอนุญาตมีอาํนาจออกใบอนุญาตใหผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 

(๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดําเนินกจิการได 

(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

(๓) มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจาํคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจาํคุกใน

ความผิดที่กฎหมายบัญญัตใิหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

เวนแตไดพนโทษมาแลวเกนิสองปกอนวันขออนุญาต 

(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือบุคคลผูเสมือน

ไรความสามารถ 

(๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

(๗) มีสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีขายเครือ่งมือแพทยและอุปกรณท่ีใชในการผลิต 

การขายหรือการเก็บและการควบคุมหรือรักษาคุณภาพเครื่องมือแพทย ซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 



(๘) ไมใชชื่อในการประกอบพาณิชยกจิอยางเดียว หรอืคลายคลึงกับชื่อท่ีใชในการประกอบ
พาณิชยกจิของผูรับอนุญาต ซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป 

(๙) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ไมเคยถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญัติน้ี  เวนแตถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลว

เกินสองปกอนวันขออนุญาต 

ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจดัการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดาํเนนิกิจการตองมี

คุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๔) (๕) (๖) (๙) หรือ (๑๐) 

 

 

 

 

 

มาตรา ๑๕  เม่ือรัฐมนตรีประกาศกําหนดเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) แลวใหผูผลิต 

นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยนั้นอยูในวันประกาศยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ภายใน

หน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ  ภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ถาผูอนุญาตมคํีาส่ังเปนหนังสือไมอนุญาต ผู

นั้นจะประกอบกิจการตอไปมิไดนับแตวนัที่ทราบคําสั่ง เปนตนไป และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดย

อนุโลม 

 

มาตรา ๑๖  เมื่อมีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓)  แลว ผูประกอบการผลติ นําเขา หรือขาย

เครื่องมือแพทยตองแจงรายการละเอยีดตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือผูซึ่งเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

รายการละเอยีดและการแจงรายการละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ 

วิธีการ และเงือ่นไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



มาตรา ๑๗  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ไมใชบังคับแก 

(๑) การผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน ชันสูตร 

บําบัดโรค หรอืฟนฟูสมรรถภาพ และโดยสภากาชาดไทย 

(๒) การผลิตเครื่องมือแพทยของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ หรือผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภสําหรบัผูปวยเฉพาะราย หรือการผลิตเครื่องมอืแพทยของ

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะราย 

(๓) การผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยเพื่อใชเฉพาะตัวหรือเพ่ือเปนตัวอยางหรอืเพื่อใชใน
การศึกษาวิจยั วิเคราะห หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานในปรมิาณเทาท่ีจําเปน 

(๔) การผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยเพื่อเปนตัวอยางในการขออนุญาต 

(๕) การผลติเครื่องมือแพทยเพ่ือเปนตวัอยางในการสงออก 

แตท้ังนี้ ผูไดรบัการยกเวนตามวรรคหนึ่งตองแจงรายการละเอียดของเครื่องมือแพทยตอ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รฐัมนตรีประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนในการสงออกและเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมอื

แพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) เพ่ือสงออก ผูอนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมอื

แพทยดังกลาวไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

 

 

 

 

มาตรา ๑๙  เม่ือปรากฏผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหของพนักงานเจาหนาที่วา เครื่องมือแพทย

ใดมีคุณภาพหรือมาตรฐานต่ํากวาที่รฐัมนตรีประกาศกําหนด ไมปลอดภัยในการใช ไมปลอดภัยตอผูใช  นาจะเปน

อันตรายตอสุขภาพ หรือมกีารเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอาํนาจ 



(๑) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ แกไขหรือปรับปรุง

เครื่องมือแพทยท่ีผูรับอนุญาตผลิต นําเขา หรือขาย ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือแพทยซึ่งรัฐมนตรปีระกาศกําหนดตาม

มาตรา ๓๕ (๑) 

(๒) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูแจงรายการละเอยีดตามมาตรา ๑๖ แกไขหรือปรับปรุงเครื่องมือ

แพทยท่ีผูแจงรายการละเอยีดผลิต นําเขา หรอืขาย ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๓) 

(๓) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ หรือผูแจงรายการ

ละเอียดตามมาตรา ๑๖ งดผลิต นําเขา หรือขายเครือ่งมือแพทยในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ีออกตาม (๑) หรือ 

(๒) 

(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องมือแพทยใหประชาชนทราบโดยใหระบุขอความ
ดังตอไปนี้ดวย 

(ก) ในกรณท่ีีปรากฏตัวผูผลิตหรือผูนําเขาโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตหรือผูนําเขา พรอมทั้งชนิด

และลักษณะของเครื่องมือแพทยนั้น และถาเครื่องมือแพทยดังกลาวมีชื่อทางการคา เลขที่และอักษรแสดงครั้งท่ี

ผลิต ใหระบุชือ่ทางการคา เลขที่ และอักษรแสดงครั้งท่ีผลิตดวย 

(ข) ในกรณีไมปรากฏตัวผูผลิตหรือผูนําเขาโดยแนชัด แตปรากฏตัวผูขายใหระบุชือ่ผูขาย สถานท่ี

ขาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของเครื่องมือแพทยนั้น 

 

มาตรา ๒๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหคุมกันถึงลูกจางและตวัแทนของผูรบั

อนุญาตดวย 

ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของ

ผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรบัอนุญาตจะพสูิจนไดวาการกระทําดังกลาว  เปนการพนวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุม

ได 

 

มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีหานับแตปท่ีออก

ใบอนุญาต 

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต 



 

มาตรา ๒๒  ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิน้

อาย ุเมื่อไดยืน่คําขอและชาํระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตพรอมกับการยื่นคําขอแลว ใหประกอบกิจการ

ตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผูรับอนุญาตซึง่ใบอนุญาตของตนสิ้นอายไุมเกินหน่ึงเดอืน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวยแสดง

เหตุผลในการที่มิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดก็ได  แตการยื่นคําขอผอนผันน้ีไมเปนเหตใุหพนผิด

ตามมาตรา ๖๓ 

การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํา

มิได 

ในกรณผีูอนญุาตมีคําส่ังไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต ใหคืนคาธรรมเนียมการตออายุ

ใบอนุญาตใหแกผูขอตออายุใบอนุญาตตามสวนโดยคาํนวณเปนรายเดอืนนับแตวันที่มีคําส่ังไมอนุญาตจนถึงวันส้ิน

อายุของใบอนญุาตที่ขอตออายุนั้น เวนแตในกรณีท่ีมีการอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต และ

รัฐมนตรีไดมคํีาส่ังใหผูขอตออายใุบอนุญาตประกอบกจิการไปพลางกอน ถารัฐมนตรีมีคําส่ังใหยกอุทธรณ ใหนับ

แตวันที่มีคําส่ังใหยกอุทธรณ  เศษของหน่ึงเดือนถาถึงสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดอืน 

 

มาตรา ๒๓  หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ยายหรือเปลีย่นแปลงสถานที่ท่ี

ระบุไวในใบอนุญาต  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนญุาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีการยายหรอืเปลี่ยนแปลงเพราะมเีหตุจําเปนเรงดวน

และเปนการชัว่คราว แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๔  หามมิใหผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ยายสถานท่ีผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษา

เครื่องมือแพทย เวนแตจะไดแจงใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยามอบหมายทราบ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด  ในกฎกระทรวง 



 

มาตรา ๒๕  ถาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ใหผูรับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสญูหาย ถูกทําลายหรือชาํรดุ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๓ 

การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 

   

 

มาตรา ๒๖  ผูรับอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตองแจงการเลกิ

กิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายนัุบแต

วันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น 

 

มาตรา ๒๗  ผูรับอนุญาตซึง่ไดแจงการเลกิกิจการจะขายเครื่องมือแพทยของตนที่เหลืออยูแก

บุคคลอื่นได ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันับแตวันเลิกกิจการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 

มาตรา ๒๘  ถาผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ตายและทายาทของผูตายหรือบุคคล

ผูซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้แสดงความจํานงตอผูอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ผูรับอนุญาตตาย หรอืภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน เพื่อขอดําเนินกิจการที่ผูตาย

ไดรับอนุญาตนั้นตอไป  ก็ใหผูแสดงความจํานงน้ันดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอาย ุในกรณเีชนวานี้ 

ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินีต้ั้งแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย 

 

หมวด ๔ 



หนาท่ีของผูรบัอนุญาตและผูประกอบการ 

   

 

มาตรา ๒๙  หามมิใหผูรับอนุญาต ผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทยนอกสถานที่ท่ี

ระบุไวในใบอนุญาต เวนแต 

(๑) การเก็บรักษาชั่วคราวโดยไดรับอนญุาตจากผูอนุญาต 

(๒) การแบงบรรจุหรือรวมบรรจเุครื่องมือแพทยท่ีนําเขาเปนการชัว่คราวตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) การขายโดยตรงตอผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ผูประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ตามทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช

กิจจานเุบกษา 

มาตรา ๓๐  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ จดัทํา

รายงานการผลิต นําเขา หรอืขาย และรายงานผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมอืแพทยท่ีผลิต นําเขา หรือขาย สง

ตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตามหลักเกณฑและวิธีการ  ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๙) แลว ใหผูรับ
อนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ จดัใหมีผูควบคุมการผลิต นําเขา หรือขาย แลวแตกรณี  ภายในเวลาที่

กําหนดไวในประกาศดังกลาว 

คุณวุฒิ จาํนวน และหนาท่ีของผูควบคุมตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน

ราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๓๒  ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ตองแสดงใบอนุญาตหรอืใบแทน

ใบอนุญาต แลวแตกรณ ี และแสดงปายชื่อตัว ชื่อสกุล และคุณวุฒิของผูควบคุมการผลติ นาํเขา หรอืขาย แลวแต

กรณ ีไวในท่ีเปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

 

หมวด ๕ 

ฉลากและเอกสารกํากับเครือ่งมือแพทย 



   

 

มาตรา ๓๓  เครื่องมือแพทยท่ีขายหรือมไีวเพ่ือขายตองมีฉลากแสดงขอความท่ีภาชนะบรรจุหรือ

หีบหอบรรจุเปนภาษาไทย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ ประเภท และชนิดของเครื่องมอืแพทย 

(๒) ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ในกรณีเปนผูนําเขา ใหแสดงชือ่ผูผลิต

และแหลงผลติเครื่องมือแพทยน้ัน 

(๓) ปริมาณที่บรรจ ุ

(๔) เลขท่ีหรอือักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 

(๕) เลขที่ใบอนุญาต 

(๖) ประโยชน วิธีการใช และวิธีเก็บรักษา 

(๗) เครื่องมอืแพทยท่ีใชไดครั้งเดียว ใหแสดงขอความวา “ใชไดครั้งเดยีว” ดวยตัวอักษรสีแดงที่
เห็นไดชัด 

(๘) คําเตือนและขอควรระวังในการใชสําหรับเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานเุบกษาตามมาตรา ๓๕ (๕) 

(๙) อายุการใช สําหรับเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษาตาม
มาตรา ๓๕ (๘) 

(๑๐) ขอความอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

ขอความในฉลากจะมีภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยกไ็ด  แตขอความภาษาอื่นน้ันตองตรงกับ

ขอความภาษาไทย  และมขีนาดไมใหญกวาขอความภาษาไทย 

มาตรา ๓๔  เครื่องมือแพทยท่ีมีเอกสารกํากับเครื่องมอืแพทย เอกสารกาํกับเครื่องมือแพทยนั้น

ตองมีขอความตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ (๖) และ (๘) ท่ีอานไดชัดเจน และถาเปนขอความภาษาอื่นนอกจาก

ภาษาไทย ตองมีขอความเปนภาษาไทยทีต่รงกันดวย 



เครื่องมือแพทยท่ีมีขอความตามมาตรา ๓๓ (๖) แสดงไวในเอกสารกํากับเครื่องมอืแพทยแลว จะ
ไมแสดงขอความนั้นในฉลากอีกก็ได 

 

หมวด ๖ 

การควบคุมเครื่องมือแพทย 

   

มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนในการควบคุมเครื่องมือแพทย ใหรฐัมนตรีมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานเุบกษากําหนด 

(๑) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูผลิต นาํเขา หรือขาย ตองไดรับใบอนุญาต 

(๒) คุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือแพทยตาม (๑) ตามชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะ

เครื่องมือแพทยน้ัน ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเขา 

(๓) ชื่อ ประเภท ชนิดและลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูประกอบการผลิต นาํเขา หรือขาย ตองแจง

รายการละเอยีดตามมาตรา ๑๖ 

(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีหามผลิต นําเขา หรอืขาย 

(๕) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีตองมีคําเตอืนและขอควรระวังในการใชเปน

ขอความ เครือ่งหมายหรือภาพ 

(๖) คุณภาพและมาตรฐานของภาชนะบรรจ ุและการใชภาชนะบรรจุตลอดจนวตัถุท่ีหามใชเปน

ภาชนะบรรจเุครื่องมือแพทย 

(๗) วิธีการขนสง เก็บรักษา ทําลายหรอืทําใหส้ินสภาพเครื่องมือแพทย 

(๘) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีตองแจงกาํหนดอายุการใชไวในฉลาก 

(๙) ชื่อ ประเภท ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูควบคุมการผลิต 

นําเขา หรือขาย 

 



 

 

มาตรา ๓๖  หามมิใหผูใดผลิต นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทย ดังตอไปนี้ 

(๑) เครื่องมอืแพทยปลอม 

(๒) เครื่องมอืแพทยท่ีต่ํากวามาตรฐาน 

(๓) เครื่องมือแพทยเส่ือมคุณภาพ 

(๔) เครื่องมอืแพทยท่ีไมปลอดภัยในการใช 

มาตรา ๓๗  เครื่องมือแพทยปลอม หมายความวา เครื่องมือแพทยท่ีมีลักษณะ ดงัตอไปนี้ 

(๑) เครื่องมอืแพทยท่ีทําเทียมหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางสวน 

(๒) เครื่องมอืแพทยท่ีแสดงชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครือ่งมือแพทย หรือแสดงชื่อ

เครื่องหมายไมตรงตามที่ไดรับอนุญาต หรือแจงรายการละเอียดไวกับผูอนุญาต 

(๓) เครื่องมือแพทยท่ีแจงชื่อผูผลิต แหลงผลิต วัน เดือน ปท่ีผลิตหรือสถานที่ผลิตซึ่งไมใชความ

จริง 

 

มาตรา ๓๘  เครื่องมือแพทยท่ีต่ํากวามาตรฐาน หมายความวา เครือ่งมือแพทยท่ีมีคุณภาพหรือ

มาตรฐานต่าํกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๒) 

 

มาตรา ๓๙  เครื่องมือแพทยเส่ือมคุณภาพ หมายความวา เครื่องมอืแพทยท่ีแปรสภาพจนมี

คุณภาพต่ํากวามาตรฐาน หรือเครือ่งมือแพทยท่ีส้ินอายุการใชตามท่ีแสดงไว 

 

มาตรา ๔๐  เครื่องมือแพทยท่ีไมปลอดภัยในการใช หมายความวา เครื่องมือแพทยท่ีมีลักษณะ

ดังตอไปนี ้



(๑) เครื่องมอืแพทยท่ีใชไดครั้งเดียว และผานการใชไปแลว 

(๒) เครื่องมอืแพทยท่ีผลิตหรือเก็บรักษาโดยไมถูกสุขลักษณะ 

(๓) เครื่องมือแพทยท่ีมีส่ิงอื่นแปลกปนหรือส่ิงท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพปนอยูดวย 

(๔) เครื่องมอืแพทยท่ีมีสารอันสลายไดรวมอยูดวยและอาจทําใหเกดิพิษอันเปนอนัตรายแกผูใช 
หรือ 

(๕) เครื่องมอืแพทยท่ีมีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ 

หมวด ๗ 

การโฆษณา 

   

 

มาตรา ๔๑  หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐานหรอืแหลงกําเนิดของ

เครื่องมือแพทยอันเปนเทจ็หรือเปนการหลอกลวง 

 

มาตรา ๔๒  การโฆษณาเครื่องมือแพทยเพ่ือประโยชนในทางการคาตองไดรับความเห็นชอบใน

ขอความ เสียง หรือภาพท่ีจะใชโฆษณาจากผูอนุญาตและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูอนุญาตกาํหนด 

 

มาตรา ๔๓  ผูอนุญาตมีอาํนาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการโฆษณาเครื่องมือแพทยท่ีเห็นวาเปนการ

โฆษณาโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได 

 

หมวด ๘ 

พนักงานเจาหนาที่ 

   



 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ผลิต นําเขา ขาย และสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทยในระหวางเวลาทาํ

การ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) นําเครื่องมือแพทยในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห 

(๓) ในกรณมีีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้อาจเขาไปใน
สถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือแพทย และอาจยึดหรืออายดัเครือ่งมือแพทยรวมตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช

วัตถุใดๆ ท่ีเกีย่วของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบหอ ฉลาก เอกสารกํากับเครื่องมือแพทย 

และเอกสารทีเ่กี่ยวของกับเครื่องมือแพทยดังกลาวได 

 

มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาท่ี

ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

บัตรประจาํตวัพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖  ใหผูรับอนุญาตและบรรดาผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการผลิต นําเขา ขาย และการเกบ็

รักษาเครือ่งมอืแพทยอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ 

มาตรา ๔๗  ส่ิงท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) ใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
ปรากฏวา 

(๑) ไมปรากฏเจาของ หรอืผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดยดึหรืออายดัหรอื 

(๒) พนักงานอัยการสั่งเดด็ขาดไมฟองคดี  หรือศาลไมไดพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันท่ีศาลมีคําพิพากษา

ถึงท่ีสุด แลวแตกรณ ี

 

มาตรา ๔๘  ถาส่ิงที่ยึดหรอือายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) เปนของเสียงายหรือถาเก็บไวจะเปนการ
เส่ียงความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรกัษาเกินคาของสิ่งน้ัน  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา



จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้นเสียกอนคดีถึงท่ีสุดหรือกอนที่ส่ิงน้ันจะตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขก็ได เงนิคา

ของส่ิงน้ันเมื่อหักคาใชจายและคาภาระตดิพันทั้งปวงแลว เหลือเงินจาํนวนสุทธิเทาใดใหฝากไวกับธนาคารของรัฐ

ไวแทนสิ่งน้ัน 

มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๙ 

การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   

มาตรา ๕๐  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญตัินี้ หรือกฎกระทรวงหรือ

ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํนาจสั่งพักใชใบอนุญาตได

โดยมีกาํหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน  แตในกรณีท่ีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญตัินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถงึท่ีสุดก็ได 

หามมิใหผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๕๑  ผูอนุญาตมีอาํนาจสั่งถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตกอนกาํหนดเวลาไดเมื่อปรากฏวา

ผูรับอนุญาตซึง่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญตัินี้แลว 

มาตรา ๕๒  ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได เมื่อ

ปรากฏวาผูรบัอนุญาตขาดลักษณะตามมาตรา ๑๔ หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ

นี้ หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต 

         มาตรา ๕๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

อนุญาตทราบ และในกรณีไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรบัอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผย

และเห็นไดงาย ณ สถานที่ท่ีระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับอนุญาตทราบคําส่ังนั้นแลวตัง้แตวันท่ีปดคําส่ัง 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอื่นอีก

ดวยก็ได 

 



มาตรา ๕๔  ภายใตบังคับมาตรา ๓๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเครื่องมอืแพทยของตนที่

เหลืออยูแกผูรับอนุญาตอืน่ หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง

เพิกถอนใบอนุญาต หรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรฐัมนตร ีเวนแตผูอนุญาตจะขยายกําหนดเวลาดังกลาวให 

 

หมวด ๑๐ 

การอุทธรณ 

   

มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรอืไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต ผูขอ

อนุญาต หรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรบั

หนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมอนญุาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตาม

วรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเม่ือมีคําขอของผูอุทธรณ 

มาตรา ๕๖  ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรอืถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ

เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบงัคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

 

 

หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 

   



 

มาตรา ๕๗  ผูใดไมปฏิบัตติามคําส่ังของคณะกรรมการที่ส่ังตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาํคุกไม

เกินสามป หรอืปรับไมเกินหน่ึงแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิ

สองหม่ืนหาพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๐  ผูรับอนุญาตผูใดผลิตเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๓๕ (๑) ตามมาตรฐานของ
ตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศโดยไมไดรบัอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหน่ึงป 

หรือปรับไมเกนิหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา ๖๑  ผูรับอนุญาตผูใดนําเครื่องมอืแพทยท่ีไดรบัอนุญาตใหผลิตตามมาตรา ๑๘ มาขายใน

ราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรอืปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒  ผูใดไมปฏิบัตติามคําส่ังของผูอนุญาตที่ส่ังตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) หรือ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจาํท้ังปรับ 

มาตรา ๖๓  ผูรับอนุญาตผูใดผลิต นาํเขา หรอืขายเครื่องมือแพทย ภายหลังท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ

แลวโดยมิไดยืน่คําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาต

ขาดอาย ุ

มาตรา ๖๔  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษปรบัไม

เกินหาพันบาท 

มาตรา ๖๕  ผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

ป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวาง

โทษปรับไมเกนิหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๗  ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใดไมสงรายงานตามมาตรา ๓๐ 

ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาพันบาท 

 



มาตรา ๖๘  ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการตามมาตรา ๑๖ ผูใดสงรายงานตามมาตรา ๓๐ อัน

เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรบัไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙  ผูรับอนุญาตผูใดไมจดัใหมีผูควบคุมการผลิต นําเขา หรอืขาย แลวแตกรณ ีตาม

คุณวุฒิ จาํนวน และภายในเวลาที่รฐัมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรบัไมเกินหน่ึงหม่ืน

บาท 

มาตรา ๗๐  ผูควบคุมการผลิต นาํเขา หรือขาย ตามมาตรา ๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๗๑  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

มาตรา ๗๒  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหา

พันบาท 

มาตรา ๗๓  ผูใดผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศหามตามมาตรา ๓๕ 

(๔) ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหาป หรอืปรับไมเกินสองแสนหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๔  ผูใดผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทยปลอม ตามมาตรา ๓๖ (๑) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองแสนหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา ๗๕  ผูใดผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีต่ํากวามาตรฐานตามมาตรา ๓๖ (๒) 
หรือเครื่องมือแพทยท่ีไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๖ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไม
เกินหน่ึงแสนหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖  ผูใดผลติ นาํเขา หรือขายเครื่องมือแพทยเส่ือมคุณภาพตามมาตรา ๓๖ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๗  ผูใดโฆษณาเครื่องมือแพทยโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรบัไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจาํท้ังปรับ 

มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนคําส่ังของผูอนุญาตซึ่งส่ังตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกนิหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับและปรบัเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 



มาตรา ๘๐  ผูใดขดัขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติการตาม

มาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรอืทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา ๘๑  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๐ วรรคสอง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดยีวใหเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรยีบเทียบปรับ

ได 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.ตณิสูลานนท 

นายกรฐัมนตรี 

 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

   

 

(๑) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตนําเขาเครือ่งมือแพทย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตขายเครื่องมอืแพทย ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๔) การอนญุาตใหยายสถานที่ผลิต นาํเขา 

ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๖) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากบัคาธรรมเนยีมใบอนุญาตนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ วรรคสอง แหงพระราช 

บัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง 

ไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่ใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ รูปถายท่ีติดบัตรประจําตัว  ใหใชรปูถายที่ถายไมเกินหกเดือน กอนวันยื่น 

คําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๓X๔ เซนตเิมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก แตงเครื่องแบบ 

ปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

  ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่

     ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

               มารุต บุนนาค 

            รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

                                                        



 

กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

------------ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเครือ่งมือแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ใหกําหนดคาธรรมเนยีม ดงัตอไปน้ี 

  (๑) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมอืแพทย   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

  (๒) ใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย  ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

  (๓) ใบอนุญาตขายเครื่องมอืแพทย   ฉบับละ    ๓๐๐ บาท 

  (๔) การอนญุาตใหยายสถานที่ผลิต 

  นําเขา ขาย หรือสถานที่เกบ็เครื่องมือแพทย  ครั้งละ     ๑๐๐ บาท 

  (๕) ใบแทนใบอนุญาต    ฉบับละ      ๕๐ บาท 

  (๖)  การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากบั 

  คาธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆ แตละฉบับ 

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

           มารุต บุนนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



 กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

----------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 

เครื่องมือแพทย พ.ศ. ๖๕๓๑ รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว 

ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑ ใหผูรับอนุญาตผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยตาม 

มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ จดัทํารายงานดังตอไปน้ี 

  (๑) ผูรับอนุญาตผลติเครือ่งมือแพทย จัดทํารายงานการผลติเครือ่งมือแพทย 

และรายงานการขายเครื่องมือแพทยตามแบบ ร.ผ.พ. ๑-๑ และแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  (๒) ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย จัดทํารายงานการนําเขาเครื่องมือ 

แพทยและรายงานการขายเครื่องมือแพทยตามแบบ ร.น.พ. ๑-๑ และแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  (๓) ผูรับอนุญาตขายเครือ่งมือแพทย จัดทํารายงานการขายเครื่องมือแพทย 

ตามแบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  แบบ ร.ผ.พ. ๑-๑ หรอืแบบ ร.น.พ. ๑-๑ ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร 

และยาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไปพรอมท้ังเกบ็สําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาท่ีไดลงรบั 



ไวแลวเพ่ือเปนหลักฐาน 

  แบบ ร.ข.พ. ๑-๑ ในทุกระยะหกเดือนแรกของป ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการ 

อาหารและยาภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของปนั้นและในทุกระยะหกเดือนหลังของปใหสงภายใน 

วันที่ ๓๑ มกราคมของปถัดไป พรอมทั้งเก็บสําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาท่ีไดลงรับไวแลวเพ่ือ 

เปนหลักฐาน 

  ขอ ๒ ใหผูประกอบการผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๑๖ จดัทํารายงานดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูประกอบการผลิตเครือ่งมือแพทย จัดทํารายงานการผลติเครือ่งมือแพทย 

ตามแบบ ร.ผ.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๒) ผูประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย จัดทํารายงานการนาํเขาเครื่องมือ 

แพทยตามแบบ ร.น.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๓) ผูประกอบการขายเครือ่งมือแพทย จัดทํารายงานการขายเครื่องมือแพทย 

ตามแบบ ร.ข.พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี ้

  รายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหสงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 

วันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป พรอมทั้งเกบ็สําเนาแบบดังกลาวที่เจาหนาที่ไดลงรบัไวแลวเพ่ือ 

เปนหลักฐาน 

  ขอ ๓ เมื่อผูรบัอนุญาตตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ และผูประกอบการ 

ตามมาตรา ๑๖ ทราบถึงผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมือแพทยท่ีตนผลิต นาํเขาหรือขาย 

อันกอใหเกิดอาการผิดปกติหรือเกดิผลเสียตอสุขภาพ ใหจดัทํารายงานผลอันไมพึงประสงค 

ตามแบบ ร.ม.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ สงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในสิบหาวัน 



ทําการ  นับแตวันที่ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการไดทราบถึงผลอนัไมพึงประสงคดังกลาว 

  ในกรณผีลอันไมพึงประสงคน้ันกอใหเกิดการตายหรอืบาดเจ็บสาหัสใหแจงตอ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในสี่สิบส่ีชั่วโมง นับแตผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการ 

ไดทราบถึงผลอันไมพึงประสงคดังกลาว แลวใหจัดสงรายงานตามวรรคหนึ่ง 

  ผูรับอนุญาตหรือผูประกอบการตองจัดใหมีรายงานผลอันไมพึงประสงคตาม 

แบบ ร.ม.พ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปพรอมกับเครื่องมือแพทยเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

ความปลอดภัยในการใชและจัดใหมีการติดตามผลอันไมพึงประสงคของเครื่องมอืแพทยภายหลัง 

การขายโดยสม่ําเสมอ ท้ังนี ้ภายในระยะเวลาการประกนัความชํารดุบกพรองของเครื่องมือแพทย 

ตามที่ระบุไวในขอตกลงการขาย 

  ขอ ๔ การจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้  สําหรับกรุงเทพมหานครใหยื่น 

ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดน้ัน หรอื ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 

สาธารณสุข 

  

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

              มารุต บุนนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 



 

กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

(พ.ศ. ๒๕๓๑) 

------------ 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๔ 

แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออก 

กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ใหผูประกอบการผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓) แจงรายละเอียดตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึง่ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ตามแบบ จ.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ รายการละเอยีดของเครื่องมือแพทยท่ีผูประกอบการผลิตหรอืนําเขา 

ตองแจง มดีังน้ี 

  (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 ท่ีอยู ของผูผลิตหรือผูนําเขา 

  ในกรณีการขายเครื่องมือแพทย  ใหผูประกอบการขายเครื่องมือแพทยแจง 

รายการละเอยีดตาม (๑) (๒) และ (๓) เทานั้น 

  ขอ ๓ ผูประกอบการผลติ นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยาย 

สถานที่ผลิต นําเขา ขาย หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทยจากสถานทีซ่ึ่งไดแจงไวแลว ใหแจง 

การยายตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

มอบหมายตามแบบ จ.พ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ 

อาหารและยามอบหมายไดรับแจงรายการละเอยีดหรือการแจงยายสถานท่ีผลิตนําเขา ขาย หรือ 

เก็บรักษาเครือ่งมือแพทยตามแบบ จ.พ. ๑ หรือแบบ จ.พ. ๒ แลวแตกรณแีละพิจารณาเห็นวา 

มีรายการถูกตองครบถวนแลว ใหสงคืนสําเนาแบบดังกลาวใหแกผูประกอบการเพื่อเก็บไวเปน 

หลักฐาน 

  ขอ ๕ การแจงรายการละเอียดตามกฎกระทรวงนี้  ใหแจงลวงหนาไมนอยกวา 

สิบหาวันกอนวันประกอบการผลติ นาํเขา หรอืขายเครื่องมือแพทย 

  ผูประกอบการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยอยูกอนวันที่รัฐมนตร ี



ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ (๓) ผูใด ประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหแจงรายการ 

ละเอียดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ 

  ขอ ๖ การแจงตามกฎกระทรวงนี้  สําหรบักรุงเทพมหานครใหแจง ณ สํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นใหแจง ณ สํานักงาน 

สาธารณสุขจงัหวัดน้ัน หรอื ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

          มารตุ บุนนาค 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

------------ 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๗) 

มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง 

พระราชบัญญตัิเครื่องมอืแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออก 

กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายเครื่องมอืแพทยท่ีรัฐมนตรปีระกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ข.พ. ๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  

จํานวนสองชุด ดังตอไปน้ี 

  (๑) แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่ขายเครื่องมือแพทยและสิ่งปลูกสรางที่อยูใน 

บริเวณใกลเคียง 

  (๒) แผนผังภายในบรเิวณสถานท่ีขายเครือ่งมือแพทยท่ีถูกตองตามมาตราสวน 

  ขอ ๓ ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย  ใหใชแบบ บ.ข.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔ ใหผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้ 



  (๑) รักษาความสะอาด และจัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอ 

  (๒) จดัใหมีอปุกรณท่ีใชในการเก็บและรกัษาคุณภาพของเครื่องมอืแพทยแตละ 

ชนิดตามความจําเปน และใหมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณของเครือ่งมือแพทย 

  (๓) จัดแยกเก็บเครื่องมือแพทยใหเปนหมวดหมูตามประเภทและชนดิของ 

เครื่องมือแพทย 

  (๔) จัดใหมีผูควบคุมการขายซึ่งมีคุณวุฒติามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม 

มาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนเครือ่งมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕ 

(๙) ใหตองจดัใหมีผูควบคุมการขาย 

  ขอ ๕ ผูรับอนุญาตขายเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ข.พ. ๒ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต จะแสดงไวในรายการตออายใุบอนุญาต 

ในใบอนุญาตเดิมหรือจะออกใบอนญุาตใหใหมก็ได 

  ขอ ๖ ผูรับอนญุาตขายเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบ 

อนุญาต ใหยืน่คําขอพรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ข.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.ข.พ. ๑ 

โดยมีคําวา "ใบแทน" กํากบัไวท่ีดานหนาดวย 

  ขอ ๗ ผูรับอนุญาตขายเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรอืเปลี่ยนแปลง 

สถานที่ขายเครื่องมือแพทยจากสถานที่ซึง่ระบุไวในใบอนุญาต ใหยืน่คําขอพรอมดวยหลักฐาน 

ตามที่ระบุไวในแบบ ข.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 



  การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย ใหกระทําโดย 

วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรอืใบแทน 

  ผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจาํเปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว  ใหแจงเปนหนังสือตอ 

ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่น้ันและใหถือวาสถานท่ีท่ียาย 

หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตใหขายเครื่องมือแพทย แลวใหดําเนินการขอ 

อนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ดังกลาว 

  ขอ ๘ ผูรับอนญุาตขายเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง 

รายการที่ไดรบัอนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปน้ี ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว 

ในแบบ ข.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๑) การเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมชื่อสถานที่ขายเครื่องมอืแพทย 

  (๒) การเปลีย่นผูดําเนินกจิการ 

  (๓) การเปลีย่นผูรับอนุญาตเพื่อดาํเนินกิจการแทนในกรณีผูรับอนุญาตตาย 

  (๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการขาย 

  (๕) การเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรอืผูควบคุมการขาย 

  (๖) การเปลีย่นเลขหมายประจําสถานที่ขายเครื่องมอืแพทย หรือเลขหมายโทรศัพท 

ของสถานที่ดังกลาว 

  (๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขตหรือจังหวดั 

  การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย 



วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรอืใบแทน 

  ขอ ๙ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยืน่ 

ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดน้ัน หรอื ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง 

สาธารณสุข 

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

             มารุต บุนนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

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 ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตนาํเขาเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับ 

ใบอนุญาต จาํนวนสองชุด ดังตอไปน้ี 

  (๑) แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยและสถานที่เก็บเครื่องมือ 

แพทย และสิ่งปลูกสรางท่ีอยูในบรเิวณใกลเคียง 

  (๒) แผนผังภายในบรเิวณสถานท่ีเก็บเครือ่งมือแพทยท่ีถูกตองตามมาตราสวน 

โดยแสดงการจัดแบงบรเิวณของสถานท่ีเก็บเครือ่งมือแพทย การถายเทอากาศ พรอมท้ังการ 

จัดตั้งอุปกรณท่ีใชในการเกบ็และรักษาคุณภาพของเครื่องมือแพทยใหคงสภาพตามความจาํเปน 



  ขอ ๓ ใบอนุญาตนําเขาเครือ่งมือแพทย ใหใชแบบ บ.น.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔ ใหผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาความสะอาด และจัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศเพียงพอตาม 

ความจําเปน  ภายในสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย 

  (๒) จดัใหมีอปุกรณท่ีใชในการเก็บและรกัษาคุณภาพของเครื่องมอืแพทยแตละ 

ชนิดใหคงสภาพตามความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณของเครื่องมือแพทย 

  (๓) แยกเก็บเครื่องมือแพทยแตละชนดิใหเปนหมวดหมู 

  (๔) จัดใหมีผูควบคุมการนําเขาซึ่งมีคุณวุฒิตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม 

มาตรา ๓๕ (๙) ใหตองจดัใหมีผูควบคุมการนําเขา 

  ขอ ๕ ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ น.พ. ๒ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหใหมตามแบบ บ.น.พ. ๑ 

ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๖ ผูรับอนญุาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.น.พ. ๑ 

โดยมีคําวา "ใบแทน" กํากบัไวท่ีดานหนาดวย 

  ขอ ๗ ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลีย่นแปลง 



สถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บเครื่องมอืแพทยจากสถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ น.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรือสถานท่ี 

เก็บเครือ่งมือแพทย ใหกระทําโดยวิธีสลกัหลังใบอนุญาตหรือใบแทน 

  ผูรับอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจาํเปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว ใหแจงเปนหนังสือตอ 

ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่น้ัน และใหถือวาสถานที่ท่ียาย 

หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือเกบ็เครื่องมือแพทย แลวให 

ดําเนินการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรอืเปลี่ยนแปลง 

สถานที่ดังกลาว 

  ขอ ๘ ผูรับอนญุาตนําเขาเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง 

รายการที่ไดรบัอนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปน้ี  ใหยืน่คําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว 

ในแบบ น.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๑) การเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมชื่อสถานที่นําเขาเครื่องมอืแพทย 

  (๒) การเปลีย่นผูดําเนินกจิการ 

  (๓) การเปลีย่นผูรับอนุญาตเพื่อดาํเนินกิจการแทนในกรณีผูรับอนุญาตตาย 

  (๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการนําเขา 

  (๕) การเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรอืผูควบคุม 

การนําเขา 

  (๖) การเปลีย่นเลขหมายประจําสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยหรอืสถานที่เก็บ 



เครื่องมือแพทย หรือเลขหมายโทรศัพทของสถานที่ดังกลาว 

  (๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวดั 

  การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย 

วิธีสลักหลักใบอนุญาตหรอืใบแทน 

  ขอ ๙ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยืน่ 

ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดน้ันหรือ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง 

สาธารณสุข 

  

    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

            มารุต บนุนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

--------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๗) 

มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง 

พระราชบัญญตัิเครื่องมอืแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออก 

กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตผลติเครื่องมอืแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

กําหนดตามมาตรา ๓๕ (๑) ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๑ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับ 

ใบอนุญาต จาํนวนสองชุด ดังตอไปน้ี 

  (๑) แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่ผลิตเครือ่งมือแพทยและสถานที่เก็บเครื่องมือ 

แพทย และสิ่งปลูกสรางท่ีอยูในบรเิวณใกลเคียง 

  (๒) แบบแปลนแผนผังส่ิงปลูกสรางภายในบรเิวณสถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทย 

และสถานท่ีเก็บเครื่องมือแพทยท่ีถูกตองตามมาตราสวน โดยแสดงรายการดังตอไปน้ี 

  (ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารท่ีใชในการผลิตและ 



เก็บเครือ่งมือแพทย 

  (ข) การแบงกั้นหอง เนื้อทีห่รือบริเวณท่ีใชในการผลติและเก็บเครื่องมือแพทย 

  (ค) ทอหรือทางระบายน้ํา ระบบและกรรมวิธีการกําจดันํ้าเสียหรือน้ําทิ้ง โดยม ี

รายละเอียดในการคํานวณ พรอมท้ังแจงขนาดของทอหรือทางระบายน้ําและทิศทางของน้ําไหล 

ภายในสถานที่ผลิตจนออกนอกสถานที่ผลิตโดยละเอียด  ถามีการระบายน้ําทิ้งไปสูทางนํ้า 

สาธารณะใหแสดงเสนทางน้ําทิ้งดังกลาวดวย 

  ขอ ๓ ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย ใหใชแบบ บ.ผ.พ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๔ สถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทยจะตองเปนสัดสวนและตั้งอยูในทําเลท่ี 

เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ไมมีอาณาเขตติดตอกับแหลงสกปรกนารังเกียจ หรือแหลงซึ่งส่ิงสกปรก 

มีโอกาสเปรอะเปอนกับวัตถุดิบหรือเครือ่งมือแพทยท่ีผลิตแลว โครงสรางของสถานที่ผลิต 

เครื่องมือแพทยตองกอสรางดวยวัตถุท่ีแข็งแรง ถาวร และสามารถรกัษาความสะอาดไดงาย 

และตองมีระบบการระบายน้ําท้ิง การกาํจัดส่ิงปฏิกูล การรักษาความสะอาด การถายเทอากาศ 

และความปลอดภัยตามความจําเปน 

  ขอ ๕ ใหผูรับอนุญาตผลติเครื่องมือแพทยปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาบรเิวณท่ีผลิต บรรจ ุหรือเก็บเครื่องมือแพทยท่ีผลิตแลว สถานท่ี 

เก็บวัตถุดิบและบริเวณอื่น ๆ ใหสะอาดถกูสุขลักษณะและสามารถปองกันมิให แมลง สัตว 

หรือส่ิงอื่นเขามาปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุดิบหรือเครื่องมือแพทยท่ีผลิตแลว และจัดให 

มีแสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพยีงพอตามความจําเปน 

  (๒) จดัเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับงานท่ีจะใชและใหมีการปองกัน 

เครื่องมือเครือ่งใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือส่ิงสกปรก ชนิดและจาํนวนเครื่องมอื 



เครื่องใชท่ีจะใชผลิตเครื่องมือแพทย และการควบคุมรกัษาคุณภาพเครื่องมือแพทยใหเปนไป 

ตามหลักวิชาการสําหรับผลิตเครื่องมือแพทยประเภทนั้น ๆ 

  (๓) จัดหองน้าํ หองสวม และเครื่องสุขภัณฑพรอมดวยสบูสําหรับลางมือ 

ใหเพียงพอแกจํานวนคนงาน และใหมีการรักษาความสะอาดพรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปน 

ประจําวันดวย 

  (๔) รักษาเครื่องมือเครื่องใชตาม (๒) ตลอดจนอาคารสถานที่ผลติใหอยูใน 

สภาพท่ีเรียบรอยและสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕) จัดใหมีท่ีเก็บขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถกูสุขลักษณะตลอดจน 

ใชวิธีท่ีเหมาะสมในการกาํจดัขยะมูลฝอยและเขมาควัน 

  (๖) จัดใหคนงานท่ีผลิตเครือ่งมือแพทยใชเครื่องแตงกายท่ีสะอาดเหมาะสม 

กับประเภทของงานที่ทําอยู 

  (๗) ไมใช จาง วาน บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

คนไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ หรือคนซึ่งเปนโรคท่ีตองหามสําหรับผูขอรับ 

ใบอนุญาตตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๔ (๖) 

  การรับคนงานที่ผลิตเครื่องมือแพทย ตองมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมวาไมเปนโรคตามวรรคหนึ่ง 

  (๘) จดัใหคนงานไดรับการตรวจรางกายโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน 

  (๙) จัดใหมีผูควบคุมการผลิตซึ่งมีคุณวฒุิตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือแพทยท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม 



มาตรา ๓๕ (๙) ใหตองจดัใหมีผูควบคุมการผลติ 

  ขอ ๖ ผูรับอนญุาตผลติเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบ ผ.พ. ๒ ทาย 

กฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหใหมตามแบบ บ.ผ.พ. ๑ 

ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๗ ผูรับอนุญาตผลติเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ บ.ผ.พ. ๑ 

โดยมีคําวา "ใบแทน"  กาํกบัไวท่ีดานหนาดวย 

  ขอ ๘ ผูรับอนญุาตผลติเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรอืเปลี่ยนแปลง 

สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทยหรือสถานท่ีเก็บเครือ่งมือแพทยจากสถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต 

ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.พ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตเครือ่งมือแพทยหรือสถานที่ 

เก็บเครือ่งมือแพทย ใหกระทําโดยวิธีสลกัหลังใบอนุญาตหรือใบแทน 

  ผูรับอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตเพราะมีเหตุจาํเปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว  ใหแจงเปนหนังสือตอ 

ผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่น้ัน และใหถือวาสถานที่ท่ียาย 

หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตหรือเก็บเครื่องมือแพทย แลวให 

ดําเนินการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการยายหรอืเปลี่ยนแปลง 



สถานที่ดังกลาว 

  ขอ ๙ ผูรับอนุญาตผลติเครือ่งมือแพทยผูใดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง 

รายการที่ไดรบัอนุญาตไวแลวในกรณีดังตอไปน้ี ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไว 

ในแบบ ผ.พ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  (๑) การเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมชื่อสถานที่ผลิตเครื่องมอืแพทย 

  (๒) การเปลีย่นผูดําเนินกจิการ 

  (๓) การเปลีย่นผูรับอนุญาตเพื่อดาํเนินกิจการแทนในกรณีผูรับอนุญาตตาย 

  (๔) การเปลี่ยนผูควบคุมการผลติ 

  (๕) การเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต ผูดําเนินกิจการ หรอืผูควบคุม 

การผลติ 

  (๖) การเปลีย่นเลขหมายประจําสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บ 

เครื่องมือแพทย หรือเลขหมายโทรศัพทของสถานที่ดังกลาว 

  (๗) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขตหรอืจังหวดั 

  การอนุญาตใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดย 

วิธีสลักหลังใบอนุญาตหรอืใบแทน 

  ขอ ๑๐ การยืน่คําขอตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรุงเทพมหานครใหยื่น 

ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น 

ณ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดน้ัน หรอื ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 

สาธารณสุข 

  



    ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

            มารุต บนุนาค 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 



 
พระราชบัญญัติ 

ยา  (ฉบับที ่ ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยยา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  

รวมทั้งการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา  ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย

จากการใช้ยาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักสากล  และก าหนดกรอบการศึกษาวิจัยยาให้มี

ประสิทธิภาพและคุ้มครองความปลอดภัยอาสาสมัครที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยยา  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา”  ระหว่างบทนิยาม

ค าว่า  “ต ารับยา”  และค าว่า  “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติยา  

พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

““กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา”  หมายความว่า  การพิจารณาค าขอ  การตรวจสอบ 

ความถูกต้องของเอกสาร  การประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  

หรือการตรวจสอบ  เพ่ือออกใบอนุญาต  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาหรือใบรับรอง  ตลอดจน  

การพิจารณาใด ๆ  เกี่ยวกับยา” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ”   

ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบญัญตัิยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตยิา  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ด้านเวชกรรมไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนจีนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 

ให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย

พระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  และก าหนดกิจการอื่น  รวมทั้งออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

ให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงประเภท  ชนิด  และลักษณะของยาหรือหมวดยาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต  

หรือขนาดและกิจการของผู้ประกอบการก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือพิจารณาศึกษาหรือวิจัย

เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  และเรื่องกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา 

ตามมาตรา  ๑๑/๒  

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา  ๑๑/๒  อย่างน้อยต้องมีผู้แทนส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค  ผู้แทนสมาคมหรือผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตยา  การขายยา  การน าหรือ 

สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  ทั้งนี้  ในคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่าย 

ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย 

ให้น าความในมาตรา  ๙  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นหมวด  ๑/๑  กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา   

มาตรา  ๑๑/๑  มาตรา  ๑๑/๒  มาตรา  ๑๑/๓  และมาตรา  ๑๑/๔  แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  

“หมวด  ๑/๑ 
กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา 

 
 

มาตรา ๑๑/๑ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา  นอกจากเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการ  

ในหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว  ให้มีผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  

หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ท าหน้าที่ในการประเมินเอกสาร 

ทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานประกอบการ  หรือการตรวจสอบ  เพื่อให้กระบวนการ

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



พิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  บุคคล  หน่วยงาน  หรือ

องค์กรดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

มาตรา ๑๑/๒ เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการ  มีอ านาจประกาศก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการได้มาและการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  

หน่วยงานของรฐั  หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามมาตรา  ๑๑/๑  ทั้งนี้  ในประกาศ

ต้องก าหนดคุณสมบัติ  มาตรฐาน และการด าเนินงานของบุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กรดังกล่าว 

(๒) ค่าขึ้นบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กร

ผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยจะจัดเก็บได้ 

ต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด  

(๓) ประเภทและค่าใช้จ่ายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐ 

ที่ได้รับมอบหมายให้ท าภารกิจในหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แล้วแต่กรณี  

จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา  โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตรา 

ค่าใช้จ่ายสูงสุด  

(๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา 

อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม  (๒)  และ  (๓)  เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  อาจก าหนดให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตาม  (๑)  

ค่าขึ้นบัญชีตาม  (๒)  หรือประเภทและค่าใช้จ่ายตาม  (๓)  ทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือจะก าหนด 

ค่าขึ้นบัญชีหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันตามความจ าเป็นและเหมาะสมได้ 

มาตรา ๑๑/๓ เงินค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บได้ตามมาตรา  ๑๑/๒  (๒)  ให้เป็นของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  ส าหรับเงินค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ตามมาตรา  ๑๑/๒  (๓)  ให้เป็นของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในหน้าที่และอ านาจ

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้จัดเก็บ  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

และให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) เป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หรือองค์กรเอกชนตามมาตรา  ๑๑/๑ 

(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ เป็นประโยชน์สาธารณะ 

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 

(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  เพ่ือพัฒนาระบบงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา  และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ  

(๔) เป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

มาตรา ๑๑/๔ การรับเงินตามมาตรา  ๑๑/๒  (๒)  และ  (๓)  การจ่ายเงินตามมาตรา  ๑๑/๓  

และการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐ มนตรีประกาศก าหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๘ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๗๗  จัตวา  และมาตรา  ๗๗  เบญจ   

แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  

“มาตรา ๗๗ จัตวา  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาวิจัย 

เพ่ือการพิจารณาการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการศึกษาวิจัยในคน  

รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยยาได้  

ทั้งนี้  ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องคุ้มครองความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยยาด้วย 

ให้ผู้ศึกษาวิจัยยาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง  

ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิด  

ความไม่ปลอดภัยและอันตรายต่อบุคคล  สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณชน  อันเนื่องจากกระบวนการหรือ

ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยยา  ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจสั่งให้ปรับปรุง  

การศึกษาวิจัยยา  ระงับการศึกษาวิจัยยาเป็นการชั่วคราว  หรือหยุดการศึกษาวิจัยยา  ตามความรุนแรง

ของความไม่ปลอดภัยและอันตรายนั้น  

มาตรา ๗๗ เบญจ  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา  

รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานส าหรับการผลิตยา  ขายยา  

หรือการน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยอาจก าหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศ

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ  และในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานที่เป็นเอกสาร

ภาษาต่างประเทศก็ได้  ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยารับรองไว้”  

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติยา   

พ.ศ.  ๒๕๑๐  

“(๖/๑) เอกสารแสดงเลขที่ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้ว 

ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  หรือข้อมูลจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล   

ภูมิปัญญาที่เป็นต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป  หรือการได้รับอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติตามกฎหมายว่าด้วย  

การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”  

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๖  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ. ๒๕๑๐   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๖/๑ เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการมีอ านาจสั่งแก้ไขทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามที่เห็นสมควรหรือตามความจ าเป็น  

หรือสั่งทบทวนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด” 

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ. ๒๕๑๐  

“มาตรา ๘๖/๒ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาให้มีอายุเจ็ดปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญ 

การขึ้นทะเบียนต ารับยา 

ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา  

ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุ  

ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาซึ่งใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาของตนสิ้นอายุไม่เกิน

หนึ่งเดือน  จะยื่นค าขอต่ออายุและขอผ่อนผัน  โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุ

ภายในก าหนด  แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา  ๑๒๓  จัตวา  และในกรณีที่เมื่อล่วงพ้น

ก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุจะไม่สามารถด าเนินการต่ออายุได้ 

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคสองหรือวรรคสาม  และช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแล้ว  ให้ใบส าคัญ 

การขึ้นทะเบียนต ารับยาคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน  

ต ารับยานั้น 

การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในกฎกระทรวงดังกล่าวจะก าหนดให้มีการทบทวน

ทะเบียนต ารับยาไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา  ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับ

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาทราบ  และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วน

โดยค านวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบก าหนดเจ็ดปี  หากใบส าคัญ  

การขึ้นทะเบียนต ารับยานั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ  เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน”  

มาตรา ๑๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๒  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  

“มาตรา ๑๒๒ ตรี  ผู้ศึกษาวิจัยยาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยาตามมาตรา  ๗๗  จัตวา  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๓  จัตวา  แห่งพระราชบัญญตัิยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

“มาตรา ๑๒๓ จัตวา  ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาผู้ใดยื่นค าขอต่ออายุใบส าคัญ 

การขึ้นทะเบียนต ารับยาภายหลังที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน  

ตามมาตรา  ๘๖/๒  ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้

ยื่นค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และ 

ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๑๕ บรรดาค าขออนุญาต  ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา  หรือค าขอใดที่ได้ยื่นไว้ก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือเป็นค าขอตามพระราชบัญญัตินี้

โดยอนุโลม  และถ้าค าขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจ

สั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้  

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีอายุดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่   ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  

ให้สิ้นอายุเมื่อครบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๒) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  

ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้สิ้นอายุเมื่อครบเจ็ดปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๓) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้สิ้นอายุเมื่อครบเก้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗ กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  

ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึง่  ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแตว่นัที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้

ต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๘ ประกาศที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  

เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวกับยา  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

ให้น ามาใช้บังคับกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา  ตามบทบัญญัติของหมวด  ๑/๑  กระบวนการ

พิจารณาอนุญาตยา  แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   

ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ  

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เมื่อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับแล้ว  ให้ประกาศที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  เรื่อง  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวกับยาเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒





หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา  และเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทนิยาม  เพ่ิมหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขใน 
การศึกษาวิจัยยา  การอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นสากล  การก าหนดอายุ  และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
ต ารับยา  กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา  บทก าหนดโทษ  และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



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 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี ้ เ รียกวา  “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี ้
(๑) วัตถุระเบิดได 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หนา ๒๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 



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 
 

(๘) วัตถุกัดกรอน 
(๙) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
(๑๐) วัตถุอยางอ่ืน ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย

แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือ

รวมบรรจ ุ
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน 
“สงออก” หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ขาย” หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคา และ

ใหหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย 
“มีไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพ่ือตนเองหรือ

ผูอ่ืน และไมวาจะเปนการมีไวเพ่ือขาย เพ่ือขนสง เพ่ือใช หรือเพ่ือประการอื่นใด และรวมถึงการ
ทิ้งอยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไวที่วัตถุ
อันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุ
อันตรายดวย 

“อนุสัญญาหามอาวุธเคมี”๒ หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลติ 
สะสม และใชอาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผู รับผิดชอบแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริมและติดตามดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้๓ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศ  ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
   

 
มาตรา  ๖๔  ใหมีคณะกรรมการวัตถุ อันตรายคณะหนึ่ ง  ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการ
ขนสงทางบก อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน ผูแทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและประสบการณที่ เ ก่ียวของกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือกฎหมาย และอยางนอยหาคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่
เปนตัวแทนขององคการสาธารณประโยชนและมีประสบการณการดําเนินงานดานการคุมครอง
สุขภาพอนามัย ดานการคุมครองผูบริโภค ดานการเกษตรกรรมยั่งยืน ดานการจัดการปญหาวัตถุ
อันตรายในทองถ่ิน หรือดานสิ่งแวดลอม 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)๕ กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกํากับดูแลวัตถุอันตรายเมื่อ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปเปนแนวทางปฏิบัติ 

                                                 
๔ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๗ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(๑/๑)๖ ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออก
ประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 

(๒)๗ ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา 
๔๗ (๕) 

(๓) ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอน
ทะเบียนวัตถุอันตราย 

(๔) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผู รับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ ในเรื่องใด ๆ เก่ียวกับวัตถุ
อันตราย 

(๕) พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุ
อันตราย 

(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ ในการนี้
จะระบุช่ือของวัตถุอันตรายหรือช่ือของผูประกอบการที่เก่ียวของดวยก็ได 

(๗) สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับวัตถุอันตรายตาง ๆ ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่
ที่กฎหมายกําหนด 

(๘) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุมวัตถุอันตราย และการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิด
จากวัตถุอันตรายเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
ไมได 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ

                                                 
๖ มาตรา ๗ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๗ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

เส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลวนั้น 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยัง

มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตาม

ความเหมาะสม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่

คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมวตัถุอันตราย 
   

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว



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 
 

ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น แตถามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นอาจมีมติใหนําบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับเปนการเพิ่มเติมหรือแทนที่กฎหมายวาดวยการนั้นได  ทั้งนี้ โดยจะ
กําหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขอยางใดไวในมตินั้นก็ได 

มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๑๕/๑๙  ในการมีมติหรือการใหความเห็นของคณะกรรมการ การให

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายอื่น และการออกประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคํานึงถึงอนุสัญญาหามอาวุธเคมีและสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศอื่นประกอบดวย 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว 

พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพ่ือหามการครอบครอง 
การจําหนาย หรือการใชวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดก็ได 

 
มาตรา ๑๗  ใหจัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือ

เปนศูนยกลางประสานงานในเรื่องขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งจาก
ภาคเอกชน เพ่ือรวบรวมและใหบริการขอมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูใน
ตางประเทศ การนําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ การเคล่ือนยาย การใชสอย การทําลาย และ
การอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง 

 
มาตรา ๑๘  วัตถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้ 
(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก 

หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก 

หรือการมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดดวย 

(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก 
หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 

(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา 
การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

เพ่ือประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 
หรือส่ิงแวดลอม ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย 
                                                 

๙ มาตรา ๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



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 
 

กําหนดเวลาการใชบังคับและหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการ

บริหารสวนกลางมีคําขอเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง กําหนดใหหนวยงานนั้น
เปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด หรือบางสวนเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นได  ทั้งนี้ 
โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จํานวนบุคลากร ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณ
งานในความรับผิดชอบเปนสําคัญ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอ่ืนใหรัฐมนตรีของหนวยงานที่มีคํา
ขอเปนผูรับผิดชอบยืนยันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเชนวานี้ ใหนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 

 
มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑)๑๐ กําหนดปริมาณ องคประกอบ คุณสมบัติและส่ิงเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธี

ตรวจ และทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บ
รักษา การกําจัด การทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การให
สงตัวอยาง หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่
จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวาง
ประเทศประกอบดวย 

(๑/๑)๑๑ กําหนดใหมีการดําเนินการถายทอดความรูเก่ียวกับวัตถุอันตรายและ
ใหมีการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพยสินซึ่ง
เกิดจากการประกอบกิจการ 

(๒)๑๒ กําหนดใหมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดตาม (๑) และ (๑/๑) 

(๓) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสาระสําคัญในวัตถุ
อันตราย 

(๔) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาว 
(๕) ระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ไดรับการยกเวนตาม

มาตรา ๓๖ 
 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๐ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๒๐ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๒๐ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๒๐/๑๑๓  ผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๑๑๔  ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ชนิดที่ ๑ ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) 
(๒) และ (๓) 

 
มาตรา ๒๒๑๕  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามผูใดผลิต นําเขา สงออก 

หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการ
ดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใหผูผลิต ผูนําเขา ผู
สงออก หรือผูมีไวในครอบครอง แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ออกใบรับแจงเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจง โดยใบรับแจงใหใชไดตามระยะเวลา
ที่กําหนดในใบรับแจงระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกินสามปนับแตวันที่ออกใบรับแจง 

การแจง การออกใบรับแจง การขอตออายุ และการตออายุใบรับแจง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตอง
ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) 
ดวย 

 
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา 

สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที ่

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดกรณีที่พึงอนุญาตไดและกรณีที่จะอนุญาต
ไมไดไวใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาและให
กําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหชัดเจนดวย 

ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตอง
ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) 

                                                 
๑๓ มาตรา ๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

นั้นดวย๑๖ 
 
มาตรา ๒๔  เมื่อไดมีประกาศระบุช่ือวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใหผูผลิต 

ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๓ ภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว และในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหผูนั้น
ประกอบกิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามคําขอนั้น 

 
มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมากฎหมายหรือพฤติการณได

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุสําคัญเพื่อคุมครองความปลอดภัย ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออก
ใบอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไขในการอนุญาตไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในใบอนุญาต แตมิใหกําหนดเกินสามปนับแตวันออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคํา

ขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับอนุญาต
และใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่แจงการไมอนุญาตหรือไมตออายุ
ใบอนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๙  ถาพนักงานเจาหนาที่ไมตออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ

ไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณการตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มี
อยูในครอบครองไดภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตหรือทราบ
คําส่ังของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํา
มาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน 

หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๓ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

ลบเลือนหรือชํารุด 
 
มาตรา ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใชไดเกินสามเดือนตองแสดงใบอนุญาต

หรือใบแทนไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๓๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาสั่งพักใชใบอนุญาตมี
กําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งป และถาเปนกรณีสําคัญจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได 

 
มาตรา ๓๓  ผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มีสิทธิ

อุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายที่มี

อยูในครอบครองไดภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบ
คําส่ังของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํา
มาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพน

กําหนดหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของ

คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิต
และลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายเปนที่ทราบกันแนชัดโดยทั่วไป 

การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่อยูนอก
รายชื่อของประกาศตามวรรคหนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อ
ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลว ใหผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๒๒ หรือออกใบอนุญาตใหผลิต
หรือนําเขาตามมาตรา ๒๓ ได  ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไม
ตองข้ึนทะเบียนอีกถามีผูข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอ่ืนที่มีเหตุ
อันควร ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุไมเกินหกปนับแตวันที่ออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียน๑๗ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๘ 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจําเปนตองผลิตหรือนําเขามา

ซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอ่ืนเพื่อใชใน
การผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับใหการผลิตหรือ
การนําเขาตองไดรับอนุญาตหรือตองข้ึนทะเบียนเสียกอน ผูขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงาน
เจาหนาที่เพ่ือผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายนั้นไดตามพระราชบัญญัตินี้โดยใหไดรับยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 

การผลิตหรือการนําเขามาตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อ

คณะกรรมการเห็นวา 
(๑) วัตถุอันตรายที่ขอข้ึนทะเบียนไมเปนที่เช่ือถือไดวามีคุณประโยชนตามที่ขอ

ข้ึนทะเบียนไว หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
โดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได 

(๒) วัตถุอันตรายที่ขอข้ึนทะเบียนใชช่ือในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทํา
ใหเขาใจผิดจากความเปนจริง หรือ 

(๓) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายปลอม หรือเปนวัตถุอันตราย
ที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังเพิกถอนทะเบียนแลว 

คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๙  เพ่ือประโยชนในการคุมครองบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ

ส่ิงแวดลอม ใหพนักงานเจาหนาที่โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขรายการ
ทะเบียนวัตถุอันตรายไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๔๐  วัตถุอันตรายใดที่ได ข้ึนทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมี

ประโยชนตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 
หรือส่ิงแวดลอมโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ใหพนักงานเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได 

คําส่ังเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแลว สิทธิในการผลิต นําเขา สงออก 

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๖ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเปนอันระงับไป 
 
มาตรา ๔๑  เจาของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตองจัดการทําลายหรือ

ดําเนินการกับวัตถุอันตรายของตนตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓๒๐  หามผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิด

ที่ ๔ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงานผูรับผิดชอบเฉพาะกรณีเพ่ือใชเปนสาร
มาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การขออนุญาต การอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๔ ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ และใหนํามาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศใหวัตถุอันตรายดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด
หรือแตบางสวนตามที่เห็นสมควรได 

(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจกอใหเกิดอันตรายนอยหรือซึ่ง
การบังคับตามมาตรการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดภาระเกินความสมควร 

(๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคการของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกําหนด 

 
มาตรา ๔๕  หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ดังตอไปนี ้
(๑) วัตถุอันตรายปลอม 
(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๔) วัตถุอันตรายที่ตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
(๕) วัตถุอันตรายที่ถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน 
การมีไวในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะ

ทําลาย หรือการสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่ หรือการครอบครองเพื่อการอยางอ่ืนตามหนาที่ที่
                                                 

๑๙ มาตร ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

กําหนดในกฎหมาย 
 
มาตรา ๔๖  ผูใดรูวาวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเปนวัตถุอันตราย

ตามมาตรา ๔๕ ผูนั้นตองทําลาย ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตองสงมอบใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) 

 
มาตรา ๔๗  วัตถุอันตรายหรือส่ิงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม 
(๑) ส่ิงที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน 
(๒) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกําหนดเวลาที่

วัตถุอันตรายหมดอายุการใชเกินความเปนจริง 
(๓) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่

ผลิตซึ่งมิใชความจริง 
(๔) วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
(๕)วัตถุ อันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวา เกณฑค า

คลาดเคลื่อนตามมาตรา  ๒๐ (๓) ในระดับที่ รัฐมนตรีผู รับผิดชอบโดยความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๘  วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๑) วัตถุ อันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคา

คลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) แตไมถึงระดับที่กําหนดตามมาตรา ๔๗ (๕) 
(๒) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ ส่ิงเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มี

ความสําคัญตอคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑที่กําหนดหรือที่ข้ึนทะเบียนไว 
 
มาตรา ๔๙  วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๑) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใชตามที่แสดงไวในฉลาก 
(๒) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตาม

มาตรา ๔๗ (๕) หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 
มาตรา ๕๐  เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๐ (๑) 

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูผลิตหรือผูนําเขาเลิกใชฉลากดังกลาว หรือดําเนินการแกไขฉลาก
นั้นใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๑  การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองผูบริโภค และเพ่ือประโยชนในการควบคุมโฆษณาใหถือวาวัตถุอันตรายที่มีการ
กําหนดฉลากตามมาตรา ๒๐ (๑) เปนสินคาที่มีการควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลาก
ตามกฎหมายดังกลาวโดยอนุโลม 

 



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 ๕๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผู
มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให
ถูกตองได ในการนี้หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูนั้นสงออกไปซึ่ง
วัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้นมาให หรือเพ่ือการอื่นตามความ
เหมาะสมก็ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด๒๑ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมีความสามารถ
หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบวัตถุอันตรายนั้น
แกพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่กําหนด เพ่ือทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี โดยคํานึงถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย 

ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจําหนายไดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขาย
ทอดตลาดหรือขายใหแกหนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวันไดรับมอบ เงินที่ขายไดเมื่อ
หักคาใชจายในการเก็บรักษา การจําหนาย และคาภาระที่เก่ียวของแลวใหเก็บไวเพ่ือคืนแกเจาของ 
แตถาพนกําหนดสามเดือนดังกลาวแลวยังจําหนายไมไดหากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาการผอน
เวลาตอไปจะเปนอันตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมีอํานาจสั่งใหทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี 

ในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีหากมีคาใชจายเกิดขึ้นใหเจาของ
วัตถุอันตรายมีหนาที่จายหรือชดใชเงินจํานวนนั้นแกทางราชการ 

 
มาตรา ๕๒/๑๒๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก 

หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย 
ความเสียหายหรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในสถานประกอบการหรือที่อยู
ใกลเคียงกับสถานประกอบการ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นดําเนินการแกไขการ
กระทําดังกลาว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

 
มาตรา ๕๓๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุ

อันตราย สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวานั้นในระหวาง
เวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว หรือเขาไปในพาหนะ

                                                 
๒๑ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที ่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๕๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

ที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยวาบรรทุกวัตถุอันตราย เพ่ือตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงใด ๆ ที่เก่ียวกับวัตถุอันตราย 

(๒) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไป
เปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 

(๓) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุด
บัญชี เอกสารหรือส่ิงใด ๆ ที่เก่ียวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มา
เพ่ือประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๕๕  วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและ

ส่ิงของใด ๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๔ (๓) ถาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงาย 
หรือถาการเก็บไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือ
คาใชจายจะเกินสวนกับคาแหงส่ิงของนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายหรือจัดการตาม
ควรแกกรณีโดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย และใหนํามาตรา ๕๒ 
วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวมิใชเปนทรัพย
ที่ตองริบตามมาตรา ๘๘ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี ใหพนักงานเจาหนาทีถ่อนการ
อายัดหรือคืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้น ๆ ใหแกผู
ควรไดรับคืนโดยมิชักชา 

ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว หรือเงินที่ขายได ใหแจงการคืนโดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูควรไดรับคืน แตในกรณีไมรูตัวผูควร
ไดรับคืนหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา ถาไดประกาศในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับที่ไดแพรหลายในทองที่
ที่ไดยึดหรืออายัดสิ่งของนั้น หรือการประกาศในหนังสือพิมพจะไมคุมกับมูลคาส่ิงของที่จะคืน ถา
ไดประกาศไว ณ ที่ทําการอําเภอแหงทองที่นั้นไมนอยกวาสิบหาวัน ใหถือวาไดมีการแจงเมื่อครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดประกาศในหนังสือพิมพ หรือวันที่ครบกําหนดการประกาศ ณ ที่ทํา
การอําเภอ แลวแตกรณี 

ผูขอรับคืนตองรับผิดชอบชดใชคาภาระตางๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศ
ในหนังสือพิมพพรอมเงินเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของเงินจํานวนดังกลาว 

ในกรณีที่ไมสามารถจะคืนไดเพราะหาตัวผูควรไดรับคืนไมพบ ก็ใหรักษาสิง่ของที่
ยึดไว หรือเงินที่จะคืนใหนั้นไว แลวแตกรณี หากภายในหนึ่งปนับตั้งแตไดแจงแกผูควรไดรับคืน
และไมมีผูควรไดรับคืนมาขอรับ ก็ใหตกเปนของรัฐ 

 
มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ



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 
 

กําหนด 
 

หมวด ๓ 
หนาที่และความรับผิดทางแพง 

   
 

มาตรา ๕๗  บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลางหรือจํากัดหนาที่และความ
รับผิดทางแพงที่บุคคลมีอยูตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๕๘  เพ่ือประโยชนในการกําหนดหนาที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุที่ใหถือวา
เปนวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้ 

 
มาตรา ๕๙  ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชในการผลิต 

การกําหนดวิธีการและขั้นตอนที่วางใจไดของการผลิต การจัดใหมีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยตอการใช การเคลื่อนยาย และการขนสง การจัดใหมีฉลากที่แสดงสภาพอันตราย
ของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสม
ของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาว 

 
มาตรา ๖๐  ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต การ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย การตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก การ
เลือกวิธีการขนสงและผูขนสง ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสม
ของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาว 

 
มาตรา ๖๑  ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของส่ิงที่ใชใน

การขนสงหรือยานพาหนะและอุปกรณ ความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสม
ของวิธีการขนสง ความถูกตองของการจัดวางบนยานพาหนะ และความไววางใจไดของลูกจางหรือ
ผูจัดทําการงานใหแกตนหรือรวมกับตน 

 
มาตรา ๖๒  ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการตรวจสอบ

ความเชื่อถือไดของผูผลิตหรือผูนําเขาหรือผูที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตน ความถูกตองของ
ภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของการเก็บรักษาและความไววางใจไดของผูที่รับมอบวัตถุ
อันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว 

 
มาตรา ๖๓  ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะ



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 
 

พิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง 
 
มาตรา ๖๔  ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหกับบุคคลใด ตองรับผิดชอบเพื่อ

การเสียหายของบุคคลดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้น
เกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง 

 
มาตรา ๖๕  นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผล

แหงละเมิดที่บุคคลตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน แตชอบที่
จะไดชดใชจากบุคคลดังกลาว เวนแตตนจะมีสวนผิดในการสั่งใหทํา การเลือกหาตัวบุคคล การ
ควบคุม หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดขึ้นนั้น 

 
มาตรา ๖๖  ผูผลิต ผูนําเขา ผูขายสง ผูขายปลีก คนกลาง และผูมีสวนในการ

จําหนายจายแจกทุกชวงตอจากผูผลิตจนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือ 
มาตรา ๖๔ ตองรวมรับผิดในผลแหงการละเมิดดวย 

 
มาตรา ๖๗  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ

นี้เปนอันขาดอายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความเปนวัตถุ
อันตรายและผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 

ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกันวาตองรับ
ผิดใชคาสินไหมทดแทนและผูมีสิทธิไดคาสินไหมทดแทน ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะ
ปรากฏวาการเจรจานั้นไมอาจตกลงกันได 

 
มาตรา ๖๘  ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา 

๖๖ ที่ไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุ
อันตรายใหแกตน หรือแกผูซึ่งทํางานใหแกตน และบรรดาผูที่มีสวนในการสงมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาวในลําดับตาง ๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ไดไปจนถึงผูผลิต โดยตองใชสิทธิ
ไลเบี้ยภายในสามปนับแตวันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยนั้นเปนผูที่จงใจ
หรือประมาทเลินเลอทําใหเกิดการละเมิดขึ้น ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรับ
ผิดโดยเฉพาะของตนเทานั้น 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืช 

หรือส่ิงแวดลอม ถารัฐไดรับความเสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการเขาชวยเหลือ เคลื่อนยาย 
บําบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายใหเกิดการคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพ
เดิม หรือเปนความเสียหายตอทรัพยไมมีเจาของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนความเสียหาย
ตอทรัพยสินของแผนดิน เมื่อไดรับคํารองขอจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุ
อันตรายดังกลาวใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐ
ดังกลาวได 



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 
 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๐  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔  หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียก
ตามมาตรา ๕๔ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๐/๑๒๔  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๑๒๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคหา มาตรา ๔๑ 

หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ 

วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก 

หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดแสนบาท 
 
มาตรา ๗๔/๑๒๖  ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา 

๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษ
หรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๗๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๗๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



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 
 

มาตรา ๗๔/๒๒๗  การกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่
เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่
ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา 
๑๘ หากผูกระทําความผิดมีสัญชาติไทย แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักร 

หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา 
(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ 
(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว 
ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลใน

ตางประเทศมาแลวแตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 

 
มาตรา ๗๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิก

ถอนทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตรายโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ถาเปนการกระทํา
เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก 
หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

 
มาตรา ๗๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิก

ถอนทะเบียนเพราะไมมีประโยชนตามที่ข้ึนทะเบียนไว ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก 
หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๓) ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตราย

ชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ

ปรับไมเกินแปดหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๔) ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตราย

ชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๙  ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา 

๗๘ เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไวใน
                                                 

๒๗ มาตรา ๗๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



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 
 

มาตราดังกลาว 
 
มาตรา ๘๐  ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา 

๗๘ เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา
ดังกลาว 

 
มาตรา ๘๑  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๒  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ 

คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไมวาจะเปนของตนเองหรือ
ผูอ่ืน ทํา หรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิด
ความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวัน
กระทําความผิดครั้งกอน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๓  ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการ

แสดงฉลากไมถูกตอง หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไขตาม
มาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๔  ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากท่ีไมถูกตองตาม

กฎหมาย หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางทําลายสวนอันเปน
สาระสําคัญของฉลากที่ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดตามความใน
หมวด ๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๕/๑๒๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๕๒/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                                                 

๒๘ มาตรา ๘๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๖  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ 

หรือมาตรา ๗๒ และเปนกรณีที่มีการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ถามีพฤติการณใหเห็นวา
บุคคลดังกลาวอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นอีก ศาลจะส่ังไวในคําพิพากษาหามการประกอบการ
เก่ียวกับวัตถุอันตรายมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได 

 
มาตรา  ๘๗/๑๒๙  ผู ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทํ าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาไดกระทําผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ํา
อีก ใหศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอีกก่ึงหนึ่งของอัตราโทษสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๘๗/๒๓๐  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการ ผูจัดการหรือผูเช่ียวชาญ บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ
กระทําความผิดนั้น ตองรับผิดตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
การกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
มาตรา ๘๘  วัตถุอันตรายที่ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองโดยไม

ชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกลาว เครื่องมือและอุปกรณที่เก่ียวของ 
หรือทรัพยสินใดบรรดาที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบ ใหสงมอบแกหนวยงานที่รับผิดชอบควบคมุวตัถุ
อันตรายดังกลาวเพื่อทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรตอไป 

ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําส่ังในคําพิพากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่
เกิดข้ึนใหแกทางราชการดวย 

 
มาตรา ๘๙๓๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป

หรือมีโทษปรับสถานเดียว ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดได
เสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูกระทําความผิดไดรับแจง ใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ใหมีอํานาจเปรียบเทียบก็ได  ทั้งนี้ การเปรียบเทียบใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

                                                 
๒๙ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑ มาตรา ๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไข
ของกลางที่ยึดหรืออายัดไวใหถูกตอง 

(๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของ
กลางที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 

ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบไดแกไขของกลางใหถูกตองแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย 

บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว
ใหจัดการตามระเบียบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๐  คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดย่ืนไวตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษและยัง
อยูในระหวางพิจารณาใหถือเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอ
อนุญาตมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่ง
ใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๑  ใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกใหแกบุคคลใด ๆ 

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่
กําหนดไว 

 
มาตรา ๙๒  ใหทบทวนบรรดาวัตถุหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีการประกาศกําหนดใหเปน

วัตถุมีพิษธรรมดาและวัตถุมีพิษรายแรงตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ และดําเนินการออก
ประกาศกําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษยังคงใชบังคับตอไปได เวนแตบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการ
วัตถุมีพิษใหใชบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน และให
การตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับไดทันทีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวย
วัตถุมีพิษ 

 
มาตรา ๙๓  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวย

วัตถุมีพิษใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๓๒ 
   

 
(๑) ใบสาํคญัการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตผลติวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนญุาตนาํเขาวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนญุาตสงออกวัตถอัุนตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนญุาตมีไวครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนญุาตผลติตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนญุาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถุอันตราย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๐) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

วัตถุอันตรายครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

(๑๑) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 

                                                 
๓๒ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันมีการ
นําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภทตาง ๆ เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจ
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย และส่ิงแวดลอมได แมวาในขณะนี้จะมี
กฎหมายที่ใชควบคุมวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายอยูบางแลวก็ตาม แตก็มีอยูหลายฉบับและอยูใน
อํานาจหนาที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งกฎหมายเหลานั้นไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทํา
ใหมีบทบัญญัติที่แตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
วัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตใหครอบคลุมวัตถุอันตรายตาง ๆ ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมยิ่งข้ึน พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการ
ประสานงานกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกลาว
ดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยจะเขาเปน
ภาคีอนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต สะสม และใชอาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธ
เหลานี้ ซึ่งทําข้ึนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวกําหนดมาตรการ
ควบคุมเกี่ยวกับการผลิต ไดมา จัดเก็บ ใช และโยกยายสารเคมีพิษและสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่
ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีในอาณาเขตของบรรดารัฐภาคีและรัฐนอกภาคี รวมทั้งกําหนดให
รัฐภาคีออกกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเพื่อใชบังคับกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยูในอาณา
เขตหรือเขตอํานาจของรัฐภาคีที่กระทําการละเมิดมาตรการดังกลาว และใหขยายขอบเขตการ
บังคับใชกฎหมายใหครอบคลุมถึงการกระทําที่ตองหามตามอนุสัญญาหามอาวุธเคมีของบุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติของรัฐภาคี ซึ่งกระทํานอกอาณาเขตของรัฐภาคีดวย สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่องมาตรการในการควบคุมการกระทําใด ๆ 
เก่ียวกับวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธ
เคมีและบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับพันธกรณีตามอนุสัญญาหามอาวุธเคมี  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๔ 
 

มาตรา ๙๘  ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑) ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” และ

คําวา “ผูแทนกรมโยธาธิการ” เปน “ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน” 

                                                 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๐๖ ก/หนา ๕/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใหเพ่ิม “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” เปนผูรักษาการ เฉพาะท่ี
เก่ียวกับวัตถุที่อยูในขอบอํานาจหนาที่ของกระทรวงพลังงาน 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๓๕ 
 

มาตรา ๒๓  ใหกรรมการผู ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๔  คําขอใด ๆ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวา

เปนคําขอตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๕  ใหใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดที่ ๓ ที่ออกใหตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ . ๒๕๓๕ กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว 

 

                                                 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๒๓/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๖  ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ 
หรือใบรับแจงการดําเนินการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
ที่ออกใหตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คง
ใชไดตอไปอีกสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน ซึ่งมีสภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ทวีความรุนแรงขึ้น มีผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
เก่ียวกับองคประกอบ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย วาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อํานาจของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของประชาชน การกําหนดใหผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด การกําหนดอายุและการตออายุใบรับ
แจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
หรือชนิดที่ ๓ การอนุญาตใหมีการผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ 
รวมทั้งการยกเลิกอํานาจจับกุมของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมให
เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 
 
 



 
กฎกระทรวง 

การขออนญุาตและการอนญุาตให้ขาย 
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๔  วรรคสาม  
มาตรา  ๒๘  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ 
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้อนุญาตจะพิจารณาอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ได้  
เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 

(๑) ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา  และ 
(๒) มีเภสัชกรอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต 
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ให้ยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้อนุญาตออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขออนุญาต 

ไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๓ เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว   ให้ตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต   

และเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต  หรือเอกสาร
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต  
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  
และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต  และเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว   
ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ให้แก่ผู้ขออนุญาตนั้น 

ให้ผู้อนุญาตแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีก 
ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ต้องมหีนังสือแจ้งเหตผุลหรอืความจ าเปน็นัน้ให้ผู้ขออนญุาตทราบ
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ  พร้อมด้วยเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ ์ ทั้งนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต 

ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์   กับป้ายแสดงชื่อและเวลาท าการ 

ของเภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่ขาย  ลักษณะและขนาดของป้าย 
และข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา  ๓๔  (๑) 

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือน าเข้าจัดไว้ 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา  ๓๔  (๔)  และให้รายงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามที่
ได้รับอนุญาตมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตามแบบและภายในระยะเวลาตามประกาศ  
ที่เลขาธิการก าหนดตามมาตรา  ๔๗  วรรคสอง 

(๕) จัดให้มีการป้องกันตามสมควรและด าเนินการตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  เพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการน าไปใช้โดยมิชอบ   

(๖) ดูแลมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่เภสัชกรตามข้อ  ๑  (๒)  ขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในสถานที่นั้น  
เว้นแต่อยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของเภสัชกรประจ าสถานที่นั้น 

(๗) แสดงใบอนุญาตของตนไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  จะขายหรือเก็บไว้ 

ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
ข้อ ๗ ผู้อนุญาตจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  หรือน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ 

ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  นอกสถานที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตได้เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การขายส่งตรงแก่ผู้รับอนุญาตอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  หรือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๒) การขายในบริเวณสถานที่ที่มีการประชุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง   

ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  หรือน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  นอกสถานที่ที่ระบุไว้ 
ในใบอนุญาตในกรณีตามข้อ  ๗  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาใบอนุญาตผลิต  ขาย  หรือน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้น าความในข้อ  ๒  วรรคสอง  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับกับการพิจารณาอนุญาต 

ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยอนุโลม 
ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  หรือผู้รับอนุญาต 

ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  นอกสถานที่โดยการขายส่งตรงตามข้อ  ๗  (๑)   
ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตฉบับเดิม 
(๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่รายละเอียดในค าขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานมีความถูกต้อง

และครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตนั้นได้ 
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้อนุญาตจะแสดงรายการต่ออายุไว้ในใบอนุญาตเดิมหรือ  

จะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้ 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ  

พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ 
ให้น าความในข้อ  ๒  วรรคสอง  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับกับ

การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  หรือผู้รับอนุญาต 

ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  นอกสถานที่  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนญุาต  
ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบแจ้งความ  กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
(๒) ใบอนุญาต  กรณีใบอนุญาตดังกล่าวถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตเดิม  แต่ให้ก ากับค าว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๒ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ผู้ใดประสงค์จะย้าย  
เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมสถานที่ขายหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาต 
(๒) เอกสารแสดงรายละเอียดของสถานที่ขายหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์แห่งใหม่หรือที่มี

การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม  แล้วแต่กรณี 
ให้น าความในข้อ  ๒  วรรคสอง  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับกับการพิจารณาค าขอย้าย  

เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว  โดยอนุโลม 
การอนุญาตให้ย้าย  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมสถานที่ขายหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง  

ให้ผู้อนุญาตแสดงการอนุญาตไว้ในใบอนุญาต 
ข้อ ๑๓ การยื่นค าขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่น

ค าขอเป็นไปตามระบบการยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการยื่นค าขอโดยเอกสาร 

ข้อ ๑๔ ค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  
ค าขอย้าย  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมสถานที่ขายหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๕ การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ยื่นค าขอ  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 
 (ข) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ท าการ 

ของผู้ขออนุญาตนั้นตั้งอยู่ 
 (ค) สถานที่อื่นที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ให้ยื่นค าขอโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  โดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวก

และการลดภาระแก่ผู้ยื่นค าขอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิใ์นประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ที่ออกตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๒๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์โดยการขายส่งตรงที่ออกตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  
(พ.ศ.  ๒๕๒๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๗ บรรดาค าขอใด ๆ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๒๐)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔   
(พ.ศ.  ๒๕๒๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต  ให้ถือว่า 
เป็นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีที่ค าขอตามวรรคหนึ่งมีข้อความแตกต่างไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ผู้อนุญาต  
มีอ านาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น  เพ่ือให้การเป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๖
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๔  
วรรคสาม  มาตรา  ๒๘  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต  การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  และใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือ
ประเภท  ๔  นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และการขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้าย  เปลี่ยนแปลง  หรือ
เพ่ิมสถานที่ขายหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ 
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
(๓) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) พระราชบัญญัติวัตถทุี่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“วัตถุออกฤทธิ์”  หมายความว่า  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือ 
ที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ  หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

“วัตถุตํารับ”  หมายความว่า  สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย  ทั้งนี้  
รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะนําไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ 

“วัตถุตํารับยกเว้น”  หมายความว่า  วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ได้รับการยกเว้น 
จากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุตํารับนั้น 

“ฉลาก”  หมายความว่า  รูป  รอยประดิษฐ์  เคร่ืองหมายหรือข้อความใด ๆ  ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 

“เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์”  หมายความว่า  กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําให้ปรากฏความหมาย
ด้วยรูป  รอยประดิษฐ์  เคร่ืองหมายหรือข้อความใด ๆ  อันเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์  ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้
กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 

“ผลิต”  หมายความว่า  ทํา  ผสม  ปรุง  แปรสภาพ  เปลี่ยนรูป  สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  เพาะ
หรือปลูกเฉพาะพืชที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์  และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ  หรือรวมบรรจุด้วย 

“ขาย”  หมายความว่า  จาํหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  ให้  ส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขาย 
“นําเข้า”  หมายความว่า  นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
“ส่งออก”  หมายความว่า  นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“นําผ่าน”  หมายความว่า  นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร  แต่ไม่รวมถึงการนําหรือส่งวัตถุออกฤทธิ์

ผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้มีการขนถ่ายออกจากอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 
“เสพ”  หมายความว่า  การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใด 
“ติดวัตถุออกฤทธิ์”  หมายความว่า  เสพวัตถุออกฤทธิ์เป็นประจําติดต่อกันจนตกอยู่ในสภาพที่

จําเป็นต้องพึ่งวัตถุออกฤทธิ์นั้น  โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 
“การบําบัดรักษา”  หมายความว่า  การบําบัดรักษาผู้ติดวัตถุออกฤทธ์ิซึ่งรวมตลอดถึงการฟื้นฟู

สมรรถภาพและการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาด้วย 
“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  สถานพักฟื้นหรือสถานที่อื่นใด  

ที่ให้การบําบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“สถานที่”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนของอาคาร  และให้หมายความรวมถึงบริเวณของ

อาคารนั้น 
“เภสัชกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม 
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“ข้อความ”  หมายความว่า  เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริงไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร  ภาพ  
ภาพยนตร์  แสง  เสียงหรือเคร่ืองหมาย  และให้หมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ  ให้ปรากฏด้วยสิ่งนั้น 
อันทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา”  หมายความว่า  การเผยแพร่หรือการสื่อความหมายไม่ว่ากระทําโดยวิธีใด ๆ   
ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  แต่ไม่รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
หรือตําราที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น
ผู้รับใบอนุญาต  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดําเนินกิจการเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ด้วย 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า 
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา  นอกจากการอนุญาตใน  (๒) 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น  เฉพาะสําหรับการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓   
หรือประเภท  ๔  การสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว  ในจังหวัดที่อยู่ในเขตอํานาจ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานการรับ  การจ่าย  การเก็บรักษาและวิธีการปฏิบัติ
อย่างอื่นที่เก่ียวกับการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ต่อคณะกรรมการทุกหกเดอืนของปีปฏิทิน 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ  ทั้งนี้  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประเภท  ๑  วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดสูง 

 (ข) ประเภท  ๒  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดสูง 

 (ค) ประเภท  ๓  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิด 

 (ง) ประเภท  ๔  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท  ๓ 

(๒) กําหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ  ส่วนประกอบ  คุณภาพ  ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่น 
ของวัตถุออกฤทธิ์  ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม  (๑) 

(๓) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม  (๑) 
(๔) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามผลิต  ขาย  นําเข้า  ส่งออก  นําผ่านหรือมีไว้ 

ในครอบครอง 
(๕) ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได้ 
(๖) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคําเตือนหรือข้อควรระวัง  และข้อความของคําเตือน

หรือข้อควรระวังให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 
(๗) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องแจ้งกําหนดการสิ้นอายุไว้ในฉลาก 
(๘) เพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ  ระบุวัตถุตํารับให้เป็นวัตถุตํารับยกเว้น  และเพิกถอนวัตถุตํารับ

ยกเว้น 
(๙) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาต 

ให้ผลิต  ขาย  นําเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง 
(๑๐) กําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา  ๙๐ 
(๑๑) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ประเทศหนึ่งประเทศใดห้ามนําเข้าตามมาตรา  ๑๑๑ 
(๑๒) กําหนดสถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า  ส่งออก

หรือนําผ่าน 
(๑๓) ระบุหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๒๑  (๒)  มาตรา  ๔๗  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๘๙  (๓)   

และมาตรา  ๙๗  วรรคหน่ึง 
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(๑๔) กําหนดสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๕) กําหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาท”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
อัยการสูงสุด  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
อธิบดีกรมอนามัย  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  นายกแพทยสภา  นายกสภาเภสัชกรรม  
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความสามารถหรือประสบการณ์เก่ียวกับ
วัตถุออกฤทธิ์  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่   

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๖) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่น 
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เม่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน  
และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา  ๗ 
(๒) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ 
(๓) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๔) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ให้ความเห็นหรือคําแนะนําต่อผู้อนุญาตในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  ศึกษาหรือวิจัย

เก่ียวกับเร่ืองที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  และให้นําความในมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับแก่การประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ 

 
 

มาตรา ๑๔ ห้ามผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  เว้นแต่
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

การผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานว่าผลิต  นําเข้าหรือส่งออกเพื่อขาย 
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มาตรา ๑๕ ห้ามผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   
(๒) เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  หรือ 
(๓) เป็นการผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  บางชนิดที่รัฐมนตรี

ประกาศระบุชื่อตามมาตรา  ๗  (๕) 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์

หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

การผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานว่าผลิต  นําเข้าหรือส่งออกเพื่อขาย 

มาตรา ๑๖ ห้ามผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๗ ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะนั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา  ๑๕  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกิน

ปริมาณที่จําเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน  โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  หรือ 

(๒) การนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๒  ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจํา
ในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ได้  เม่ือปรากฏว่า
ผู้ขออนุญาตเป็น 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บําบัดรักษาหรือป้องกันโรค  และสภากาชาดไทย 
(๒) หน่วยงานของรัฐที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  (๑) 
(๓) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าตามมาตรา  ๑๕  (๒)  หรือ 
(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง  ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  
แล้วแต่กรณี  และ 

 (ก) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 (ข) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกสําหรับความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
การใช้สารระเหย  กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
และกฎหมายว่าด้วยยา 

 (ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ใบอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผู้อนุญาตจะต้องคํานึงถึงความจําเป็นของผู้ขออนุญาต 

ในการมีไว้เพื่อขาย  และจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา ๒๐ ห้ามผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  

หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
การผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

ทุกประเภท  คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานว่าผลิต  นําเข้า  ส่งออก
หรือนําผ่านเพื่อขาย 

มาตรา ๒๑ บทบัญญัติมาตรา  ๒๐  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การผลิตซึ่งกระทําโดยการปรุง  การแบ่งบรรจุหรือการรวมบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  

หรือประเภท  ๔  ของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายตามมาตรา  ๕๑  เฉพาะตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสําหรับคนไข้เฉพาะราย  หรือของผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งสําหรับสัตว์เฉพาะราย 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) การผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  โดยกระทรวง  
ทบวง  กรม  และสภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๓) การขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ซึ่งขายเฉพาะสําหรับ
คนไข้ที่ตนให้การรักษาพยาบาล  หรือในสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งซึ่งขายเฉพาะสําหรับสัตว์ที่ตนทําการบําบัดหรือป้องกันโรค   

(๔) การนําวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่เกินปริมาณท่ีจําเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน  โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  หรือ 

(๕) การนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ในปริมาณเท่าที่
จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศ  ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร   

มาตรา ๒๒ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต  ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  
หรือประเภท  ๔  ได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 

(๑) ได้รับใบอนุญาตผลิต  ขายหรือนําเข้าซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา  แล้วแต่กรณี  และ 
(๒) มีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ได้  เม่ือปรากฏว่า

ผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตผลิต  ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว 
ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  ขายวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวที่ตนผลิตหรือนําเข้าได้

โดยไม่ต้องขออนุญาตขายอีก 
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๘๘  

และมาตรา  ๑๐๐  ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตด้วย 
ให้ถือว่าการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหน่ึง 

เป็นการกระทําของผู้รับอนุญาตด้วย  เว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการสุดวิสัย
ที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ 

มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๘  (๑)  และมาตรา  ๘๘   
ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต  ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน  จะย่ืนคําขอผ่อนผันพร้อมแสดงเหตุผล
การขอผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตก็ได้  แต่การย่ืนขอผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นความรับผิดสําหรับ 
การประกอบกิจการในระหว่างใบอนุญาตส้ินอายุ  ซึ่งได้กระทําไปก่อนขอต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขออนุญาต
หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของ
ผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์   
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีมีการอุทธรณ์การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์  
รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนเม่ือมีคําขอของผู้อุทธรณ์ก็ได้ 

มาตรา ๒๖ ให้ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาอีก 

หมวด  ๓ 
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต 

 
 

มาตรา ๒๗ ห้ามผู้รับอนุญาตผู้ใด  ผลิต  ขาย  นําเข้าหรือเก็บไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  
นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๘ ผู้อนุญาตอาจออกใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  
หรือประเภท  ๔  นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การขายส่งตรงแก่ผู้รับอนุญาตอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  หรือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

(๒) การขายในบริเวณสถานที่ที่มีการประชุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  จะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ได้  
โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ขายเฉพาะสําหรับคนไข้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ให้การรักษาพยาบาล  ณ  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ  
หรือขายเฉพาะสําหรับใช้กับสัตว์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งทําการบําบัดหรือป้องกันโรค   
ณ  สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และ 

(๒) ขายเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ที่ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้า 
ความใน  (๑)  ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๙  (๒)  และ  (๓)  แต่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข

การขายที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มาตรา ๓๐ ผู้รับอนุญาตผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ตามมาตรา  ๑๕  

ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  นําเข้า 
หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ตามมาตรา  ๒๐  ต้องจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจํา
ควบคุมกิจการตามเวลาที่เปิดทําการซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต 

ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจําควบคุมกิจการ  ห้ามผู้รับอนุญาตดําเนินการผลิตหรือขายวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔ 

ในกรณีที่เภสัชกรพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว  ให้ผู้รับอนุญาต
จัดให้มีเภสัชกรอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้เป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต
และให้ถือว่าเภสัชกรผู้ทําหน้าที่แทนมีหน้าที่เหมือนผู้ที่ตนแทน 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงประสงค์จะเปลี่ยนตัวเภสัชกรให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาต   
และจะเปลี่ยนตัวได้เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว 

มาตรา ๓๑ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นก่อนนําออกจากสถานท่ีผลิตโดยต้องมีการวิเคราะห์

ทุกคร้ังและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันวิเคราะห์ 
(๒) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต  หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์

สําหรับวัตถุตํารับที่ผลิต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ดําเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการผลิตยาตามกฎหมาย

ว่าด้วยยา 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธ์ิ  กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่ผลิต  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นก่อนนําออกจากสถานท่ีผลิตโดยต้องมีการวิเคราะห์
ทุกคร้ังและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันวิเคราะห์ 

(๓) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต  หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๕) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการผลิตและการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๖) ดําเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการผลิตยาตามกฎหมาย

ว่าด้วยยา 
มาตรา ๓๓ ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต

หรือนําเข้าจัดไว้ 
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๓) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๔ ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์  กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่ขาย  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนําเข้าจัดไว้ 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๓๕ ให้ผู้รับอนุญาตนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า 
(๒) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า  หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์

สําหรับวัตถุตํารับที่นําเข้า  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๖ ให้ผู้รับอนุญาตนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานท่ีนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์  กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่นําเข้า  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า 
(๓) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า  หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์

ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๕) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการนําเข้าและการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๗ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต

หรือนําเข้าจัดไว้ 
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๓) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๘ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานท่ีส่งออกวัตถุออกฤทธิ์  กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ
เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่ส่งออก  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนําเข้าจัดไว้ 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๙ บทบัญญัติมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  

มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิต  นําเข้าหรือส่งออกเพื่อการศึกษาวิจัย  
หรือกรณีอื่นตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ รับอนุญาต 
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย
ดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๔๒ ห้ามผู้รับอนุญาตย้าย  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต  สถานที่ขาย  สถานที่นําเข้า
หรือสถานที่เก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๒  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายการ 

ในใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๘๘   
ให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตเพื่อแก้ไขรายการในใบอนุญาตดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่เลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดจะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แจ้ง 
การเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้า  และให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ
ตามที่แจ้งไว้นั้น 

ผู้รับอนุญาตที่เลิกกิจการโดยมิได้ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือ 
ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ  และให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ 

มาตรา ๔๕ ให้ผู้รับอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาต 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ทําลายหรือขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ของตนที่เหลืออยู่ในส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครอง  ในกรณีที่ขายให้ขายแก่ผู้รับอนุญาตอื่น
ตามประเภทน้ัน  หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควร  ทั้งนี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุหรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผัน 
ขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

มาตรา ๔๖ ถ้าผู้รับอนุญาตตาย  และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทแสดง
ความจํานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ันต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
อนุญาตตาย  เม่ือผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  (๔)  หรือมาตรา  ๒๒  
แล้วแต่กรณี  ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ  และให้ถือว่า 
ผู้แสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหน่ึง  ให้ทายาทผู้ครอบครอง
วัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรา  ๔๕  ต่อไป 

มาตรา ๔๗ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๘๘  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง   
ซึ่งมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ไว้ในครอบครองในปริมาณไม่เกินที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๙๐  รวมทั้งกระทรวง  ทบวง  กรม  และสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  ที่ได้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต  การขาย  การนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน 
หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่มิใช่วัตถุตํารับยกเว้น  ต้องเสนอรายงานเก่ียวกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าวต่อเลขาธิการ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

รายงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๔ 
หน้าที่ของเภสัชกร 

 
 

มาตรา ๔๘ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๑  (๒) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๔๙ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๒  (๓) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๐ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๓  (๑) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธ์ิตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๕๑ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๔  (๒) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการปรุงหรือการแบ่งบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิให้เป็นไปตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ

ตาม  (๕) 
(๕) ดูแลให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธ์ิที่ปรุงหรือแบ่งบรรจุตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ควบคุมการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ให้ถูกต้องตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม  (๕) 
(๗) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธ์ิตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๘) ควบคุมมิให้มีการขายวัตถุออกฤทธ์ิแก่ผู้ซึ่งไม่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม  (๕)   

หรือแก่ผู้ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตผลิต  ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
(๙) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๒ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๕  (๒) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๓ ให้ เภสัชกรผู้ มีหน้าที่ควบคุมการนําเข้าซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท   ๓   

หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๖  (๓) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๔ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๒  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๗  (๑) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๕ ให้เภสัชกรผู้ มีหน้าที่ควบคุมการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท   ๓   

หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๘  (๒) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   

ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการนั้นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นหน้าที่ 

หมวด  ๕ 
วัตถุออกฤทธิท์ี่ห้ามผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออก 

 
 

มาตรา ๕๗ ห้ามผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ปลอม 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) วัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ 
มาตรา ๕๘ วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม 
(๑) สิ่งที่ทําเทียมวัตถุออกฤทธิ์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุออกฤทธ์ิอื่นหรือแสดงเดือนปีที่วัตถุออกฤทธิ์สิ้นอายุ 

ซึ่งไม่ใช่ความจริง 
(๓) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริง 
(๔) วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งที่แสดงว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี

ตามมาตรา  ๗  (๑)  หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง 
(๕) วัตถุออกฤทธ์ิที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่า 

ร้อยละสิบของปริมาณที่กําหนดไว้ไปจากเกณฑ์ต่ําสุดหรือสูงสุด  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี
ตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

มาตรา ๕๙ วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีสารออกฤทธ์ิขาดหรือเกินจากเกณฑ์

ต่ําสุดหรือสูงสุด  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือตามตํารับของวัตถุตํารับ
ที่ขึ้นทะเบียนไว้  แต่ไม่ถึงขนาดที่ระบุไว้ในมาตรา  ๕๘  (๕) 

(๒) วัตถุออกฤทธ์ิที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญต่อคุณภาพของ
วัตถุออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือตามตํารับของ
วัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

มาตรา ๖๐ วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้ 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา  ๕๘  (๕)  

หรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานตามมาตรา  ๕๙ 
มาตรา ๖๑ ห้ามผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือขายวัตถุออกฤทธิ์และยา

รวมกันหลายขนาน  โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า  เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

หมวด  ๖ 
การข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ 

 
 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๖๒ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
จะผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว  ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับนั้นต่อผู้อนุญาตก่อน  
และเม่ือได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับแล้วจึงจะผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุตํารับนั้นได้ 

การขอข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓   
หรือประเภท  ๔  ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างของวัตถุตํารับที่จะขอข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างของวัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การพิจารณาออกใบสําคัญตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับเป็นผู้ รับผิดชอบ 
ชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ การขอข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา  ๖๒  ต้องแจ้งรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อวัตถุตํารับ 
(๒) ชื่อและปริมาณของวัตถุต่าง ๆ  อันเป็นส่วนประกอบของวัตถุตํารับ 
(๓) ขนาดบรรจุ 
(๔) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของส่วนประกอบของวัตถุตํารับ   
(๕) ฉลาก 
(๖) เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์   
(๗) ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่   
(๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๔ การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  ต้องได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากผู้อนุญาต 
การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๕ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ  

ในกรณีดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับที่ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๖๓  หรือตามกฎกระทรวงที่ออก 
ตามมาตรา  ๖๒ 

(๒) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือในสรรพคุณหรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
(๓) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในทํานองโอ้อวด  ไม่สุภาพหรืออาจทําให้เข้าใจผิดจากความจริง 
(๔) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา  ๕๘  หรือเป็นวัตถุตํารับ 

ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนตามมาตรา  ๖๘ 
คําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับของผู้อนุญาตให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๖๖ บทบัญญัติมาตรา  ๖๕  ให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ 

โดยอนุโลม 
มาตรา ๖๗ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญ   

ถ้าผู้รับใบสําคัญประสงค์จะขอต่ออายุใบสําคัญ  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบสําคัญสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอแล้ว
จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบสําคัญนั้น 

การขอต่ออายุและการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบสําคัญไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบสําคัญ  ให้นําความในมาตรา  ๒๕   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๘ เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าวัตถุตํารับใดท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้น  ต่อมาปรากฏว่า
ไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้  หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้  หรือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม  หรือใช้ชื่อผิด
ไปจากที่ขึ้นทะเบียนไว้  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี  และให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียน
วัตถุตํารับนั้น  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  

ให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๗ 
การโฆษณา 

 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๗๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์  เว้นแต่ 
(๑) เป็นฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์  หรือ 
(๒) เป็นการโฆษณาซ่ึงกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
การโฆษณาตาม  (๒)  ในกรณีที่เป็นเอกสาร  ภาพ  ภาพยนตร์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกเสียง

หรือภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๐  วรรคสอง  หรือมีการใช้

ข้อความโฆษณาซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น 
ในการออกคําสั่งตาม  (๔)  ให้ผู้อนุญาตกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาโดยคํานึงถึงประโยชน์

ของประชาชนกับความสุจริตในการกระทําของผู้ทําการโฆษณา 
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา  ๗๑  ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว  

ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 
มาตรา ๗๓ การอุทธรณ์ตามมาตรา  ๗๒  ให้ย่ืนต่อคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่

ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคําสั่งของผู้อนุญาต 
หลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การอุทธรณ์คําสั่งตามวรรคหน่ึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผู้อนุญาต  เว้นแต่คณะกรรมการ

จะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๘ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ทําการของผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือส่งออก  สถานที่ผลิต  สถานที่ขาย  
สถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ในเวลาทําการของสถานที่นั้น  
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ  เพื่อตรวจค้นเม่ือมีเหตุเชื่อได้ตามสมควรว่ามีทรัพย์สิน
ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด  หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้า 
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้  ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย  ซุกซ่อน  ทําลายหรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีวัตถุออกฤทธ์ิซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๔) ยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้ 
หรือจะใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  (๒)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนดและแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น  รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นต่อผู้บังคับบัญชา 
และผู้อนุมัติตามวรรคสาม  บันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสาร 
เพื่อแสดงตนและเอกสารที่แสดงอํานาจในการตรวจค้น  รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้
เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน  สถานที่ค้น  เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่  ณ  ที่นั้น  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวทันทีที่กระทําได้  และหากเป็น
การเข้าค้นในเวลากลางคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่
ระดับชํานาญการขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจตําแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าซึ่งมียศตั้งแต่พันตํารวจโท
ขึ้นไป 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  โดยมีเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

มาตรา ๗๕ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๔  (๑)  และ  (๒)   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจนําวัตถุออกฤทธิ์จากสถานท่ีนั้นในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเป็นตัวอย่าง 
ในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์  และหากปรากฏว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัย 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้  ให้ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําไป
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์นั้นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร  โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ 

เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้วัตถุออกฤทธิ์  ในกรณีที่ปรากฏต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่อันเชื่อได้ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวไว้  หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตงดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  
จัดเก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  และอาจสั่งทําลาย
วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเสียได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา   ๗๔   มาตรา   ๗๕   

และมาตรา  ๗๙  วรรคสาม  ให้ผู้รับอนุญาตและบุคคลที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๙ 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๗๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้โดยมีกําหนดคร้ังละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  แต่ในกรณีมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่า 
ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  หรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
แล้วแต่กรณี  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยา  ให้ผู้อนุญาตส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ของผู้รับอนุญาตด้วย  แล้วแต่กรณี 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตไว้  ณ  สถานที่ทําการ
ของผู้รับอนุญาต 

ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้ 



หน้า   ๒๕ 
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มาตรา ๘๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  (๔)  หรือมาตรา  ๒๒  (๑)  
หรือไม่จัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดทําการตามมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง   
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๘๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ปิดคําสั่งไว้ 
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ทราบคําสั่งนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่รับหรือปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
หรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้ 

มาตรา ๘๒ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาได้  เม่ือเป็นที่พอใจว่าผู้ รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๘๓ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ยกอุทธรณ์  ยกเลิกคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  หรือแก้ไขคําสั่งของผู้อนุญาตในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 
มาตรา ๘๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องทําลายหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ของตนที่เหลืออยู่

ในส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครอง  ในกรณีที่ขายให้ขายแก่ผู้รับอนุญาตอื่นหรือแก่ผู้ซึ่ง 
ผู้อนุญาตเห็นสมควร  ทั้งนี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้ทราบ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย 
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
มาตรการควบคุมพิเศษ 

 
 



หน้า   ๒๖ 
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มาตรา ๘๕ ให้ถือว่าวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่เป็น
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทน้ันด้วย 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่วัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์อันระบุอยู่ในประเภทต่างกันมากกว่า 
หนึ่งประเภทผสมอยู่  ให้ถือว่าวัตถุตํารับนั้นเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ีมีการควบคุมเข้มงวดที่สุดในบรรดา
วัตถุออกฤทธิ์ที่ผสมอยู่นั้น 

มาตรา ๘๗ รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดให้วัตถุตํารับใดซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นวัตถุตํารับ
ยกเว้นได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๑) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง
ปรุงผสมอยู่ 

(๒) มีลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดการใช้ที่ผิดทาง 
(๓) ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุตํารับนั้นกลับมาใช้ในปริมาณที่จะทําให้

เกิดการใช้ที่ผิดทาง  และ 
(๔) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้ 
วัตถุตํารับยกเว้นที่ประกาศตามวรรคหน่ึง  รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได้เม่ือปรากฏว่าวัตถุตํารับนั้น

ไม่ตรงลักษณะที่กําหนดไว้ 
มาตรา ๘๘ ห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท   

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
การมีวัตถุออกฤทธิ์ชื่อและประเภทใดไว้ในครอบครองซึ่งคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่กําหนด

ในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อขาย 
มาตรา ๘๙ บทบัญญัติมาตรา  ๘๘  วรรคหน่ึง  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภทสําหรับกิจการของ 

ผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  นําเข้า  ส่งออกหรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทน้ัน ๆ 
(๒) การมีไว้ในครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพื่อการเสพ  การรับเข้าร่างกาย   

หรือการใช้ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ทั้งนี้  ต้องเป็นไป 
ตามคําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง  ที่เก่ียวกับการวิเคราะห์  บําบัด  บรรเทา  รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของบุคคลหรือสัตว์นั้น 
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(๓) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามหน้าที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ของกระทรวง  ทบวง  กรม  และสภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๔) การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   
ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร   

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  
หรือประเภท  ๔  ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองในปริมาณท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
โดยไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ 

มาตรา ๙๑ ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑ 
มาตรา ๙๒ ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  เว้นแต่เป็นการเสพตามคําสั่งของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้น 
มาตรา ๙๓ ห้ามผู้ใดจูงใจ  ชักนํา  ยุยงส่งเสริม  ใช้อุบายหลอกลวง  ขู่เข็ญ  ใช้อํานาจ

ครอบงําผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจแนะนําหรือสั่งให้ผู้อื่นเสพวัตถุ

ออกฤทธิ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้นได้ 
มาตรา ๙๔ ในกรณี จํ าเป็นและมี เหตุ อั นควรเชื่ อได้ ว่ า มี บุ คคลหรือกลุ่ มบุ คคลใด 

เสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน  
สถานที่ใด ๆ  หรือยานพาหนะ  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจตรวจหรือทดสอบ  หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีวัตถุออกฤทธิ์
ดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ตําแหน่งใด  ระดับใด
หรือชั้นยศใด  จะมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับ
อนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
โดยมีเอกสารที่ได้รับมอบหมายประจําตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายนั้น 

วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
มาตรการเก่ียวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่  และมาตรการเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
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เก่ียวข้องในกรณีที่ปรากฏผลในเบ้ืองต้นเป็นที่สงสัยว่ามีวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายจนกว่าจะได้มีการตรวจ
ยืนยันผลเป็นที่แน่นอนแล้ว 

มาตรา ๙๕ ผู้ รับอนุญาตผลิต  ขาย  นําเข้า  ส่งออก  นําผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหาย 
หรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบ 

มาตรา ๙๖ ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่เภสัชกรที่อยู่ประจําควบคุมกิจการของสถานท่ีผลิต  สถานที่ขาย
หรือสถานที่นําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในสถานที่นั้น  เว้นแต่อยู่ในความควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิดของเภสัชกรประจําสถานที่นั้น 

มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับมาตรา   ๙๘   เภสัชกรจะขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท   ๓   
หรือประเภท  ๔  ให้ได้เฉพาะแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  และสภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานของรัฐตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ที่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  หรือผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  หรือมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  เท่านั้น  และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียด
การขายทุกคร้ังตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบสั่งยาตามวรรคหน่ึงให้ใช้ได้คร้ังเดียว  เว้นแต่ผู้สั่งจะได้กําหนดไว้ว่าให้จ่ายซ้ําได้แต่รวมกัน 
ต้องไม่เกินสามครั้ง  และจํานวนยาที่สั่งแต่ละครั้งต้องไม่เกินจํานวนที่จําเป็นต้องใช้ในเวลาไม่เกินสามสิบวัน 

ใบสั่งยาแต่ละฉบับให้ใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  สถานพยาบาลของรัฐ  

สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  หรือสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐ  ซึ่งมีผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ให้การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในปริมณฑลห้ากิโลเมตรนับจากสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิ  เภสัชกรที่อยู่ประจํา
ควบคุมกิจการของสถานที่ขายนั้นจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  สําหรับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย
โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวก็ได้  แต่ทั้งนี้จะขายสําหรับการใช้แต่ละรายได้จํานวนไม่เกิน
สามวันต่อเดือน  และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกคร้ังตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๙ ในการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๙๗  หรือมาตรา  ๙๘  เภสัชกรต้องมอบ
คําเตือนหรือข้อควรระวังตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  (๖)  ให้แก่ผู้ซื้อด้วย 

หมวด  ๑๑ 
การค้าระหว่างประเทศ 
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มาตรา ๑๐๐ การนําเข้าหรือส่งออกซึ่ งวัตถุออกฤทธ์ิของผู้ รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๔   
มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๐  นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตราดังกล่าวแล้ว  ในการนําเข้า 
หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของผู้รับอนุญาตในแต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกคร้ังที่นําเข้า 
หรือส่งออกอีกด้วย  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถส่งออกได้ตามปริมาณที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเฉพาะคราว   
ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งไปยังเลขาธิการเพื่อแก้ไขใบอนุญาตเฉพาะคราวให้ถูกต้องตามปริมาณที่ส่งออกจริง 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐๑ ในการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๓   
ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้มีสําเนาใบอนุญาตส่งออกหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกของเจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกนั้นส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับและจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
ของประเทศที่ส่งออกส่งสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาด้วย 

เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกได้ส่งสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดง 
การอนุญาตให้ส่งออกตามวรรคหน่ึงมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกโดยแจ้ง
วันเดือนปีและปริมาณที่แท้จริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า  และส่งสําเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าที่ของประเทศ 
ผู้ออกใบอนุญาตหรือหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออก  พร้อมทั้งจัดทําสําเนาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งฉบับ 

มาตรา ๑๐๒ ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  ให้ผู้รับอนุญาต
นําใบอนุญาตนําเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศนั้นมามอบให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน
จึงจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออก  และในการส่งออกให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนา
ใบอนุญาตเฉพาะคราวไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกด้วยหนึ่งฉบับ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับนั้นด้วย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา  
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 

มาตรา ๑๐๓ ในการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  ผู้รับอนุญาต 
ต้องมีใบอนุญาตส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกนั้นมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์และต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุกทราบก่อนผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้น
จัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่อยู่ในยานพาหนะนั้น
ไปใช้โดยมิชอบ 
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ในกรณีที่มีการขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์ออกจากยานพาหนะท่ีใช้บรรทุกไปยังยานพาหนะอื่น   
ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุกมานั้นแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร  ณ  ที่นั้นทราบก่อน  และให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรน้ันมีหน้าที่ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ในระหว่างขนถ่าย  เม่ือขนถ่ายเสร็จให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ 
ที่รับขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ควบคุมยานพาหนะตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๐๔ ผู้รับอนุญาตนําเข้า  ส่งออกหรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  จะต้องนํา
วัตถุออกฤทธิ์ที่ตนนําเข้า  ส่งออกหรือนําผ่าน  แล้วแต่กรณี  มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจสอบ
วัตถุออกฤทธิ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  (๑๒)  เพื่อทําการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐๕ ในการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  ห้ามผู้ใดเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังจุดหมายอื่นที่มิได้ระบุในใบอนุญาตส่งออกที่ส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้ออกใบอนุญาตน้ัน  และเลขาธิการให้ความเห็นชอบด้วย 

ในกรณีที่ไม่อาจส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้รับอนุญาตส่งวัตถุออกฤทธิ์
กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออกภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร  
หากผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดให้วัตถุออกฤทธิ์นั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  
และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธ์ิไปยังจุดหมายอื่นตามมาตรา  ๑๐๕  
ให้ถือว่าวัตถุออกฤทธิ์นั้นได้ส่งออกจากประเทศที่ออกใบอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังสําเนาใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศท่ีส่งออกนั้น  
โดยแจ้งวันเดือนปีและปริมาณท่ีแท้จริงของวัตถุออกฤทธ์ิที่นําผ่าน  และส่งสําเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าที่
ของประเทศผู้ออกใบอนุญาต  พร้อมทั้งจัดทําสําเนาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หนึ่งฉบับ 

ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับอนุญาตต้องนําใบอนุญาต
นําเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับใหม่มามอบให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน  
จึงจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออก  และให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาต
เฉพาะคราวน้ันไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งไปยังจุดหมายใหม่ด้วยหนึ่งฉบับ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับใหม่ด้วย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา  
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 
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มาตรา ๑๐๗ ในระหว่างที่มีการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒   
หรือในระหว่างที่วัตถุออกฤทธิ์อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามมาตรา  ๑๐๓  วรรคสอง   
ห้ามผู้ใดแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอื่น  หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธ์ิ   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น  เลขาธิการมีอํานาจผ่อนผันการใช้บังคับ
มาตรการควบคุมตามมาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๔  มาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  เก่ียวกับการนําผ่าน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๐๙ ในการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  ห้ามผู้ใดส่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว 
ไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนําเข้า  
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น  โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 

มาตรา ๑๑๐ ในการส่งออกแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   
ให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกนั้นหนึ่งฉบับ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับนั้นด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา  
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 

มาตรา ๑๑๑ เม่ือกระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งการห้ามนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทหนึ่ง
ประเภทใดที่ต่างประเทศได้แจ้งผ่านเลขาธิการสหประชาชาติระบุห้ามนําเข้าไปยังประเทศน้ัน  ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดการห้ามนําเข้าของประเทศนั้น 

มาตรา ๑๑๒ ห้ามผู้ใดส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศที่ระบุห้ามนําเข้าตามมาตรา  ๑๑๑  
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออก 
จากเลขาธิการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๑๓ การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ในปริมาณ
พอสมควรเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ 
ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  ให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมสําหรับการนําเข้า  
ส่งออก  หรือนําผ่านตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา  ๑๑๓  ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควร  
เพื่อมิให้วัตถอุอกฤทธิ์นั้นสูญหายหรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบ 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๑๒ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๑๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปี 
ถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่เจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและมีปริมาณ
คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา  ๑๔  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงเจ็ดปี  หรือปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสามเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔  วรรคหน่ึง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปี 
ถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่เจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและมีปริมาณ
คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณท่ีกําหนดตามมาตรา  ๑๕  วรรคสี่  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงเจ็ดปี  หรือปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสามเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
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ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปี 
ถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๑๒๑ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๘  (๑)  หรือมาตรา  ๘๘  
ผู้ใดดําเนินการภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว  โดยมิได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ต้องระวางโทษปรับ
วันละห้าร้อยบาท  นับแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุจนถึงวันที่ย่ืนคําขอผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาต
ตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง 

มาตรา ๑๒๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๒๓ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๙  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  
วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคสามหรือวรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
มาตรา ๑๒๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  

มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๑๒๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๖๙  

วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๒๗ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
มาตรา ๑๒๘ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ 

ตั้งแตห่นึ่งหม่ืนบาทถึงสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๒๙ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการผู้ใดละทิ้งหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม

กิจการของผู้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๒  
มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  หรือมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๓๐ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๖  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามพันบาท 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๑)  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๕๗  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธ์ิผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิเสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๕๗  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน 
วัตถุตํารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๕)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๕)  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธ์ิอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๑  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงหา้ปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา  ๗๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของเจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา  
ผู้กระทําต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา 

ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ 
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๓๙ ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  หรือมาตรา  ๗๙  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๑๔๐ ผู้ ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท   ๑   
หรือประเภท  ๒  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี   
หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๑  หรือผู้ใด 
เสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระทําโดยใช้กําลังประทุษร้าย  หรือโดยใช้อาวุธ  ผู้กระทํา
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  เป็นการกระทําต่อหญิงหรือต่อบุคคลซ่ึงยังไม่บรรลุ 
นิติภาวะ  หรือเป็นการกระทําเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทําความผิดทางอาญาหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง 
หรือผู้อื่นในการกระทําความผิดทางอาญา  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงจําคุกตลอดชีวิต  
และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าล้านบาท 

มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหาย
หรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๕  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท
ถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๖  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๔๖ เภสัชกรผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๗  วรรคหน่ึง   
หรือมาตรา  ๙๘  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๔๗ เภสัชกรผู้ใดไม่จัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายตามมาตรา  ๙๗  วรรคหน่ึง  
หรือมาตรา  ๙๘  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๑๔๘ ผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  
หรือมาตรา  ๒๐  ผู้ใดกระทําการนําเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๐  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับคร้ังละไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๔๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐๑  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๐๒  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๑๐๓  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๑๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท 

มาตรา ๑๕๐ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๐๓  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๕๑ ผู้ รับอนุญาตนําเข้า   ส่งออกหรือนําผ่านซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์ผู้ ใดไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๑๐๔  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๗  หรือมาตรา  ๑๑๒  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 
สี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๔ ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา  ๑๑๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑๔   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดเสพ  เสพและมีไว้ในครอบครอง  เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย   
หรือเสพและขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามลักษณะ  ชนิด  ประเภทและปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง   
และได้สมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา
และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลตามมาตรา  ๗  (๑๕)  จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการ  
หรือหัวหน้าสถานพยาบาลน้ัน  ให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิด
ที่ได้กระทําภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา 

การรับเข้าบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๕๖ ผู้ใดทําการบําบัดรักษาผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์เป็นปกติไม่ว่าโดยวิธีใดซึ่งมิได้กระทํา
ในสถานพยาบาลตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  และปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา ๑๕๗ บรรดาวัตถุออกฤทธิ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะหรือทรัพย์สินอื่น 
ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

มาตรา ๑๕๘ วัตถุออกฤทธิ์  ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ที่ยึดไว้ตามมาตรา  ๗๔  หรือตามกฎหมายอื่น  รวมทั้งในกรณีที่มีการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลเพราะเหตุไม่ปรากฏผู้กระทําความผิด
และพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน  หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือเพราะมี
การเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๖๐  หรือมีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ  ถ้าไม่มี
ผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พนักงานอัยการมีคําสั่งงดการสอบสวน   
หรือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือเพราะมีการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๖๐  หรือมีการฟ้องคดี
ต่อศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ  ให้วัตถุออกฤทธิ์  ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และ
เอกสารนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ถ้ามีผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหน่ึง  แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและมิได้
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  ถ้าสิ่งที่ได้ยึดไว้ยังคงอยู่ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่   
ให้คณะกรรมการสั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึดแก่ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงได้ 

มาตรา ๑๕๙ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อศาลและไม่ได้มีการโต้แย้ง
เร่ืองประเภท  จํานวนหรือน้ําหนักของวัตถุออกฤทธิ์นั้น  ถ้าศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบวัตถุออกฤทธิ์
ดังกล่าวตามมาตรา  ๑๕๗  หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีคําเสนอต่อศาลว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบวัตถุออกฤทธิ์นั้น
ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

มาตรา ๑๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว  ให้เลขาธิการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๖๑ กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใด  ผลิต  ขาย  
นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  หรือสนับสนุนในการกระทําดังกล่าวอันเป็นการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกและปรับ  ให้ศาลลงโทษจําคุก 
และปรับด้วยเสมอ  โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้องปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
วัตถุออกฤทธิ์ 

มาตรา ๑๖๓ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าการกระทําความผิดของผู้ใด  เม่ือได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรง
ของการกระทําความผิด  และพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องประกอบแล้ว  กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย  
ศาลจะลงโทษจําคุกน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้  และถ้าเป็นกรณีที่มี 
อัตราโทษปรับขั้นต่ํา  ถ้าศาลได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระทําความผิด  ฐานะของผู้กระทําความผิด
และพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องประกอบแล้ว  กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย  ศาลจะลงโทษปรับน้อยกว่า
อัตราโทษข้ันต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๖๔ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทําความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สําคัญในชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน
อันเป็นการเปิดเผยถึงการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ของบุคคลที่เป็นเครือข่ายและเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงต่อการปราบปรามหรือดําเนินคดีแก่บุคคลเหล่านั้น  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษข้ันต่ํา 
ที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๖๕ คําขอใดที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และยังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่คําขอ 
มีข้อแตกต่างไปจากคําขอซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น  เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  นําเข้า  ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ยังคงดําเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ  และถ้าประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปให้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ  แต่ถ้าผู้อนุญาตมีคําสั่งเป็นหนังสือไม่ออก
ใบอนุญาตให้  ผู้นั้นไม่มีสิทธิดําเนินกิจการนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเป็นต้นไป 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๖๗ ให้คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖๘ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓ 
 หรือประเภท  ๔    ฉบับละ         ๑๐,๐๐๐   บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตเพ่ือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒ ฉบับละ ๕,๐๐๐   บาท 
(๓) ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  
 หรือประเภท  ๔   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐    บาท 
(๔) ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓   
 หรือประเภท  ๔   ฉบับละ ๑,๐๐๐    บาท 
(๕) ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒ ประเภท  ๓   
 หรือประเภท  ๔   ฉบับละ ๑,๐๐๐    บาท 
(๖) ใบอนุญาตนําผ่านวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐    บาท 
(๗) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐    บาท 
(๘) ใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐    บาท 
(๙) ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๗๐ ฉบับละ ๓,๐๐๐    บาท 
(๑๐) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ฉบับละ ๒,๐๐๐    บาท 
(๑๑) การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา  ๖๔ ฉบับละ ๑,๐๐๐    บาท 
(๑๒) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ฉบับละ ๑๐๐    บาท 
(๑๓) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ครั้ งละไม่ เกินค่าธรรมเนียม 
     สําหรับใบอนุญาตหรือ  
     ใบสําคัญนั้น 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิต 
และประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบันซึ่งมีสภาพปัญหาเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับ
วัตถุออกฤทธ์ิ  หน้าที่ของผู้รับอนุญาต  หน้าที่ของเภสัชกร  การโฆษณาและอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบัญญติัเก่ียวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธ์ิและการให้โอกาสแก่ผู้เสพ  เสพและมีไว้ในครอบครอง  
เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย  หรือเสพและขายซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิได้สมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา 
ในสถานพยาบาล  ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 



 
พระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดใหโ้ทษ  (ฉบับที ่ ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐   

ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือก าหนด

มาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้อง

ตามหลักสากล  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)   

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  นายกแพทยสภา  

นายกสภาการแพทย์แผนไทย  และนายกสภาเภสัชกรรม  เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

ให้โทษตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย  เฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕”  

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า ส่งออก  หรือมีไว้ 

ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  (๖/๒)  (๖/๓)  และ  (๖/๔)  ของมาตรา  ๑๓  

แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“(๖/๑) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา  ๒๖/๒  (๓)  มาตรา  ๒๖/๔  (๑)  

และมาตรา  ๒๖/๕  (๒)  และปฏิบัติการตามมาตรา  ๒๖/๖  และมาตรา  ๕๘/๒ 

(๖/๒) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการอนุญาตให้ผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติด

ให้โทษในประเภท  ๕  ตามมาตรา  ๒๖/๒  (๑)  และ  (๒) 

(๖/๓) ให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗) 

(๖/๔) ประกาศก าหนดลักษณะกัญชง  (Hemp)  ตามมาตรา  ๒๖/๒  (๒)” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ในการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  

ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๖/๒  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  แต่ละครั้ง 

ต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้งที่น าเข้าหรือส่งออกจากผู้อนุญาตด้วย” 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๖/๒  (๑) และ  (๒)  และ

มาตรา  ๒๖/๓  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต  ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์ 

จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้

จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด

ให้โทษในประเภท  ๔  เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ  ไป 

การมียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔  ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป   

ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง” 

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖/๒  มาตรา  ๒๖/๓  มาตรา  ๒๖/๔   

มาตรา  ๒๖/๕  และมาตรา  ๒๖/๖  ในหมวด  ๒  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดให้โทษ  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๒๖/๒ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  การแพทย์  การรักษาผู้ป่วย  หรือการศึกษาวิจัย

และพัฒนา  ทั้งนี้  ให้รวมถึงการเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  วิทยาศาสตร์  หรืออุตสาหกรรม  เพ่ือประโยชน์

ทางการแพทย์ด้วย  ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๒) ในกรณีที่เป็นกัญชง  (Hemp)  ซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Cannabis sativa  L.  

subsp.  sativa   และมีลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งได้น าไป 

ใช้ประโยชน์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ให้กระท าได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ  

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๓) ในกรณีที่เป็นการน าติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จ าเป็น

ส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา  ให้กระท าได้ 

เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

การผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  มีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป  

ให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกเพ่ือจ าหน่าย  

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง  

ในการพิจารณาอนุญาต  ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์

หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๖/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การมียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป   

ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๖/๔ บทบัญญัติมาตรา  ๒๖/๓  ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับ 

ใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือ

หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๒) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับ 

ใช้ประจ าในการปฐมพยาบาล  หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ  เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใช้ใน

การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร  แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าว 

จดทะเบียนในราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๖/๓ 

มาตรา ๒๖/๕ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ 

ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น  

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์  หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  หรือวิทยาศาสตร์  

หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม  หรือหน่วยงานของรฐั

ที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หรือสภากาชาดไทย 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ทั้งนี้   

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

(๓) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์   

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  หรือสหกรณ์การเกษตร

ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต

ตาม  (๑)  หรือ  (๓)  ทั้งนี้  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว  สามารถร่วมผลิตและพัฒนา 

สูตรต ารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  ภายใต้ความร่วมมือและก ากับ

ดูแลของผู้ขออนุญาตตาม  (๑)  หรือ  (๓)  ด้วย 

(๕) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

้หนา   ๕
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(๖) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   

ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัว 

(๗) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๗)  ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย

และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  และกรรมการของ

นิติบุคคล  หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีส านักงานในประเทศไทย 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตในกรณีกัญชง  (Hemp)  ตามมาตรา  ๒๖/๒  (๒) ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  ผู้อนุญาตจะต้องค านึงถึง
ความจ าเป็นในการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองตามที่ขออนุญาต  ในการนี้   

ผู้อนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๖/๖ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย  การลดอันตรายจาก  

การใช้ยาเสพติดให้โทษ  หรือการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ  อาจมีมติให้

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ก็ได้  

(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  หรืออาจใช้ผลิต

เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ 

(๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  

(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ในปริมาณที่ก าหนด 

การก าหนดเขตพ้ืนที่และการกระท าการตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างนอ้ยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครอง 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ด้วย 

ให้การกระท าการในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคมุและตรวจสอบ

การเสพและการครอบครองยาเสพติดให้โทษตามวรรคสองไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้”  

้หนา   ๖
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มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  และผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๒๖/๓  

จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  และประเภท  ๕  แล้วแต่กรณี  นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต” 

มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๔/๑  มาตรา  ๓๔/๒  มาตรา  ๓๔/๓  และ

มาตรา  ๓๔/๔  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๓๔/๑ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ผลิตแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติด

ให้โทษในประเภท  ๕  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก าหนด  

ในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานที่ผลิต  

โดยต้องมีการวิเคราะห์ทุกครั้ง  และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไว้  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  หรือค าเตือน  หรือ 

ข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิตขึ้น  ทั้งนี้  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น  และ

เก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้  หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน   

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ต้องแจ้ง

เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔/๒ ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ท าการของผู้รับอนุญาตแสดงว่า 

เป็นสถานที่น าเขา้หรือส่งออกซึง่ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  ๕  ลักษณะและขนาดของป้ายและขอ้ความ 

ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๗
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(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม  แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติด

ให้โทษในประเภท  ๕  ที่น าเข้าหรือส่งออก 

(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  หรือค าเตือน  หรือ 

ข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่น าเข้าหรือส่งออก  ทั้งนี้  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น  และ

เก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้  หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน   

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ต้องแจ้ง

เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔/๓ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น  และ

เก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้  หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน   

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  หรือค าเตือน  หรือ 

ข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ มิให้ช ารุดบกพร่อง 

(๓) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ต้องแจ้ง

เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔/๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิ

ให้โทษในประเภท  ๕  จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษและเสนอรายงานต่อเลขาธิการ 

เป็นรายเดือนและรายปี  บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  

ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ  ทั้งนี้  ภายในห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี 

บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษและรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ  เว้นแต่ 

(๑) เป็นการโฆษณายาเสพตดิให้โทษในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  ซึ่งกระท า

โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ทั้งนี้  ในกรณีที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ให้รวมถึง

การโฆษณากับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชพีการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ หรือ

หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้วย  หรือ  

(๒) เป็นฉลากหรือเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ประเภท  ๓ ประเภท  ๔  

หรือประเภท  ๕  ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  ประเภท  ๔  

หรือประเภท  ๕ 

โฆษณาตามวรรคหนึ่งที่เป็นเอกสาร  ภาพ  ภาพยนตร์  การบันทึกเสียงหรือภาพ  ต้องได้รับอนุญาต

จากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑ 

มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  เว้นแต่การเสพนั้นเป็น 

การเสพเพ่ือการรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๗ 

ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพ่ือการรักษาโรค

ตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย  ที่ได้รับใบอนุญาต  หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย  ทั้งนี้  ต ารับยาที่เสพได้ให้เป็นไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๕๘/๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด  อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้ท้องที่ใด

เป็นท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

การเสพและการครอบครองพืชกระท่อมที่กระท าตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  เกินปริมาณที่ก าหนดไว้ตามมาตรา  ๘  (๕)  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต

ตามมาตรานี้ 

การขอรับใบอนุญาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

ให้น าบทบัญญัติในมาตรา  ๘  (๕)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๖๑/๑ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอม

จากทายาทแสดงความจ านงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นต่อไปภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย  เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน  ถูกต้อง   

ให้ผู้แสดงความจ านงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ  และให้ถือว่าผู้แสดงความจ านง

เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจ านงและการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจ านงเพ่ือขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ทายาทผู้ครอบครอง

ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  นั้นท าลายหรือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เหลืออยู่   

ในกรณีที่จ าหน่าย  ให้จ าหน่ายแก่ผู้รับอนุญาตอื่นตามประเภทนั้น  หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควร  

ทั้งนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย  เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาต่อไปอีก

แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่ทายาทผู้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ไม่ปฏิบัติตามวรรคสาม  ให้ยาเสพติด

ให้โทษในประเภท  ๕  ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือ 

ผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนด” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๖/๑  แห่งพระราชบญัญตัิ

ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๗๕ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา  ๒๖/๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่าย  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท  

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นเป็น  

พืชกระท่อม  ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท  

มาตรา ๗๖ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา  ๒๖/๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม   

ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๗๖/๑ ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖/๓  โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษไม่ถึงสิบกิโลกรัม  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป  ต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม   

ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสองนั้นเป็นพืชกระท่อม   

ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท”  

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๗๙/๑ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๔/๑  มาตรา  ๓๔/๒ มาตรา  ๓๔/๓  หรือ

มาตรา  ๓๔/๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๙๒ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม   

ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท” 

มาตรา ๒๐ ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมนิผลการด าเนนิงานเกี่ยวกบัการอนญุาตให้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหนา่ย  

หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท  ๕ เฉพาะกัญชา  ทุกหกเดือน  ในกรณีที่เห็นสมควร

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว  ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเสนอรัฐมนตรี

เพ่ือพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  และ

ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตต่อไป 

มาตรา ๒๑ ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

การขอรับใบอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชาเพ่ือประโยชน์

ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา  ๒๖/๒  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็น

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หน่วยงานของรฐัตามมาตรา  ๒๖/๕  (๑)  แห่งพระราชบญัญัตยิาเสพตดิใหโ้ทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ

โดยพระราชบัญญัตินี้  หรือเป็นผู้ขออนุญาตตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งด าเนินการร่วมกับผู้ขออนุญาต 

ที่เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๒๖/๕  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การขอรับใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชาเพ่ือประโยชน์ 

ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา  ๒๖/๒  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒)  แห่งพระราชบญัญตัิยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งเป็นการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเองเป็นผู้ให้การรักษา 

(๒) การขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชา 

ตามมาตรา  ๒๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศตามมาตรา  ๒๖/๕  (๖)   

แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินผลมาตรการตามวรรคหนึ่งทุกหกเดือน   

ในกรณีที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษด าเนินการได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  

โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๒ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชา 

เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  การรักษาผู้ป่วย  การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  หรือการศึกษาวิจัย  อยู่ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไม่ต้องรับโทษส าหรับการกระท านั้นเมื่อด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ในกรณีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖/๕  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้สามารถครอบครองยาเสพติดให้โทษ

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ดังกล่าวได้ต่อไปจนกว่าการพิจารณาอนุญาตจะแล้วเสร็จ  ในกรณีไม่ได้รับอนุญาต  ให้ยาเสพติดให้โทษนั้น 

ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือให้ท าลาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

(๒) ในกรณีนอกจาก  (๑)  ให้แจ้งการครอบครองต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ 

ยาภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  หากเป็นผู้ป่วยที่มีความจ าเป็น 

ต้องใช้ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชาเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วธิกีาร  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดให้โทษ  ส าหรับบุคคลอื่นเมื่อแจ้งการครอบครองแล้วให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าว  

ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือให้ท าลาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

มาตรา ๒๓ หนังสือส าคัญแสดงการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ออก

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๖/๒  หรือ

มาตรา  ๒๖/๓  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  

มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตโฆษณาที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

มาตรา ๒๕ ค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ค าขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   

ถ้าผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด  ให้ค าขอนั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๒๖ กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติด  

ให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไป 

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๗ ในขณะที่ยังไม่มีประกาศของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก าหนด

ลักษณะกัญชง  (Hemp)  ตามมาตรา  ๒๖/๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้กัญชง  (Hemp)  มีลักษณะตามที่ก าหนดในบทนิยาม

ค าว่า  “เฮมพ์”  (Hemp)  ในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  จ าหน่าย  

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะเฮมพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน   
นอกจากนี้ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก   
ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย  เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและ 
พืชกระท่อมเพ่ือประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้  ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือ
น าไปใช้ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยหรือน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังก าหนดโทษทั้งผู้เสพและ 
ผู้ครอบครองด้วย  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์
ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์  ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต  เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ให้ท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  และเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ  และป้องกันไม่ให้เกิด 
การผูกขาดทางด้านยา  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้สามารถน ากัญชาและพืชกระท่อมไปท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถ
น าไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



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 
ยำเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ 
 
จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๕ 
(๒) พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๔๗๙ 
(๓) พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๔) พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๕) พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๖) พระรำชบัญญัติกันชำ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ 
(๗) พระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พุทธศักรำช ๒๔๘๖ 
 
มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ยำเสพติดให้โทษ”๒ หมำยควำมว่ำ สำรเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้ำสู่

ร่ำงกำยไม่ว่ำจะโดยรับประทำน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประกำรใด ๆ แล้วท ำให้เกิดผลต่อร่ำงกำยและ
จิตใจในลักษณะส ำคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนำดกำรเสพขึ้นเป็นล ำดับ มีอำกำรถอนยำเมื่อขำดยำ มีควำม

 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๖๓/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๔๐/๒๗ เมษำยน ๒๕๒๒ 
๒ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ยำเสพติดให้โทษ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 
 
 
 
 

ต้องกำรเสพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจอย่ำงรุนแรงตลอดเวลำ และสุขภำพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 
กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยำเสพติดให้โทษหรืออำจใช้ผลิตเป็น
ยำเสพติดให้โทษและสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตยำเสพติดให้โทษด้วย  ทั้งนี้ ตำมที่รัฐมนตรีประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ แต่ไม่หมำยควำมถึงยำสำมัญประจ ำบ้ำนบำงต ำรับตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำที่มียำ
เสพติดให้โทษผสมอยู่ 

“ผลิต” หมำยควำมว่ำ เพำะ ปลูก ท ำ ผสม ปรุง แปรสภำพ เปลี่ยนรูป สังเครำะห์
ทำงวิทยำศำสตร์ และให้หมำยควำมรวมตลอดถึงกำรแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย 

“จ ำหน่ำย” หมำยควำมว่ำ ขำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยน ให้ 
“น ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
“ส่งออก” หมำยควำมว่ำ น ำหรือส่งออกนอกรำชอำณำจักร 
“เสพ”๓ หมำยควำมว่ำ กำรรับยำเสพติดให้โทษเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่ว่ำด้วยวิธีใด 
“ติดยำเสพติดให้โทษ”๔ หมำยควำมว่ำ เสพเป็นประจ ำติดต่อกันและตกอยู่ในสภำพ

ที่จ ำเป็นต้องพ่ึงยำเสพติดให้โทษนั้น โดยสำมำรถตรวจพบสภำพเช่นว่ำนั้นได้ตำมหลักวิชำกำร 
“หน่วยกำรใช้”๕ หมำยควำมว่ำ เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่ำงอ่ืนที่ท ำขึ้นซึ่งโดย

ปกติส ำหรับกำรใช้เสพหนึ่งครั้ง 
“กำรบ ำบัดรักษำ”๖ หมำยควำมว่ำ กำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดให้โทษ ซึ่งรวม

ตลอดถึงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพและกำรติดตำมผลหลังกำรบ ำบัดรักษำด้วย 
“สถำนพยำบำล”๗ หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำล สถำนพยำบำล สถำนพักฟ้ืน หรือ

สถำนที่อ่ืนใดเฉพำะที่รัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้เป็นสถำนที่ท ำกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำ
เสพติดให้โทษ 

“เภสัชกร”๘ หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิชำชีพเภสัชกรรม 

“ต ำรับยำ” หมำยควำมว่ำ สูตรของสิ่งปรุงไม่ว่ำจะมีรูปลักษณะใดที่มียำเสพติดให้โทษ
รวมอยู่ด้วย  ทั้งนี้ รวมทั้งยำเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นวัตถุส ำเร็จรูปทำงเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะ
น ำไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ 

“ข้อควำม”๙ หมำยควำมรวมถึงกำรกระท ำให้ปรำกฏด้วยตัวอักษร ภำพ ภำพยนตร์ 
แสง เสียง เครื่องหมำยหรือกำรกระท ำอย่ำงใด ๆ ที่ท ำให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยได้ 

 
๓ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “เสพ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ติดยำเสพติดให้โทษ” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “หน่วยกำรใช้” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “กำรบ ำบัดรักษำ” เพิ่มโดยพระรำชบัญญตัิยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “สถำนพยำบำล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “เภสัชกร” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

“โฆษณำ”๑๐ หมำยควำมรวมถึงกระท ำกำรไม่ว่ำด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชำชนเห็นหรือ
ทรำบข้อควำมเพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงเอกสำรทำงวิชำกำรหรือต ำรำที่
เกี่ยวกบักำรเรียนกำรสอน 

“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
“ผู้อนุญำต” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมำยจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 
“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ ๕  พระรำชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

กระทรวงสำธำรณสุข แต่ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข รำยงำนกำรรับ 
กำรจ่ำย กำรเก็บรักษำ และวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงอ่ืนที่ เกี่ยวกับกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษให้
คณะกรรมกำรทรำบทุกหกเดือน แล้วให้คณะกรรมกำรเสนอพร้อมกับให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือสั่ง
กำรต่อไป 

 
มำตรำ ๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำตำม
บัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่น กับออกประกำศ  ทั้งนี้ 
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มำตรำ ๗  ยำเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ 
(๑) ประเภท ๑ ยำเสพติดให้โทษชนิดร้ำยแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 
(๒) ประเภท ๒ ยำเสพติดให้ โทษทั่ วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคำอีน 

(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝิ่นยำ (Medicinal Opium) 
(๓)๑๑ ประเภท ๓ ยำเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ำรับยำ และมียำเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๒ ผสมอยู่ด้วย ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(๔) ประเภท ๔ สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตยำเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ 

เช่น อำเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อำเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) 
(๕) ประเภท ๕ ยำเสพติดให้โทษที่มิได้เข้ำอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น 

กัญชำ พืชกระท่อม 
 

๙ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ข้อควำม” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๐ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “โฆษณำ” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๑ มำตรำ ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) 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 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ตำมที่รัฐมนตรีประกำศระบุชื่อยำเสพติดให้โทษตำมมำตรำ ๘ (๑) 
เพ่ือประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ค ำว่ำ ฝิ่นยำ (Medicinal Opium) หมำยถึง ฝิ่นที่ได้ผ่ำน

กรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีควำมมุ่งหมำยเพ่ือใช้ในทำงยำ 
 
มำตรำ ๘  ให้รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศในรำช

กิจจำนุเบกษำ 
(๑) ระบุชื่อยำเสพติดให้โทษว่ำ ยำเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดตำมมำตรำ ๗ 
(๒) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยำเสพติดให้โทษตำม (๑) 
(๓) ก ำหนดมำตรฐำนว่ำด้วยปริมำณ ส่วนประกอบ คุณภำพ ควำมบริสุทธิ์ หรือ

ลักษณะอ่ืนของยำเสพติดให้โทษตลอดจนกำรบรรจุและกำรเก็บรักษำยำเสพติดให้โทษ 
(๔) ก ำหนดจ ำนวนและจ ำนวนเพ่ิมเติมซึ่งยำเสพติดให้โทษที่จะต้องใช้ในทำง

กำรแพทย์และทำงวิทยำศำสตร์ทั่วรำชอำณำจักรประจ ำปี 
(๕)๑๒ ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรก ำหนดปริมำณยำเสพติดให้โทษที่ผู้อนุญำต

จะอนุญำตให้ผลิต น ำเข้ำ จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองได้ 
(๖)๑๓ ก ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกบัยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตำมมำตรำ ๗ (๓) 
(๗) จัดตั้งสถำนพยำบำล 
(๘) ก ำหนดระเบียบข้อบังคับ เพ่ือควบคุมกำรบ ำบัดรักษำและระเบียบวินัยส ำหรับ

สถำนพยำบำล 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ 

   
 

มำตรำ ๙  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติด
ให้โทษ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมกำรแพทย์หรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนำมัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมต ำรวจ
หรือผู้แทน อธิบดีกรมอัยกำรหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกำกรหรือผู้แทน เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำหรือผู้แทน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดหรือผู้แทน ผู้แทน
กระทรวงกลำโหม และผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และให้
เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และหัวหน้ำกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ อธิบดีกรมสุขภำพจิต 
นำยกแพทยสภำ นำยกสภำกำรแพทย์แผนไทย และนำยกสภำเภสัชกรรม เป็นกรรมกำรใน

 
๑๒ มำตรำ ๘ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มำตรำ ๘ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษตำมวรรคหนึ่งเพ่ิมขึ้นด้วย เฉพำะในวำระที่เกี่ยวกับยำเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕๑๔ 

 
มำตรำ ๑๐  ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี 
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรแต่งตั้งอีกได้ 
 
มำตรำ ๑๑  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๕) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือ 
(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญำตประกอบ

วิชำชีพเวชกรรม 
เมื่อกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ รัฐมนตรีอำจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็น

กรรมกำรแทนได้ 
ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรในระหว่ำงที่กรรมกำรซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยั งมีวำระอยู่

ในต ำแหน่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับ
วำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว 

 
มำตรำ ๑๒  กำรประชุมของคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุม หรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้ำงมำก 
กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน

ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
 
มำตรำ ๑๓  ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ 
(๑) ให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๕ 
(๒) ให้ควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๘ 
(๓) ให้ควำมเห็นชอบต่อผู้อนุญำตในกำรสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือเพิกถอนใบอนุญำต 
(๔) ให้ควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในกำรก ำหนดต ำแหน่งและระดับของพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
๑๔ มำตรำ ๙ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

(๕) ให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรี เพ่ือวำงระเบียบปฏิบัติรำชกำรในกำรประสำนงำนกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 

(๖)๑๕ ให้ควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในกำรอนุญำตให้ผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ 

(๖/๑)๑๖ ให้ควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในกำรออกประกำศตำมมำตรำ ๒๖/๒ (๓) 
มำตรำ ๒๖/๔ (๑) และมำตรำ ๒๖/๕ (๒) และปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๒๖/๖ และมำตรำ ๕๘/๒ 

(๖/๒)๑๗ ให้ควำมเห็นชอบต่อผู้อนุญำตในกำรอนุญำตให้ผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่ง
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตำมมำตรำ ๒๖/๒ (๑) และ (๒) 

(๖/๓)๑๘ ให้ควำมเห็นชอบในกำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๒๖/๕ (๗) 
(๖/๔)๑๙ ประกำศก ำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) ตำมมำตรำ ๒๖/๒ (๒) 
(๗)๒๐ ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจ

และหน้ำที่ของคณะกรรมกำร หรือตำมท่ีรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
มำตรำ ๑๔  คณะกรรมกำรอำจตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ตำมท่ีคณะกรรมกำรจะมอบหมำยก็ได้ 
กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำร ให้น ำมำตรำ ๑๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ 

   
 

มำตรำ ๑๕๒๑  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญำตเฉพำะในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำร 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 
ตำมปริมำณ ดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จ ำหน่ำย 

 
๑๕ มำตรำ ๑๓ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖ มำตรำ ๑๓ (๖/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗ มำตรำ ๑๓ (๖/๒) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘ มำตรำ ๑๓ (๖/๓) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙ มำตรำ ๑๓ (๖/๔) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ มำตรำ ๑๓ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๑ มำตรำ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ตั้งแต่
ศูนย์จุดเจ็ดห้ำมิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียำเสพติดที่มีสำรดังกล่ำวผสมอยู่จ ำนวนสิบห้ำหน่วยกำรใช้ขึ้นไป
หรือมีน้ ำหนักสุทธิตั้งแต่สำมร้อยมิลลิกรัมข้ึนไป 

(๒) แอมเฟตำมีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตำมีน มีปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ตั้งแต่
สำมร้อยเจ็ดสิบห้ำมิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียำเสพติดที่มีสำรดังกล่ำวผสมอยู่จ ำนวนสิบห้ำหน่วยกำรใช้
ขึ้นไปหรือมีน้ ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ำกรัมขึ้นไป 

(๓) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ นอกจำก (๑) และ (๒) มีปริมำณค ำนวณเป็นสำร
บริสุทธิ์ตั้งแต่สำมกรัมข้ึนไป๒๒ 

 
มำตรำ ๑๖๒๓  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 

เว้นแต่ได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำตเฉพำะในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร 
กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
กำรพิจำรณำอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขออนุญำตเป็นผู้รับผิดชอบช ำระค่ำใช้จ่ำย

ในกำรตรวจวิเครำะห์ หรือประเมินเอกสำรทำงวิชำกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
มำตรำ ๑๗  ห้ำมมิให้ผู้ใดจ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษใน

ประเภท ๒ เว้นแต่ได้รับใบอนุญำต 
กำรมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ได้

ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมข้ึนไป ให้สันนิษฐำนว่ำมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย๒๔ 
กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๑๘  บทบัญญัติมำตรำ ๑๗ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) กำรมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองไม่เกินจ ำนวนที่จ ำเป็น

ส ำหรับใช้รักษำโรคเฉพำะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรค
ศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำทันตกรรมซึ่งเป็นผู้ให้กำรรักษำ 

(๒) กำรมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองไม่เกินจ ำนวนที่จ ำเป็น
ส ำหรับใช้ประจ ำในกำรปฐมพยำบำล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยำนพำหนะอ่ืนใด
ที่ใช้ในกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในรำชอำณำจักร แต่ถ้ำยำนพำหนะ
ดังกล่ำวจดทะเบียนในรำชอำณำจักร ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ 

 
มำตรำ ๑๙  ผู้อนุญำตจะออกใบอนุญำตให้จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง

ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ได้เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขออนุญำตเป็น 
 

๒๒ มำตรำ ๑๕ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓ มำตรำ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๔ มำตรำ ๑๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 
 
 
 
 
 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหำนคร 
สภำกำชำดไทย หรือองคก์ำรเภสัชกรรม 

(๒) ผู้ประกอบกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงประเทศ หรือ 
(๓)๒๕ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพ

ทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และ 
(ก) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
(ข) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด

ให้โทษ กฎหมำยว่ำด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรใช้สำร
ระเหย กฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด และกฎหมำย
ว่ำด้วยยำ 

(ค) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวช
กรรม ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม 
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ หรือใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(จ) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
ในกำรพิจำรณำอนุญำตแก่บุคคลตำมวรรคหนึ่ง ผู้อนุญำตจะต้องค ำนึงถึงควำม

จ ำเป็นในกำรมีไว้เพ่ือจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครอง ในกำรนี้ ผู้อนุญำตจะก ำหนดเงื่อนไขตำมที่
เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

 
มำตรำ ๒๐๒๖  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ

จ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เว้นแต่ได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต 
ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) กำรจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

ที่ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรมจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จ ำหน่ำยเฉพำะผู้ป่วยซึ่งตนให้กำรรักษำ 

(๒) กำรจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 
ที่ผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยเฉพำะสัตว์ที่ตน
บ ำบัด 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ ๑๙ (๓) 

กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เกินจ ำนวนที่รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ให้สันนิษฐำนว่ำมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย 

 

 
๒๕ มำตรำ ๑๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๖ มำตรำ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๑  ผู้อนุญำตจะออกใบอนุญำตให้ผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่ง
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ได้ เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขออนุญำต 

(๑) ได้รับใบอนุญำตให้ผลิต ขำย หรือน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำแผน
ปัจจุบันตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ และ 

(๒) มีเภสัชกรอยู่ประจ ำตลอดเวลำท ำกำร 
ให้ผู้รับอนุญำตผลิต หรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ จ ำหน่ำยยำเสพติด

ให้โทษดังกล่ำวที่ตนผลิตหรือน ำเข้ำได้โดยไม่ต้องรับใบอนุญำตจ ำหน่ำยอีก 
 
มำตรำ ๒๒  ในกำรน ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือ

ประเภท ๕ ของผู้ที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๐ หรือมำตรำ ๒๖/๒ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 
แต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญำตทุกครั้งที่น ำเข้ำหรือส่งออกจำกผู้อนุญำตด้วย๒๗ 

กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๒๓  ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ มำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๖/๒ (๑) และ (๒) 

และมำตรำ ๒๖/๓ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคมของปีที่ออกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับใบอนุญำตประสงค์
จะขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอแล้วจะประกอบกิจกำร
ต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้อนุญำตจะสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น๒๘ 

ถ้ำผู้รับอนุญำตไม่ขอต่ออำยุใบอนุญำตหรือผู้อนุญำตสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำตตำมควำมในวรรคหนึ่ง บรรดำยำเสพติดให้โทษท่ีผู้รับอนุญำตหรือผู้ขอต่อใบอนุญำตมีอยู่ใน
ครอบครองให้ตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุข โดยกระทรวงสำธำรณสุขให้ค่ำตอบแทนตำมที่เห็นสมควร 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๒๔  ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๒ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้ำงหรือ

ตัวแทนของผู้รับอนุญำตด้วย 
ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ กำรกระท ำของลูกจ้ำงหรือตัวแทนของผู้รับอนุญำตที่ได้

กระท ำไปตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เป็นกำรกระท ำของผู้รับอนุญำตด้วย 
 
มำตรำ ๒๕  ผู้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำม

กฎหมำยว่ำด้วยยำและกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทอีก 
 

มำตรำ ๒๖๒๙  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
เป็นรำย ๆ ไป 

 
๒๗ มำตรำ ๒๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๘ มำตรำ ๒๓ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๙ มำตรำ ๒๖ แก้ไขเพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

กำรมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ไว้ในครอบครองมีปริมำณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้น
ไป ให้สันนิษฐำนว่ำมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๒๖/๑๓๐  ปริมำณยำเสพติดให้โทษท่ีจะอนุญำตได้ตำมหมวดนี้ให้เป็นไปตำม
มำตรำ ๘ (๕) 
 

มำตรำ ๒๖/๒๓๑  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร กำรแพทย์ กำรรักษำผู้ป่วย หรือ
กำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ  ทั้งนี้  ให้รวมถึงกำรเกษตรกรรม พำณิชยกรรม วิทยำศำสต ร์ หรือ
อุตสำหกรรม เพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำร 

(๒) ในกรณีที่เป็นกัญชง (Hemp) ซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ Cannabis 
sativa L. subsp. sativa และมีลักษณะตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ซึ่งได้น ำไปใช้ประโยชน์ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ให้กระท ำได้เมื่อได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

(๓) ในกรณีที่ เป็นกำรน ำติดตัวเข้ำมำในหรือออกไปนอกรำชอำณำจักรไม่เกิน
ปริมำณที่จ ำเป็นส ำหรับใช้รักษำโรคเฉพำะตัว โดยมีใบสั่งยำหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็น
ผู้ให้กำรรักษำ ให้กระท ำได้เมื่อได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต  ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผน
ไทยและหมอพ้ืนบ้ำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

กำรผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ มีปริมำณตั้งแต่
สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกเพ่ือจ ำหน่ำย 

กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกำรพิจำรณำอนุญำต ให้ผู้ขออนุญำตเป็นผู้รับผิดชอบช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจ
วิเครำะห์หรือประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

มำตรำ ๒๖/๓๓๒  ห้ำมมิให้ผู้ใดจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เว้นแต่ได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต 

 
๓๐ มำตรำ ๒๖/๑ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๑ มำตรำ ๒๖/๒ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๒ มำตรำ ๒๖/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

กำรมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองมีปริมำณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ให้สันนิษฐำนว่ำมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย 

กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๒๖/๔๓๓  บทบัญญัติมำตรำ ๒๖/๓ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) กำรมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมำณที่จ ำเป็น

ส ำหรับใช้รักษำโรคเฉพำะตัว โดยมีใบสั่งยำหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้กำรรักษำ  
ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้ำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

(๒) กำรมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมำณที่จ ำเป็น
ส ำหรับใช้ประจ ำในกำรปฐมพยำบำล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยำนพำหนะอ่ืนใด
ที่ใช้ในกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในรำชอำณำจักร แต่ถ้ำยำนพำหนะ
ดังกล่ำวจดทะเบียนในรำชอำณำจักร ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๖/๓ 

 
มำตรำ ๒๖/๕๓๔  ผู้อนุญำตจะออกใบอนุญำตให้ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือ

มีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ได้เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขออนุญำตเป็น 
(๑) หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ศึกษำวิจัยหรือจัดกำรเรียนกำรสอนทำงกำรแพทย์ 

เภสัชศำสตร์ วิทยำศำสตร์ หรือเกษตรศำสตร์ หรือมีหน้ำที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ เภสัชกรรม หรือ
วิทยำศำสตร์หรือมีหน้ำที่ให้บริกำรทำงเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรป้องกัน ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติด หรือสภำกำชำดไทย 

(๒) ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพ
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย  
ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้ำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ 
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

(๓) สถำบันอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่มีหน้ำที่
ศึกษำวิจัยและจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับทำงกำรแพทย์หรือเภสัชศำสตร์ 

(๔) ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจเพ่ือสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น หรือ
สหกรณ์กำรเกษตรซึ่งจดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือและ
ก ำกับดูแลของผู้ขออนุญำตตำม (๑) หรือ (๓)  ทั้งนี้ ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมดังกล่ำว สำมำรถ
ร่วมผลิตและพัฒนำสูตรต ำรับยำแผนโบรำณหรือยำสมุนไพรได้เพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ภำยใต้
ควำมร่วมมือและก ำกับดูแลของผู้ขออนุญำตตำม (๑) หรือ (๓) ด้วย 

 
๓๓ มำตรำ ๒๖/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๔ มำตรำ ๒๖/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

(๕) ผู้ประกอบกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงประเทศ 
(๖) ผู้ป่วยเดินทำงระหว่ำงประเทศที่มีควำมจ ำเป็นต้องน ำยำเสพติดให้โทษใน

ประเภท ๕ ติดตัวเข้ำมำในหรือออกไปนอกรำชอำณำจักรเพ่ือใช้รักษำโรคเฉพำะตัว 
(๗) ผู้ขออนุญำตอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดใน

กฎกระทรวง 
ผู้ขออนุญำตตำมวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) และ (๗) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดำต้องมี

สัญชำติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย 
และกรรมกำรของนิติบุคคล หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยสองในสำมต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทยและมี
ส ำนักงำนในประเทศไทย 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญำตในกรณีกัญชง (Hemp) ตำมมำตรำ ๒๖/๒ (๒) ให้เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกำรพิจำรณำอนุญำตแก่ผู้ขออนุญำตตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม ผู้อนุญำต
จะต้องค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองตำมที่ขอ
อนุญำต  ในกำรนี้ ผู้อนุญำตจะก ำหนดเงื่อนไขกำรอนุญำตตำมที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 
 

มำตรำ ๒๖/๖๓๕  ในกรณีที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย 
กำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติดให้โทษ หรือกำรป้องกัน ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ให้โทษ อำจมีมติให้รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด  
เพ่ือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(๑) ทดลองเพำะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
หรืออำจใช้ผลิตเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

(๒) ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
(๓) เสพหรือครอบครองยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในปริมำณที่ก ำหนด 
กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่และกำรกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

โดยพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรควบคุมและตรวจสอบกำรเสพและกำร
ครอบครองยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ด้วย 

ให้กำรกระท ำกำรในเขตพ้ืนที่ที่ก ำหนดในวรรคหนึ่งซึ่งอยู่ภำยใต้มำตรกำรควบคุม
และตรวจสอบกำรเสพและกำรครอบครองยำเสพติดให้โทษตำมวรรคสองไม่เป็นควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๓ 
หน้ำที่ของผู้รับอนุญำต 

   
 

 
๓๕ มำตรำ ๒๖/๖ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๗๓๖  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ และผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ 
๒๖/๓ จ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ และประเภท ๕ แล้วแต่กรณี นอกสถำนที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำต 

 
มำตรำ ๒๘  ให้ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเก็บรักษำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้เป็นสัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคง

แข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่ำงอ่ืนที่มีสภำพเท่ำเทียมกัน 
(๒) ในกรณีท่ียำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ถูกโจรกรรมหรือสูญหำยหรือถูกท ำลำย

ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ 
 
มำตรำ ๒๙  ให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ผลิตแสดงว่ำเป็นสถำนที่ผลิตยำ

เสพติดให้โทษ ลักษณะและขนำดของป้ำยและข้อควำมที่แสดงในป้ำย ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีกำรวิเครำะห์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นก่อนน ำออกจำก
สถำนที่ผลิต โดยต้องมีกำรวิเครำะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐำนแสดงรำยละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษำไว้ไม่
น้อยกว่ำสำมปีนับแต่วันวิเครำะห์ 

(๓) จัดให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือค ำเตือนหรือ
ข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้น  ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ซึ่งใช้เพ่ือกำรผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 
ต้องเก็บรักษำไว้ให้เป็นสัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้หรือเครื่องป้องกันอย่ำงอ่ืนที่
มีสภำพเท่ำเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ตำม (๔) ถูกโจรกรรม หรือสูญหำย 
หรอืถูกท ำลำย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ 

 
มำตรำ ๓๐  ให้ผู้รับอนุญำตน ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้รับอนุญำตแสดงว่ำ

เป็นสถำนที่น ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนำดของป้ำยและ
ข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์คุณภำพ
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่น ำเข้ำหรือส่งออก 

(๓) จัดให้มีฉลำกที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

 
๓๖ มำตรำ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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) จัดให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือค ำเตือน 
หรือข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่น ำเข้ำหรือส่งออก  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๓๑  ให้ผู้รับอนุญำตจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่จ ำหน่ำยแสดงว่ำเป็นสถำนที่

จ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนำดของป้ำยและข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เห็น
ไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีกำรแยกเก็บยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เป็นสัดส่วนจำกยำหรือวัตถุอ่ืน 
(๓) ดูแลให้มีฉลำก เอกสำรก ำกับ ค ำเตือน หรือข้อควรระวังกำรใช้ยำเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๓ ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ มิให้ช ำรุดบกพร่อง 
 
มำตรำ ๓๒  ให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ผลิตแสดงว่ำเป็นสถำนที่ผลิตยำ

เสพติดให้โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนำดของป้ำยและข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีกำรวิเครำะห์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้นก่อนน ำออกจำก
สถำนที่ผลิต โดยต้องมีกำรวิเครำะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐำนแสดงรำยละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษำไว้ไม่
น้อยกว่ำสำมปีนับแต่วันวิเครำะห์ 

(๓) จัดให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือค ำเตือนหรือ
ข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้น  ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งผลิตขึ้น ต้องเก็บรักษำไว้ให้เป็นสัดส่วนในที่
เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่ำงอ่ืนที่มีสภำพเท่ำเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหำย หรือถูก
ท ำลำย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ 

 
มำตรำ ๓๓  ให้ผู้รับอนุญำตน ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้รับอนุญำตแสดงว่ำ

เป็นสถำนที่น ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนำดของป้ำยและ
ข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์คุณภำพ
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่น ำเข้ำหรือส่งออก 

(๓) จัดให้มีฉลำกที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือค ำเตือน 
หรือข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่น ำเข้ำหรือส่งออก  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 



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 
 
 
 
 
 

(๔) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งน ำเข้ำหรือส่งออก ต้องเก็บรักษำไว้ให้เป็น
สัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้หรือเครื่องป้องกันอย่ำงอ่ืนที่มีสภำพเท่ำเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหำย หรือถูกท ำลำย
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ 

 
มำตรำ ๓๔  ให้ผู้รับอนุญำตจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่จ ำหน่ำย แสดงว่ำเป็นสถำนที่

จ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนำดของป้ำยและข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีกำรแยกเก็บยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เป็นสัดส่วนจำกยำหรือวัตถุอ่ืน 
(๓) ดูแลให้มีฉลำก เอกสำรก ำกับ ค ำเตือน หรือข้อควรระวังกำรใช้ยำเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๔ ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ มิให้ช ำรุดบกพร่อง 
(๔) ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรมหรือสูญหำย หรือถูก

ท ำลำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ 
 
มำตรำ ๓๔/๑๓๗  ให้ผู้รับอนุญำตผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ผลิตแสดงว่ำเป็นสถำนที่ผลิตยำ

เสพติดให้โทษในประเภท ๕ ลักษณะและขนำดของป้ำยและข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีกำรวิเครำะห์ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิตขึ้นก่อนน ำออกจำก
สถำนที่ผลิตโดยต้องมีกำรวิเครำะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐำนแสดงรำยละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษำไว้  ทั้งนี้ 
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๓) จัดให้มีฉลำกและเอกสำรกำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือค ำเตือน 
หรือข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิตขึ้น  ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

(๔) จัดให้มีกำรแยกเก็บยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนจำกยำหรือวัตถุ
อ่ืน และเก็บในที่ซึ่งม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่ำงอ่ืนที่มีสภำพเท่ำเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหำย หรือถูกท ำลำย 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ 

(๖) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๓๔/๒๓๘  ให้ผู้รับอนุญำตน ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 

๕ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

๓๗ มำตรำ ๓๔/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๘ มำตรำ ๓๔/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

(๑) จัดให้มีป้ำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้รับอนุญำตแสดงว่ำ
เป็นสถำนที่น ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ลักษณะและขนำดของป้ำยและ
ข้อควำมที่แสดงในป้ำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์คุณภำพ
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่น ำเข้ำหรือส่งออก 

(๓) จัดให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือค ำเตือน 
หรือข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่น ำเข้ำหรือส่งออก  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

(๔) จัดให้มีกำรแยกเก็บยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนจำกยำหรือวัตถุ
อ่ืน และเก็บในที่ซึ่งม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่ำงอ่ืนที่มีสภำพเท่ำเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหำย หรือถูกท ำลำย 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ 

(๖) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๓๔/๓๓๙  ให้ผู้รับอนุญำตจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๕ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีกำรแยกเก็บยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนจำกยำหรือวัตถุอ่ืน 

และเก็บในที่ซึ่งม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่ำงอ่ืนที่มีสภำพเท่ำเทียมกัน 
(๒) ดูแลให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือค ำเตือน 

หรือข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ มิให้ช ำรุดบกพร่อง 
(๓) ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหำย หรือถูกท ำลำย 

ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบโดยมิชักช้ำ 
(๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๓๔/๔๔๐  ให้ผู้ รับอนุญำตผลิต น ำเข้ ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จัดให้มีกำรท ำบัญชีรับจ่ำยยำเสพติดให้โทษและเสนอ
รำยงำนต่อเลขำธิกำรเป็นรำยเดือนและรำยปี บัญชีดังกล่ำวให้เก็บรักษำไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ทุกเวลำในขณะเปิดท ำกำร  ทั้งนี้ ภำยในห้ำปีนับแต่วันที่ลงรำยกำรครั้งสุดท้ำย
ในบัญชี 

บัญชีรับจ่ำยยำเสพติดให้โทษและรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมแบบที่
คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
มำตรำ ๓๕  ในกรณีใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือลบเลือนในสำระส ำคัญให้

ผู้รับอนุญำตแจ้งต่อผู้อนุญำตและยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึง
กำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือลบเลือน 

 
๓๙ มำตรำ ๓๔/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๐ มำตรำ ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำต ให้ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

หน้ำที่ของเภสัชกร 
   

 
มำตรำ ๓๖  ให้เภสัชกรผู้มีหน้ำที่ควบคุมกำรผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมกำรผลิตให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตำมมำตรำ 

๒๙ (๓) 
(๓) ควบคุมกำรบรรจุ และกำรปิดฉลำกที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 
(๔) ควบคุมกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓๑ 
(๕) ต้องอยู่ประจ ำควบคุมกิจกำรตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 
 
มำตรำ ๓๗  ให้เภสัชกรผู้มีหน้ำที่ควบคุมกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมกำรแยกเก็บยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตำมมำตรำ ๓๑ (๒) 
(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๑ (๓) 
(๓) ควบคุมกำรจ ำหน่ำยให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๔) ต้องอยู่ประจ ำควบคุมกิจกำรตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 
 
มำตรำ ๓๘  ให้เภสัชกรผู้มีหน้ำที่ควบคุมกำรน ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่น ำเข้ำหรือส่งออกให้ถูกต้องตำมต ำรับ

ยำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
(๒) ควบคุมกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๐ (๓) และ (๔) 
(๓) ควบคุมกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓๑ 
(๔) ต้องอยู่ประจ ำควบคุมกิจกำรตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 
 

หมวด ๕ 
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปลอม ผิดมำตรฐำน หรือเสื่อมคุณภำพ 

   
 
มำตรำ ๓๙  ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษใน

ประเภท ๓ ดังต่อไปนี้ 



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 
 
 
 
 
 

(๑) ยำปลอมตำมมำตรำ ๔๐ 
(๒) ยำผิดมำตรฐำนตำมมำตรำ ๔๑ 
(๓) ยำเสื่อมคุณภำพตำมมำตรำ ๔๒ 
(๔) ยำที่ต้องขึ้นทะเบียนต ำรับยำแต่มิได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำตำมมำตรำ ๔๓ 
(๕) ยำที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนต ำรับยำตำมมำตรำ ๔๖ 
 
มำตรำ ๔๐  ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือสิ่งต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเป็นยำปลอม 
(๑) ยำหรือสิ่งที่ท ำขึ้นโดยแสดงไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ ว่ำเป็นยำเสพติดให้โทษใน

ประเภท ๓ โดยควำมจริงมิได้มียำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อยู่ด้วย 
(๒) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อว่ำเป็นยำเสพติดให้โทษอ่ืน หรือแสดง

เดือน ปี ที่ยำเสพติดให้โทษสิ้นอำยุเกินควำมจริง 
(๓) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมำยของผู้ผลิตหรือที่ตั้ง

ของสถำนทีผ่ลิต ซึ่งมิใช่ควำมจริง 
(๔) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือยำเสพติดให้โทษตำมที่ระบุชื่อไว้ในประกำศ

ของรัฐมนตรี ตำมมำตรำ ๘ (๑) หรือตำมต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับ
ยำไว้ ซึ่งทั้งนี้มิใช่ควำมจริง 

(๕) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำน ถึงขนำดสำร
ออกฤทธิ์ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบของปริมำณที่ก ำหนดไว้จำกเกณฑ์ต่ ำสุดหรือสูงสุดตำมที่ก ำหนด
ไว้ในประกำศของรัฐมนตรี ตำมมำตรำ ๘ (๓) หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในต ำรับยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๓ ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้ 

 
มำตรำ ๔๑  ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่ำเป็นยำเสพติดให้โทษ

ผิดมำตรฐำน 
(๑) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนโดยสำรออก

ฤทธิ์ขำดหรือเกินกว่ำปริมำณที่ก ำหนดไว้จำกเกณฑ์ต่ ำสุดหรือสูงสุดตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของ
รัฐมนตรี ตำมมำตรำ ๘ (๓) หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนต ำรับยำไว้ แต่ไม่ถึงร้อยละสิบ 

(๒) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นโดยมีควำมบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่น
ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของสำรออกฤทธิ์ผิดไปจำกเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศของรัฐมนตรี 
ตำมมำตรำ ๘ (๓) หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้ 

 
มำตรำ ๔๒  ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่ำเป็นยำเสพติดให้โทษ

เสื่อมคุณภำพ 
(๑) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่สิ้นอำยุตำมที่แสดงไว้ในฉลำกซึ่งขึ้นทะเบียน

ต ำรับยำไว้ 
(๒) ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่แปรสภำพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับยำปลอม

ตำมมำตรำ ๔๐ หรือยำเสพติดให้โทษผิดมำตรฐำนตำมมำตรำ ๔๑ 
 



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 
 
 
 
 
 

หมวด ๖ 
กำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

   
 

มำตรำ ๔๓๔๑  ผู ้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 
จะผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษดังกล่ำว ต้องน ำต ำรับยำเสพติดให้โทษนั้นมำขอขึ้นทะเบียน
ต ำรับยำเสพติดให้โทษต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อน และเมื่อได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพ
ติดให้โทษแล้ว จึงจะผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษนั้นได้ 

กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และกำรออกใบส ำคัญกำร
ขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

กำรพิจำรณำออกใบส ำคัญตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษ
เป็นผู้รับผิดชอบช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวิเครำะห์หรือประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ๔๒ 

 
มำตรำ ๔๔๔๓  ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เมื่อ

ได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษตำมมำตรำ ๔๓ แล้ว จะแก้ไขรำยกำรทะเบียน
ต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังกล่ำวได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกผู้อนุญำต 

กำรขอแก้ไขรำยกำรและกำรอนุญำตให้แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๓ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๔๕  ใบส ำคัญในกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้มี

อำยุห้ำปีนับแต่วันที่ออกใบส ำคัญ ถ้ำผู้รับใบส ำคัญประสงค์จะขอต่ออำยุใบส ำคัญ จะต้องยื่นค ำขอ
ก่อนใบส ำคัญสิ้นอำยุและเมื่อได้ยื่นค ำขอแล้วจะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้อนุญำตจะสั่งไม่
อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญนั้น 

กำรขอต่ออำยุใบส ำคัญและกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้
โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๔๖  เมื่อคณะกรรมกำรเห็นว่ำทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

ใดที่ได้ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมำปรำกฏว่ำไม่มีสรรพคุณตำมที่ ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้ 
หรืออำจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือมีเหตุผลอันไม่สมควรที่จะอนุญำตให้ต่อไป ให้คณะกรรมกำรเสนอต่อ
รัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ นั้นได้ 
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ค ำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 

 
๔๑ มำตรำ ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔๒ มำตรำ ๔๓ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๓ มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) 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 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๗  ในกรณีใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 
สูญหำย ถูกท ำลำย หรือลบเลือนในสำระส ำคัญให้ผู้รับอนุญำตแจ้งต่อผู้อนุญำตและยื่นค ำขอรับใบ
แทนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้
ทรำบถึงกำรสูญหำย ถกูท ำลำย หรือลบเลือน 

กำรขอรับใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และ
กำรออกใบแทนใบส ำคัญดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๗ 

กำรโฆษณำ 
   

 
มำตรำ ๔๘๔๔  ห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำยำเสพติดให้โทษ เว้นแต่ 
(๑) เป็นกำรโฆษณำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ 

ซึ่งกระท ำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัช
กรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ให้
รวมถึงกำรโฆษณำกับผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้วย หรือ 

(๒) เป็นฉลำกหรือเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ 
หรือประเภท ๕ ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ หรือ
ประเภท ๕ 

โฆษณำตำมวรรคหนึ่งที่เป็นเอกสำร ภำพ ภำพยนตร์ กำรบันทึกเสียงหรือภำพ 
ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตก่อนจึงจะใช้โฆษณำได้ 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๔๘/๑๔๕  ห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำเกี่ยวกับกำรบ ำบัดรักษำ หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน

กระท ำกำรดังกล่ำวโดยใช้ชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตั้ง หรือกิจกำรของสถำนพยำบำลของตน หรือ
คุณวุฒิหรือควำมสำมำรถของผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลของตน เว้นแต่ได้รับใบอนุญำต
จำกผู้อนุญำต 

กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่สถำนพยำบำลของรัฐ 
 

 
๔๔ มำตรำ ๔๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕ มำตรำ ๔๘/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๘/๒๔๖  ในกรณีที่ผู้อนุญำตเห็นว่ำกำรโฆษณำใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๘ วรรคสอง 
หรือมำตรำ ๔๘/๑ วรรคสอง หรือมีกำรใช้ข้อควำมโฆษณำไม่เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต 
ให้ผู้อนุญำตมีอ ำนำจออกค ำสั่งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แก้ไขข้อควำมหรือวิธีกำรในกำรโฆษณำ 
(๒) ห้ำมกำรใช้ข้อควำมบำงอย่ำงที่ปรำกฏในกำรโฆษณำ 
(๓) ห้ำมกำรโฆษณำหรือห้ำมใช้วิธีนั้นในกำรโฆษณำ 
(๔) ให้โฆษณำเพ่ือแก้ไขควำมเข้ำใจผิดที่อำจเกิดขึ้น 
ในกำรออกค ำสั่งตำม (๔) ให้ผู้อนุญำตก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรโฆษณำโดย

ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนกับควำมสุจริตใจในกำรกระท ำของผู้ท ำกำรโฆษณำ 
 

หมวด ๘ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
   

 
มำตรำ ๔๙๔๗  ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี

อ ำนำจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้ำไปในสถำนที่ท ำกำรของผู้รับอนุญำตน ำเข้ำหรือส่งออก สถำนที่ผลิต สถำนที่

จ ำหน่ำย สถำนที่เก็บยำเสพติดให้โทษ หรือสถำนที่ที่ต้องได้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ เพ่ือ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้ำไปในเคหสถำน หรือสถำนที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ตำม
สมควรว่ำมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นควำมผิดหรือได้มำโดยกำรกระท ำควำมผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในกำร
กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือซึ่งอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนได้ ประกอบกับมีเหตุอันควร
เชื่อว่ำเนื่องจำกกำรเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้ ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้ำย ซุกซ่อน ท ำลำย หรือ
ท ำให้เปลี่ยนสภำพไปจำกเดิม 

(๓) ค้นบุคคลหรือยำนพำหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตำมสมควรว่ำมียำเสพติดให้
โทษซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

(๔) ค้นตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
(๕) ยึดหรืออำยัดยำเสพติดให้โทษที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือทรัพย์สินอ่ืน

ใดที่ได้ใช้หรือจะใช้ในกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กำรใช้อ ำนำจตำมวรรคหนึ่ง (๒) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ค้นปฏิบัติตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรก ำหนดแสดงควำมบริสุทธิ์ก่อนกำรเข้ำค้น รำยงำนเหตุผลและผลกำรตรวจค้นต่อ
ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปบันทึกเหตุอันควรเชื่อตำมสมควร และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แสดงเอกสำร
เพ่ือแสดงตนและเอกสำรที่แสดงอ ำนำจในกำรตรวจค้น รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ท ำให้สำมำรถเข้ำค้น
ได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถำน สถำนที่ค้น เว้นแต่ไม่มีผู้คร อบครองอยู่ ณ ที่นั้น 
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ค้นส่งมอบส ำเนำเอกสำรและหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่ำวทันทีที่
กระท ำได้ และหำกเป็นกำรเข้ำค้นในเวลำกลำงคืนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้เป็นหัวหน้ำในกำรเข้ำค้นต้อง

 
๔๖ มำตรำ ๔๘/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๗ มำตรำ ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป หรือข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่งตั้งแต่สำรวัตร
หรือเทียบเท่ำซึ่งมียศตั้งแต่พันต ำรวจโทข้ึนไป 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต ำแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ตำม
วรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจำกบุคคลใดก่อนด ำเนินกำร ให้เป็นไป
ตำมที่รัฐมนตรีก ำหนดด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร โดยท ำเอกสำรมอบหมำยให้ไว้ประจ ำตัว
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับมอบหมำยนั้น 

ในกำรปฏิบัติกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ ำนวย
ควำมสะดวกตำมสมควร 

ให้รัฐมนตรีจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรำนี้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยให้รำยงำนข้อเท็จจริง ปัญหำอุปสรรค ปริมำณกำรปฏิบัติงำน 
และผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนโดยละเอียด เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเสนอรำยงำนดังกล่ำวพร้อม
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ 

 
มำตรำ ๕๐  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวและ

เอกสำรมอบหมำยตำมมำตรำ ๔๙ วรรคสอง ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกครั้ง 
บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๕๑  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวล

กฎหมำยอำญำ 
 

หมวด ๙ 
กำรพักใช้ใบอนุญำตและกำรเพิกถอนใบอนุญำต 

   
 
มำตรำ ๕๒  ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือ

กฎกระทรวง หรือประกำศที่ ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้  ผู้ อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้โดยมีก ำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ใน
กรณีที่มีกำรฟ้องผู้รับอนุญำตต่อศำลว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ผู้อนุญำตจะสั่งพักใช้
ใบอนุญำตไว้รอค ำพิพำกษำถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตใด ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ในระหว่ำงถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญำตอีกไม่ได้ 

 
มำตรำ ๕๓  ถ้ำปรำกฏว่ำผู้รับอนุญำตผู้ใดขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๙ หรือกระท ำ

ควำมผิดตำมมำตรำ ๓๙ ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตได้ 
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตใด ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้อีกไม่ได้

จนกว่ำจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต 
 



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 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๕๔  ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ท ำเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบ ในกรณีไม่พบตัวผู้ถูกสั่งหรือผู้ถูกสั่งไม่ยอมรับค ำสั่งดังกล่ำว ให้ปิดค ำสั่งไว้ 
ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำยที่สถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญำต และให้ถือว่ำผู้ถูกสั่งได้ทรำบค ำสั่งนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่รับหรือปิดค ำสั่ง แล้วแต่กรณี 

 
มำตรำ ๕๕  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยึดยำเสพติดให้โทษที่เหลือของผู้ถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญำตหรือเพิกถอนใบอนุญำต และใบอนุญำตที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษำไว้ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข หรือในกรณีจ ำเป็นจะเก็บรักษำไว้ที่อ่ืน
ตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดก็ได้ 

ในกรณีเพิกถอนใบอนุญำต ให้ยำเสพติดให้โทษที่ยึดไว้ตำมวรรคหนึ่งตกเป็นของ
กระทรวงสำธำรณสุข 

 
มำตรำ ๕๖  เมื่อพ้นก ำหนดกำรพักใช้ใบอนุญำต ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่คืนยำเสพติด

ให้โทษและใบอนุญำตท่ียึดไว้ตำมวรรค ๕๕ ให้ผู้รับอนุญำต 
 

หมวด ๑๐ 
มำตรกำรควบคุมพิเศษ 

   
 

มำตรำ ๕๗๔๘  ห้ำมมิให้ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 
 
มำตรำ ๕๘๔๙  ห้ำมมิให้ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่กำรเสพนั้น

เป็นกำรเสพเพ่ือกำรรักษำโรคตำมค ำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
ที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ 

ห้ำมมิให้ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เว้นแต่กำรเสพนั้นเป็นกำรเสพเพ่ือ
กำรรักษำโรคตำมค ำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ที่ได้รับใบอนุญำต หรือเป็นกำรเสพเพ่ือกำรศึกษำวิจัย  
ทั้งนี้ ต ำรับยำที่เสพได้ให้เป็นไปตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๘/๑๕๐  ในกรณีจ ำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

เสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ อันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้
ในเคหสถำน สถำนที่ใด ๆ หรือยำนพำหนะ ให้พนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจ หรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ มีอ ำนำจตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งให้รับกำรตรวจหรือทดสอบว่ำ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียำเสพติดให้โทษดังกล่ำวอยู่ในร่ำงกำยหรือไม่ 

 
๔๘ มำตรำ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๙ มำตรำ ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๐ มำตรำ ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

พนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจ หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ต ำแหน่งใด ระดับใด หรือชั้นยศใดจะมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่งทั้งหมด หรือแต่
บำงส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจำกบุคคลใดก่อนด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร โดยท ำเอกสำรมอบหมำยให้ไว้ประจ ำตัวพนักงำนฝ่ำย
ปกครอง หรือต ำรวจ หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับมอบหมำยนั้น 

วิธีกำรตรวจหรือกำรทดสอบตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ทั้งนี้ ในประกำศดังกล่ำวอย่ำงน้อย
ต้องมีมำตรกำรเกี่ยวกับกำรแสดงควำมบริสุทธิ์ของพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจ หรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และมำตรกำรเกี่ยวกับกำรห้ำมเปิดเผยผลกำรตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ที่
ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ปรำกฏผลเบื้องต้นเป็นที่สงสัยว่ำมียำเสพติดให้โทษอยู่ในร่ำงกำย จนกว่ำ
จะได้มีกำรตรวจยืนยันผลเป็นที่แน่นอนแล้ว 

 
มำตรำ ๕๘/๒๕๑  คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด อำจมีมติให้รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ประกำศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ท ำกำรเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กำรเสพและกำรครอบครองพืชกระท่อมที่กระท ำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๕๙  ให้รัฐมนตรีก ำหนดจ ำนวนยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่จะต้องใช้

ในทำงกำรแพทย์และทำงวิทยำศำสตร์ทั่วรำชอำณำจักรประจ ำปี โดยให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ไม่ช้ำกว่ำเดือนมกรำคมของแต่ละปี และให้ก ำหนดจ ำนวนเพ่ิมเติมได้ในกรณีจ ำเป็นโดยให้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเช่นกัน 

 
มำตรำ ๖๐๕๒  ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตประสงค์จะจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๕ เกินปริมำณที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๘ (๕) ให้ยื่น
ค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำนี้ 

กำรขอรับใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ให้น ำบทบัญญัติในมำตรำ ๘ (๕) มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มำตรำ ๖๑  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตจ ำหน่ำยหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๒ ตำยก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ ให้ทำยำทผู้ครอบครองหรือผู้จัดกำรมรดกแจ้งให้ผู้อนุญำต
ทรำบภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจยึดยำเสพติดให้
โทษที่ผู้รับอนุญำตมีเหลือมำเก็บรักษำไว้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข ยำเสพติดให้โทษที่ยึดไว้นั้นให้กระทรวงสำธำรณสุขจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่เห็นสมควร 

 
 

๕๑ มำตรำ ๕๘/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๒ มำตรำ ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 ๖๑/๑๕๓  ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตำยก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ และทำยำทหรือผู้ที่ได้รับ
ควำมยินยอมจำกทำยำทแสดงควำมจ ำนงต่อผู้อนุญำตเพ่ือขอประกอบกิจกำรที่ได้รับอนุญำตนั้นต่อไป
ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย เมื่อผู้ อนุญำตตรวจสอบแล้วเห็นว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ผู้แสดงควำมจ ำนงนั้นประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำใบอนุญำตสิ้นอำยุ และให้
ถือว่ำผู้แสดงควำมจ ำนงเป็นผู้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย 

กำรแสดงควำมจ ำนงและกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ในกรณีที่ไม่มีกำรแสดงควำมจ ำนงเพ่ือขอประกอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ทำยำท
ผู้ครอบครองยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ นั้นท ำลำยหรือจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
ที่เหลืออยู่ในกรณีที่จ ำหน่ำย ให้จ ำหน่ำยแก่ผู้รับอนุญำตอ่ืนตำมประเภทนั้น หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญำต
เห็นสมควร  ทั้งนี้ ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย เว้นแต่ผู้อนุญำตจะผ่อนผันขยำย
ระยะเวลำต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินเก้ำสิบวัน 

ในกรณีท่ีทำยำทผู้ครอบครองยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไม่ปฏิบัติตำมวรรคสำม 
ให้ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุข และให้กระทรวง
สำธำรณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำยท ำลำยหรือน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมระเบียบที่
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 
มำตรำ ๖๒  ให้ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ มำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๖ จัดให้มีกำร

ท ำบัญชีรับจ่ำยยำเสพติดให้โทษและเสนอรำยงำนต่อเลขำธิกำรเป็นรำยเดือนและรำยปี บัญชีดังกล่ำว
ให้เก็บรักษำไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ทุกเวลำในขณะเปิดท ำกำร  ทั้งนี้ ภำยใน
ห้ำปีนับแต่วันที่ลงรำยกำรครั้งสุดท้ำยในบัญชี 

บัญชีรับจ่ำยยำเสพติดให้โทษตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๖๓  เมื่อได้จัดตั้งสถำนพยำบำลส ำหรับบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดให้โทษ

ตำมมำตรำ ๘ (๗) แล้ว ให้รัฐมนตรีก ำหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมกำรบ ำบัดรักษำ และระเบียบ
วินัยส ำหรับสถำนพยำบำลดังกล่ำวด้วย 

 
หมวด ๑๑ 

กำรน ำผ่ำนซึ่งยำเสพติดให้โทษ 
   

 
มำตรำ ๖๔  ในกำรน ำผ่ำนซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ 

และประเภท ๕ ต้องมีใบอนุญำตของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจของประเทศที่ส่งออกนั้นมำพร้อมกับยำเสพ

 
๕๓ มำตรำ ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

ติดให้โทษและต้องแสดงใบอนุญำตดังกล่ำวต่อพนักงำนศุลกำกร กับต้องยินยอมให้พนักงำนศุลกำกร
เก็บรักษำหรือควบคุมยำเสพติดให้โทษนั้นไว้ 

ให้พนักงำนศุลกำกรเก็บรักษำหรือควบคุมยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท 
๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ นั้นไว้ในที่สมควรจนกว่ำผู้ที่น ำผ่ำนซึ่งยำเสพติดให้โทษจะน ำยำเสพติด
ให้โทษดังกล่ำวออกไปนอกรำชอำณำจักร 

ในกรณีที่ผู้น ำผ่ำนซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และ
ประเภท ๕ ไม่น ำยำเสพติดให้โทษดังกล่ำวออกไปนอกรำชอำณำจักรภำยในก ำหนดเวลำสำมสิบวันนับ
แต่วันน ำเข้ำ ให้พนักงำนศุลกำกรรำยงำนให้เลขำธิกำรทรำบ เลขำธิกำรมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้น ำผ่ำน
ซึ่งยำเสพติดให้โทษน ำยำเสพติดให้โทษดังกล่ำวออกไปนอกรำชอำณำจักรภำยในก ำหนดหกสิบวันนับ
แต่วันที่ออกค ำสั่ง ในกรณีผู้ได้รับค ำสั่งไม่ปฏิบัติตำม ให้ยำเสพติดให้โทษดังกล่ำวตกเป็นของกระทรวง
สำธำรณสุข 

 
หมวด ๑๑/๑ 
กำรอุทธรณ์๕๔ 

   
 
มำตรำ ๖๔/๑  ในกรณีที่ผู้ได้รับค ำสั่งของผู้อนุญำตตำมมำตรำ ๔๘/๒ ไม่เห็นด้วย

กับค ำสั่งดังกล่ำว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรได้ 
 
มำตรำ ๖๔/๒  กำรอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๖๔/๑ ให้ยื่นต่อคณะกรรมกำรภำยในสิบสี่

วันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับทรำบค ำสั่งของผู้อนุญำต 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจำรณำอุทธรณ์ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด

ในกฎกระทรวง 
กำรอุทธรณ์ค ำสั่งตำมวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นกำรทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งของ

ผู้อนุญำต เว้นแต่คณะกรรมกำรจะสั่งเป็นอย่ำงอ่ืนเป็นกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 

 
หมวด ๑๒ 

บทก ำหนดโทษ 
   

 
มำตรำ ๖๕๕๕  ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซ่ึงยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ อันเป็น

กำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สิบปีถึงจ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำท
ถึงห้ำล้ำนบำท 

 
๕๔ หมวด ๑๑/๑ กำรอุทธรณ์ มำตรำ ๖๔/๑ และมำตรำ ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพ

ติดให้โทษ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๕ มำตรำ ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 
 
 
 
 
 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำเพ่ือจ ำหน่ำย ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทถึงห้ำล้ำนบำท หรือประหำรชีวิต 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรผลิตโดยกำรแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้ำปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบำทถึงสำมแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคสำม เป็นกำรกระท ำเพ่ือจ ำหน่ำย ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สี่แสนบำทถึงห้ำล้ำนบำท 

 
มำตรำ ๖๖๕๖  ผู้ใดจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๑ โดยไม่ได้รับอนุญำตและมีปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ หรือมีจ ำนวนหน่วยกำรใช้ 
หรือมีน้ ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมำณที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
สิบห้ำปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบำทถึงสำมแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษตำมวรรคหนึ่งมีปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมำณที่
ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสำม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจ ำคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบำทถึงห้ำล้ำนบำท 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษตำมวรรคหนึ่งมีปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้น
ไปต้องระวำงโทษจ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทถึงห้ำล้ำนบำท หรือประหำรชีวิต 

 
มำตรำ ๖๗๕๗  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยไม่ได้รับ

อนุญำตต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ 

 
มำตรำ ๖๘๕๘  ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซ่ึงยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็น

กำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึง
หนึ่งล้ำนบำท 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคำอีน 
ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองล้ำนบำทถึงห้ำล้ำนบำท 

 
มำตรำ ๖๙๕๙  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นกำร

ฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๗ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
ผู้ใดจ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 

อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๗ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึง
สองแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคสองเป็นมอร์ฟีน 
ฝิ่น หรือโคคำอีน มีปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ไม่ถึงหนึ่งร้อยกรัม ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่

 
๕๖ มำตรำ ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๗ มำตรำ ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๘ มำตรำ ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๙ มำตรำ ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

สำมปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบำทถึงสี่แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แต่ถ้ำมอร์ฟีน ฝิ่น หรือ
โคคำอีนนั้นมีปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปี
ถึงจ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ห้ำแสนบำทถึงห้ำล้ำนบำท 

ถ้ำผู้ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือ
วรรคสำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 

 
มำตรำ ๗๐๖๐  ผู้ใดผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นกำรฝ่ำฝืน

มำตรำ ๒๐ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสำมปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสำมแสนบำท 
 
มำตรำ ๗๑๖๑  ผู้ใดจ ำหน่ำย มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย หรือส่งออกซ่ึงยำเสพติด

ให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจ ำนวนยำเสพติดให้โทษไม่เกินที่
ก ำหนดตำมมำตรำ ๒๐ วรรคสี่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เกินจ ำนวนตำมมำตรำ ๒๐ 
วรรคสี่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบำท 

 
มำตรำ ๗๒๖๒  ผู้ใดน ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นกำร

ฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
 
มำตรำ ๗๓๖๓  ผู้ ใดผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ

จ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ตั้งแต่สิบกิโลกรัมข้ึนไป ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้ำปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนห้ำแสนบำท 

 
มำตรำ ๗๔๖๔  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ อันเป็นกำร

ฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 
มำตรำ ๗๕๖๕  ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

อันเป็นกำรฝ่ำฝืน มำตรำ ๒๖/๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่เกินห้ำแสนบำท 
ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำเพ่ือจ ำหน่ำย ต้องระวำงโทษ

จ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้ำปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนห้ำแสนบำท 

 
๖๐ มำตรำ ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๑ มำตรำ ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๒ มำตรำ ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๓ มำตรำ ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๔ มำตรำ ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๕ มำตรำ ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 
 
 
 
 
 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
นั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบำท 

 
มำตรำ ๗๖๖๖  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นกำร

ฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖/๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืช

กระท่อม ผู้นั้นต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 
 
มำตรำ ๗๖/๑๖๗  ผู้ใดจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้

โทษในประเภท ๕ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖/๓ โดยมีปริมำณยำเสพติดให้โทษไม่ถึงสิบกิโลกรัม 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้ำปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนห้ำแสนบำท 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืช
กระท่อม ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคสองนั้นเป็นพืช
กระท่อม ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบำท 

 
มำตรำ ๗๗๖๘  ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๗ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสอง

หมื่นบำท 
 
มำตรำ ๗๘๖๙  ผู ้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๐ หรือมำตรำ ๓๑ 

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท 
 
มำตรำ ๗๙๗๐  ผู ้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ หรือมำตรำ ๓๔ 

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
 
มำตรำ ๗๙/๑๗๑  ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๔/๑ มำตรำ ๓๔/๒ มำตรำ ๓๔/๓ 

หรอืมำตรำ ๓๔/๔ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท 
 
มำตรำ ๘๐๗๒  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 

 
๖๖ มำตรำ ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๗ มำตรำ ๗๖/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๘ มำตรำ ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๙ มำตรำ ๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๐ มำตรำ ๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๑ มำตรำ ๗๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) 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 ๘๑๗๓  เภสัชกรผู้มีหน้ำที่ควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓๖ 

มำตรำ ๓๗ หรือมำตรำ ๓๘ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 
 
มำตรำ ๘๒๗๔  ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปลอม 

อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๙ (๑) ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สำมปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สำมแสน
บำทถึงสองล้ำนบำท 

 
มำตรำ ๘๓๗๕  ผู้ใดจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปลอม อันเป็นกำรฝ่ำ

ฝืนมำตรำ ๓๙ (๑) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่เกินห้ำแสนบำท 
 
มำตรำ ๘๔๗๖  ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

ผิดมำตรฐำนหรือยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภำพ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๙ (๒) หรือ 
(๓) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๘๕๗๗  ผู้ใดจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ผิดมำตรฐำนหรือยำ

เสพติดให้โทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภำพ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๙ (๒) หรือ (๓) ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๘๖๗๘  ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ต้อง

ขึ้นทะเบียนต ำรับยำแต่มิได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำ หรือยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ทะเบียนต ำรับยำ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๙ (๔) หรือ (๕) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี และ
ปรับไม่เกินห้ำแสนบำท 

 
มำตรำ ๘๗๗๙  ผู้ใดจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ต้องขึ้นทะเบียนต ำรับ

ยำแต่มิได้ขึ้นทะเบียนต ำรับยำ หรือยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ต ำรับยำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๙ (๔) หรือ (๕) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี และปรับไม่เกิน
สำมแสนบำท 

 

 
๗๒ มำตรำ ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๓ มำตรำ ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๔ มำตรำ ๘๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๕ มำตรำ ๘๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๖ มำตรำ ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๗ มำตรำ ๘๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๘ มำตรำ ๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๙ มำตรำ ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 ๘๘๘๐  ผู้ใดแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อัน
เป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๘๙๘๑  ผู้ ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๘ หรือมำตรำ ๔๘/๑ หรือไม่ปฏิบัติตำม

กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๔๘ หรือมำตรำ ๔๘/๑ หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้อนุญำตตำม
มำตรำ ๔๘/๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ 

 
มำตรำ ๘๙/๑๘๒  ถ้ำกำรกระท ำตำมมำตรำ ๘๙ เป็นกำรกระท ำของเจ้ำของสื่อ

โฆษณำ หรือผู้ประกอบกิจกำรโฆษณำ ผู้กระท ำต้องระวำงโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ส ำหรับ
ควำมผิดนั้น 

 
มำตรำ ๘๙/๒๘๓  ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๘๙ หรือมำตรำ ๘๙/๑ เป็น

ควำมผิดต่อเนื่อง ผู้กระท ำต้องระวำงโทษปรับวันละไม่เกินห้ำพันบำท หรือไม่เกินสองเท่ำของ
ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ส ำหรับกำรโฆษณำนั้น ตลอดระยะเวลำที่ยังฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม 

 
มำตรำ ๙๐๘๔  ผู้ใดไม่อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติ

หน้ำที่ตำมมำตรำ ๔๙ หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๕๕ ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๙๑๘๕  ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๗ 

หรือยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสำมปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำทถึงหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๙๒๘๖  ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ 

วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืช

กระท่อม ผู้นั้นต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท 
 

 
๘๐ มำตรำ ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๑ มำตรำ ๘๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๒ มำตรำ ๘๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๓ มำตรำ ๘๙/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๔ มำตรำ ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๕ มำตรำ ๙๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๖ มำตรำ ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



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 ๙๒/๑๘๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจ หรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสั่งตำมมำตรำ ๕๘/๑ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบำท 

 
มำตรำ ๙๓๘๘  ผู้ใดใช้อุบำยหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก ำลังประทุษร้ำย ใช้อ ำนำจครอบง ำ

ผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประกำรอ่ืนใด ให้ผู้ อ่ืนเสพยำเสพติดให้โทษ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนบำท 

ถ้ำได้กระท ำโดยมีอำวุธ หรือโดยร่วมกระท ำควำมผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้ำปี และปรับตั้งแต่สองแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนห้ำแสนบำท 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นกำรกระท ำต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่ง
ยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือเป็นกำรกระท ำเพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท ำผิดทำงอำญำ หรือเพ่ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืนในกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สำมปีถึงจ ำคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สำมแสนบำทถึงห้ำล้ำนบำท 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคสำมเป็นมอร์ฟีน
หรือโคคำอีน ผู้กระท ำต้องระวำงโทษเพ่ิมขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อหญิงหรือต่อบุคคล
ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทถึงห้ำล้ำนบำท 

ถ้ำยำเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคสำมเป็นเฮโรอีน 
ผู้กระท ำต้องระวำงโทษเป็นสองเท่ำ และถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะ ผู้กระท ำต้องระวำงโทษประหำรชีวิต 

 
มำตรำ ๙๓/๑๘๙  ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือยำ

เสพติดให้โทษในประเภท ๒ โดยฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้ำปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรยุยงส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนเสพยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๙๓/๒๙๐  ผู้ใดใช้อุบำยหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก ำลังประทุษร้ำย ใช้อ ำนำจ

ครอบง ำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประกำรอ่ืนใดให้ผู้อ่ืนกระท ำควำมผิดฐำนผลิต น ำเข้ำ 
ส่งออก จ ำหน่ำย ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย หรือครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษ ต้องระวำงโทษเป็น
สองเท่ำของโทษที่กฎหมำยบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น 

 
มำตรำ ๙๔๙๑  ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย หรือเสพและจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษตำมลักษณะ ชนิด ประเภท และ

 
๘๗ มำตรำ ๙๒/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๘ มำตรำ ๙๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๙ มำตรำ ๙๓/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๐ มำตรำ ๙๓/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๑ มำตรำ ๙๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

ปริมำณที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และได้สมัครใจขอเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำลก่อน
ควำมผิดจะปรำกฏต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจอีกทั้งได้ปฏิบัติ
ครบถ้วนตำมระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมกำรบ ำบัดรักษำ และระเบียบวินัยส ำหรับสถำนพยำบำล
ดังกล่ำว จนได้รับกำรรับรองเป็นหนังสือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่รัฐมนตรีก ำหนดแล้ว ให้พ้นจำก
ควำมผิดตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีควำมผิดที่ได้กระท ำไปภำยหลังกำรสมัครใจ
เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ 

กำรรับเข้ำบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำลตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๙๔/๑๙๒  ผู้ใดท ำกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดให้โทษเป็นปกติธุระโดยใช้ยำ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ วัตถุออกฤทธิ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท หรือ
ยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ หรือกระท ำกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดให้
โทษไม่ว่ำโดยวิธีอ่ืนใด ซึ่งมิได้กระท ำในสถำนพยำบำลตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ ไม่ว่ำจะ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสำมปี และปรับตั้งแต่ห้ำหมื่นบำท
ถึงสำมแสนบำท 

 
มำตรำ ๙๕๙๓  ทำยำท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดกำรมรดกผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๑ 

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท 
 
มำตรำ ๙๖๙๔  ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
 
มำตรำ ๙๗  ผู้ใดต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุกส ำหรับควำมผิดตำม

พระรำชบัญญัตินี้ ถ้ำกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้อีกในระหว่ำงที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือ
ภำยในเวลำห้ำปีนับแต่วันพ้นโทษ หำกศำลจะพิพำกษำลงโทษครั้งหลังถึงจ ำคุก ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่
ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศำลก ำหนดส ำหรับควำมผิดครั้งหลัง 

 
มำตรำ ๙๘  ผู้ใดต้องโทษตำมมำตรำ ๙๑ หรือมำตรำ ๙๒ เป็นครั้งที่สำมเมื่อพ้นโทษแล้ว 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยค ำสั่งรัฐมนตรีน ำไปควบคุมไว้ ณ สถำนพยำบำลที่รัฐมนตรีประกำศจัดตั้งขึ้น
โดยเฉพำะ และให้ท ำกำรบ ำบัดรักษำจนกว่ำจะได้รับกำรรับรองเป็นหนังสือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่
รัฐมนตรีก ำหนดว่ำเป็นผู้ได้รับกำรบ ำบัดรักษำครบถ้วนตำมระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมกำร
บ ำบัดรักษำและระเบียบวินัยส ำหรับสถำนพยำบำลดังกล่ำวแล้ว 

 
มำตรำ ๙๙๙๕  ผู้ใดหลบหนีไปในระหว่ำงที่ถูกควบคุมไว้ ณ สถำนพยำบำลตำม

มำตรำ ๙๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 

๙๒ มำตรำ ๙๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๓ มำตรำ ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๔ มำตรำ ๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๑๐๐๙๖  กรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือ

ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐผู้ใดผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษ หรือสนับสนุนในกำรกระท ำดังกล่ำว อันเป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษเป็นสำมเท่ำของโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น 

 
มำตรำ ๑๐๐/๑๙๗  ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ ำคุกและปรับ ให้ศำล

ลงโทษจ ำคุกและปรับด้วยเสมอ โดยค ำนึงถึงกำรลงโทษในทำงทรัพย์สินเพ่ือป้องปรำมกำรกระท ำ
ควำมผิดเกีย่วกับยำเสพติดให้โทษ 

ถ้ำศำลเห็นว่ำกำรกระท ำควำมผิดของผู้ใดเมื่อได้พิเครำะห์ถึงควำมร้ำยแรงของกำร
กระท ำควำมผิด ฐำนะของผู้กระท ำควำมผิดและพฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควร
เป็นกำรเฉพำะรำย ศำลจะลงโทษปรับน้อยกว่ำอัตรำโทษขั้นต่ ำท่ีก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นก็ได้ 

 
มำตรำ ๑๐๐/๒๙๘  ถ้ำศำลเห็นว่ำผู้กระท ำควำมผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญและเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษต่อพนักงำนฝ่ำย
ปกครอง หรือต ำรวจ หรือพนักงำนสอบสวน ศำลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่ำอัตรำโทษขั้นต่ ำที่ก ำหนดไว้
ส ำหรับควำมผิดนั้นก็ได้ 

 
มำตรำ ๑๐๑๙๙  ในกรณีที่มีกำรยึดยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ

ประเภท ๓ ตำมมำตรำ ๔๙ (๒) หรือตำมกฎหมำยอื่นและไม่มีกำรฟ้องคดีต่อศำล ถ้ำไม่มีผู้ใดมำอ้ำงว่ำ
เป็นเจ้ำของภำยในก ำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ยึด ให้ยำเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวง
สำธำรณสุข 

 
มำตรำ ๑๐๑ ทวิ๑๐๐  ในกรณีที่มีกำรยึดยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ 

ตำมมำตรำ ๔๙ (๒) หรือตำมกฎหมำยอ่ืน ไม่ว่ำจะมีกำรฟ้องคดีต่อศำลหรือไม่ก็ตำม เมื่อได้มีกำร
ตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมำณแล้วว่ำเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภทดังกล่ำว โดยบันทึกรำยงำนกำร
ตรวจพิสูจน์ไว้ ให้กระทรวงสำธำรณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำยท ำลำยหรือน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมระเบียบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 
มำตรำ ๑๐๒  บรรดำยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือ

ประเภท ๕ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยำนพำหนะหรือวัตถุอ่ืนซึ่งบุคคลได้ใช้ในกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
ยำเสพติดให้โทษอันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

 
๙๕ มำตรำ ๙๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๖ มำตรำ ๑๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๗ มำตรำ ๑๐๐/๑ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๙๘ มำตรำ ๑๐๐/๒ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๙๙ มำตรำ ๑๐๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 ๑๐๒ ทวิ๑๐๑  ในกรณีที่มีกำรฟ้องคดีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษใน

ประเภท ๑ หรือในประเภท ๒ ต่อศำล และไม่ได้มีกำรโต้แย้งเรื่องประเภท จ ำนวน หรือน้ ำหนักของ
ยำเสพติดให้โทษ ถ้ำศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำหรือมีค ำสั่งให้ริบยำเสพติดให้โทษดังกล่ำวตำมมำตรำ 
๑๐๒ หรือตำมกฎหมำยอ่ืน และไม่มีค ำเสนอว่ำผู้เป็นเจ้ำของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในกำร
กระท ำควำมผิดภำยในก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ริบยำเสพติ ดให้
โทษนั้น ให้กระทรวงสำธำรณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำยท ำลำยหรือน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมระเบียบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
 

บทเฉพำะกำล 
   

 
มำตรำ ๑๐๓  ในขณะที่ยังไม่มีประกำศระบุชื่อยำเสพติดให้โทษตำมมำตรำ ๘ (๑) 

แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ให้ 
(๑ ) เฮโรอีน  หรือเกลือของเฮโรอีน ตำมที่ บัญญัติ ไว้ ในมำตรำ ๔ ทวิ  แห่ ง

พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพ
ติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 

(๒) ยำเสพติดให้โทษที่มีชื่อในบัญชีท้ำยกฎกระทรวง และประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข ดังต่อไปนี้ เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 

(ก) ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๕ 

(ข) ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดรำยชื่อยำเสพติดให้โทษเพ่ิมเติม 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๕ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษำยน 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ฉบับลงวันที่ ๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลง
วันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๑๔ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๑๖ และฉบับลงวันที่ ๒๔ 
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๓) อำเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อำเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) 
เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ 

(๔) กัญชำ ตำมพระรำชบัญญัติกัญชำ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ และพืชกระท่อมตำม
พระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พุทธศักรำช ๒๔๘๖ เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

 
มำตรำ ๑๐๔  ให้ยำยกเว้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้ผู้ได้รับอนุญำตผลิต ขำย หรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังกล่ำว

ในวรรคหนึ่ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตผลิต จ ำหน่ำย หรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้
โทษในประเภท ๓ ตำมมำตรำ ๒๐ และในกรณีผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำ ให้ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำ

 
๑๐๑ มำตรำ ๑๐๒ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 
 
 
 
 

เสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตำมมำตรำ ๔๓ ภำยในก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำดังกล่ำวแล้ว 
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกิจกำรไปพลำงก่อนได้ แต่ถ้ำผู้อนุญำตมีค ำสั่งเป็นหนังสือไม่ออกใบอนุญำตให้ 
หรือผู้นั้นไม่มำยื่นค ำขอรับใบอนุญำตผลิต จ ำหน่ำย หรือน ำเข้ำ และขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้เป็นอันหมดสิทธิตำมมำตรำนี้นับแต่วันที่ทรำบค ำสั่ง หรือวันที่พ้นก ำหนดหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี และให้น ำควำมในมำตรำ ๕๕ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
มำตรำ ๑๐๕  ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตน ำยำยกเว้นเข้ำในรำชอำณำจักร ตำมแบบ ย.ส. ๙ 

ท้ำยกฎกระทรวงมหำดไทย ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พุทธศักรำช ๒๔๖๕ 
ตำมที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๔๗๙ น ำยำ
ยกเว้นเข้ำในรำชอำณำจักรได้ตำมใบอนุญำตดังกล่ำว แต่ต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติในมำตรำ ๑๐๔ ด้วย 

 
มำตรำ ๑๐๖  ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตให้ซื้อ มี และจ่ำยยำเสพติดให้โทษ หรือใบอนุญำต

พิเศษให้ซื้อ มี และจ่ำยยำเสพติดให้โทษเพ่ิมขึ้นกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วย
ยำเสพติดให้โทษซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมียำเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
ด ำเนินกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำใบอนุญำตนั้นสิ้นอำยุ และถ้ำประสงค์จะด ำเนินกิจกำรต่อไป ให้ยื่นค ำ
ขอรับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญำตเดิมจะสิ้นอำยุ แต่ถ้ำผู้อนุญำตมีค ำสั่งเป็น
หนังสือไม่ออกใบอนุญำตให้ ผู้นั้นไม่มีสิทธิด ำเนินกิจกำรนับแต่วันที่ทรำบค ำสั่งเป็นต้นไป และให้น ำ
ควำมในมำตรำ ๕๕ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
ส.  โหตระกิตย์ 

รองนำยกรัฐมนตรี 



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 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียม๑๐๒ 
   

 
(๑) ใบอนุญำตให้ผลิตซึ่งยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๒) ใบอนุญำตให้น ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๓) ใบอนุญำตให้ส่งออกซ่ึงยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๔) ใบอนุญำตจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๕) ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(๖) ใบอนุญำตจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๓ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๗) ใบอนุญำตผลิตยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บำท 
(๘) ใบอนุญำตน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บำท 
(๙) ใบอนุญำตส่งออกซ่ึงยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(๑๐) ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(๑๑) ใบอนุญำตน ำเข้ำหรือส่งออกแต่ละครั้งซึ่งยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บำท 
(๑๒) ใบอนุญำตจ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เกินปริมำณ 
ที่รัฐมนตรีก ำหนดตำมมำตรำ ๖๐ ฉบับละ ๒๐๐ บำท 

(๑๓) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๓ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท 

(๑๔) ใบอนุญำตโฆษณำเพ่ือกำรค้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษ 
ตำมมำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๘/๑ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บำท 

(๑๕) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๑๐๐ บำท 
(๑๖) ใบแทนใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับ 

ยำเสพติดให้โทษประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บำท 
(๑๗) กำรอนุญำตให้แก้ไขรำยกำรทะเบียน 

 
๑๐๒ อัตรำค่ำธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

ตำมมำตรำ ๔๔ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๑๘) กำรต่ออำยุใบอนุญำตหรือใบส ำคัญ 

กำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำเสพติดให้โทษ  ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
  ส ำหรับใบอนุญำตหรือ 
  ใบส ำคัญนั้น 



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 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด
ให้โทษที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมำนำนแล้วและมีบทบัญญัติที่ไม่เหมำะสมกับกำลสมัย 
สมควรปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวเพ่ือให้กำรปรำบปรำมและควบคุมยำเสพติดให้โทษเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภำคีสมำชิกอยู่  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
       
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๐๓ 
 

มำตรำ ๑๐  ในขณะที่ไม่มีประกำศให้ฝิ่น มูลฝิ่น หรือพันธุ์ฝิ่น เป็นยำเสพติดให้โทษ
ประเภทใดตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๘ (๑) ให้ฝิ่นหรือมูลฝิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยฝิ่นเป็นยำเสพติด
ให้โทษประเภท ๒ และพันธุ์ฝิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยฝิ่นเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๗ ลงวันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๐๑ ประกำศยกเลิกกำรเสพฝิ่นและกำรจ ำหน่ำยฝิ่นทั่วรำชอำณำจักร 
กฎหมำยฝิ่นจึงยังคงใช้บังคับแต่เฉพำะเรื่องฐำนควำมผิด และบทก ำหนดโทษเท่ำนั้น  ฉะนั้น จึงเห็นสมควร
ยกเลิกพระรำชบัญญัติฝิ่น พุทธศักรำช ๒๔๗๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด โดยก ำหนดให้ฝิ่น
เป็นยำเสพติดให้โทษตำมพระรำชบัญญัตินี้ นอกจำกนี้ ยำเสพติดให้โทษประเภทพืชกระท่อมเป็นยำ
เสพติดให้โทษที่มีอันตรำยน้อยกว่ำยำเสพติดให้โทษประเภทกัญชำ จึงเห็นควรก ำหนดบทลงโทษของ
ยำเสพติดให้โทษประเภทพืชกระท่อมให้ต่ ำลง เพ่ือควำมเหมำะสม  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติ
นี้ขึ้น 
 
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๐๔ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติยำเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้นิยำมค ำว่ำ “เสพ” ให้แตกต่ำงจำกค ำว่ำ “ติดยำเสพติดให้โทษ” และมิได้
นิยำมค ำว่ำ “บ ำบัดรักษำ” ไว้ ซึ่งท ำให้มีปัญหำในทำงปฏิบัติ และบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับ
ควำมหมำยและกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และกำรยึดยำเสพติดให้โทษในประเภท
ต่ำง ๆ ยังไม่เหมำะสมกับทำงปฏิบัติในปัจจุบัน ตลอดจนยังไม่มีบทก ำหนดโทษส ำหรับผู้ที่ยุยงส่งเสริม
หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรช่วยเหลือหรือให้ควำมสะดวกในกำรที่ผู้อ่ืนเสพยำเสพติดให้
โทษโดยฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ และไม่มีบทก ำหนดโทษส ำหรับผู้ที่บ ำบัดรักษำผู้ติดยำ
เสพติดให้โทษเป็นปกติธุระโดยมิได้กระท ำในสถำนพยำบำลตำมพระรำชบัญญัตินี้ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยนิยำมถ้อยค ำดังกล่ำวให้ชัดเจน และแก้ไข
บทบัญญัติเกี่ยวกับควำมหมำยและกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และกำรยึดยำเสพติด
ให้โทษให้เหมำะสมและตรงกับทำงปฏิบัติยิ่งขึ้นตลอดจนเพ่ิมบทก ำหนดโทษส ำหรับกรณีเช่นว่ำนั้น 
และสมควรปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติฯ ด้วยเพ่ื อให้สำมำรถเรียกเก็บ

 
๑๐๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนท่ี ๑๕๔/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๓๑/๒๔ ตุลำคม ๒๕๒๘ 
๑๐๔ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๒๖๙/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๔๙/๒๘ ธันวำคม ๒๕๓๐ 



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 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และใบอนุญำตมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ได้  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๕ 
 

มำตรำ ๔  บรรดำคดีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือใน
ประเภท ๒ ที่ไม่ได้มีกำรโต้แย้งเรื่องประเภท จ ำนวน หรือน้ ำหนักของยำเสพติดให้โทษ ถ้ำศำลชั้นต้น
ได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ริบยำเสพติดให้โทษดังกล่ำวตำมมำตรำ ๑๐๒ หรือตำมกฎหมำยอ่ืน ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่มีค ำเสนอว่ำผู้ เป็นเจ้ำของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในกำร
กระท ำควำมผิดภำยในก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ริบยำเสพติดให้
โทษนั้น ให้กระทรวงสำธำรณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำยท ำลำยหรือน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมระเบียบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปัจจุบันคดียำเสพติดให้
โทษมีปริมำณเพ่ิมขึ้นทุกปี และกำรพิจำรณำคดีต้องใช้เวลำนำนกว่ำคดีจะถึงที่สุด ในระหว่ำงนั้นศำล
ชั้นต้นมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ริบของกลำงยำเสพติดให้โทษตำมมำตรำ ๑๐๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตำมกฎหมำยอ่ืน พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ยังไม่มีบทบัญญัติให้กระทรวงสำธำรณสุข หรือผู้ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำยมีอ ำนำจท ำลำย
หรือน ำของกลำงยำเสพติดให้โทษไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมำณเป็นจ ำนวน
มำกในแต่ละปี เพ่ือกำรเก็บรักษำและดูแลของกลำงยำเสพติดให้โทษไม่ให้สูญหำย  ดังนั้น เพ่ือเป็น
กำรประหยัดงบประมำณ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือให้
กระทรวงสำธำรณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำยมีอ ำนำจท ำลำยยำเสพติดให้โทษที่ศำล
ชั้นต้นมีค ำพิพำกษำหรือมีค ำสั่งให้ริบหรือน ำยำเสพติดให้โทษดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ได้  จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๖ 
 

มำตรำ ๓๘  ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกฎกระทรวงหรือประกำศตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง 
มำตรำ ๑๖ วรรคสอง มำตรำ ๒๐ วรรคสี่ มำตรำ ๔๘ วรรคสำม มำตรำ ๔๘/๑ วรรคสอง และมำตรำ 
๖๐ วรรคสอง ให้รัฐมนตรีหรือผู้อนุญำต แล้วแต่กรณี พิจำรณำอนุญำตได้ตำมท่ีเห็นสมควร 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกสภำพปัญหำเกี่ยวกับยำ
เสพติดให้โทษในปัจจุบันนับวันจะทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยแก้ไขโทษในควำมผิดเกี่ยวกับกำรมีไว้ในครอบครอง มีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย และจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษจ ำนวนเล็กน้อยให้มีโทษขั้นสูงลดลงเพ่ือให้
เหมำะสมกับควำมผิด และให้บุคคลซึ่งต้องหำว่ำเสพเข้ำสู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพตำมกฎหมำย

 
๑๐๕ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๑ ก/หน้ำ ๓๕/๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๓ 
๑๐๖ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้ำ ๘/๓๐ กันยำยน ๒๕๔๕ 



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 
 
 
 
 
 

ว่ำด้วยกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด และให้ศำลสำมำรถลงโทษได้เมื่อมีค ำรับสำรภำพโดย
พนักงำนอัยกำรไม่ต้องสืบพยำนประกอบเสมอไป และให้ศำลสำมำรถใช้มำตรกำรรอกำรก ำหนดโทษ
หรือรอกำรลงโทษได้กว้ำงขวำงขึ้น นอกจำกนี้ สมควรมีมำตรกำรให้ทำงรำชกำรสำมำรถขออนุญำต
ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษเพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ และสมควรเพ่ิมมำตรกำรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติดให้โทษโดยให้มีกำรค้นได้โดยไม่ต้องมีหมำยค้น กำรให้มีอ ำนำจสั่งตรวจหรือ
ทดสอบว่ำบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียำเสพติดให้โทษอยู่ในร่ำงกำยหรือไม่ และเพ่ิมขอบเขตให้ผู้เสพ
และมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย หรือผู้เสพและจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษที่มีจ ำนวนเล็กน้อย มี
โอกำสสมัครใจเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำได้กว้ำงขวำงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงบทก ำหนดโทษให้ลดหลั่นกัน
ตำมควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำควำมผิดและใช้มำตรกำรโทษปรับเป็นหลักในกำรลงโทษผู้กระท ำผิด
ที่มุ่งหมำยประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยยำ
ทั่วไปซึ่งมีส่วนผสมของยำเสพติดให้โทษและก ำหนดวิธีกำรและควบคุมกำรโฆษณำเกี่ยวกับยำเสพติด
ให้โทษ กำรบ ำบัดรักษำ สถำนพยำบำลและผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล เพ่ือให้อยู่ในขอบเขต
ที่เหมำะสม  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๐๗ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 
มำตรำ ๘  บทบัญญัติมำตรำ ๑๕ วรรคสำม มำตรำ ๑๗ วรรคสอง และมำตรำ ๒๖ 

วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
ไม่ให้ใช้บังคับแก่คดีที่ศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำแล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้น ำ
กฎหมำยซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บังคับแก่คดีดังกล่ำวต่อไปจนกว่ำคดี
ถึงท่ีสุด๑๐๘ 

คดีซึ่งค้ำงพิจำรณำอยู่ในศำลชั้นต้นในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ำคู่ควำมฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ำยยื่นค ำแถลงขอสืบพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติมว่ำกำรกระท ำของจ ำเลยเป็นกำร
กระท ำเพ่ือจ ำหน่ำยหรือไม่ ก็ให้ศำลสืบพยำนหลักฐำนเพิ่มเติมได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

 
มำตรำ ๙  ในกรณีที่ศำลพิพำกษำลงโทษผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๖๕ วรรคหนึ่ง 

แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้
บังคับและคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดยังไม่ได้รับโทษ หรือก ำลังรับโทษอยู่ เมื่อควำมปรำกฏ

 
๑๐๗ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๕ ก/หน้ำ ๘/๑๕ มกรำคม ๒๕๖๐ 
๑๐๘ มำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง ในส่วนที่ห้ำมมิให้น ำมำตรำ ๑๕ วรรคสำม มำตรำ ๑๗ วรรคสอง และ

มำตรำ ๒๖ วรรคสอง แหง่พระรำชบัญญัติยำเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มำใช้บังคับแก่คดีที่ยังไม่ถึงที่สุด เป็นบทบัญญัติทีข่ัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๖ 
และมำตรำ ๒๙ วรรคสอง โดยผลของค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ ๖ - ๗/๒๕๖๑ ลงวันที ่๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  

 



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 
 
 
 
 
 

แก่ศำล หรือเมื่อผู้กระท ำควำมผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบำลของผู้นั้นหรือพนักงำน
อัยกำรร้องขอให้ศำลชั้นต้นที่พิพำกษำคดีนั้นมีอ ำนำจก ำหนดโทษใหม่ตำมมำตรำ  ๖๕ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ในกำรที่
ศำลจะก ำหนดโทษใหม่นี้ให้ศำลมีอ ำนำจไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็น ถ้ำปรำกฏว่ำ 
ผู้กระท ำควำมผิดได้รับโทษมำบ้ำงแล้วและศำลเห็นเป็นกำรสมควร ศำลจะรอกำรลงโทษที่เหลืออยู่
หรือจะปล่อยผู้กระท ำควำมผิดไปก็ได้ 

 
มำตรำ ๑๐  ให้ประธำนศำลฎีกำ นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจ
หน้ำที่ของตน 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมำยปัจจุบันมีบทบัญญัติ
บำงส่วนที่ก ำหนดว่ำบุคคลใดซึ่งกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
ประเภท ๔ และประเภท ๕ โดยมียำเสพติดให้โทษเกินปริมำณที่ก ำหนดไว้ ให้ถือเป็นเด็ดขำดว่ำผู้นั้น
กระท ำเพ่ือจ ำหน่ำยโดยไม่ได้เปิดโอกำสให้พิจำรณำจำกพฤติกำรณ์หรือค ำนึงถึงเจตนำที่แท้จริงของ
ผู้กระท ำควำมผิดและไม่ได้ให้สิทธิผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกำรพิสูจน์ควำมจริงในคดี สมควรแก้ไข
ปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่ำวให้มีลักษณะเป็นเพียงข้อสันนิษฐำน เพ่ือให้ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยมีโอกำส
พิสูจน์ควำมจริงได้ นอกจำกนี้ อัตรำโทษส ำหรับควำมผิดเกี่ยวกับกำรผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งยำ
เสพติดให้โทษในประเภท ๑ ที่ก ำหนดโทษให้จ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทถึงห้ำ
ล้ำนบำท หรือประหำรชีวิต ยังไม่เหมำะสม สมควรแก้ไขปรับปรุงบทก ำหนดโทษดังกล่ำวเพ่ือให้กำร
ลงโทษผู้กระท ำควำมผิดมีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
ประกำศส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ๑๐๙ 
 
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๐ 
 

มำตรำ ๒๐  ภำยในระยะเวลำสำมปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ผลิต น ำเข้ำ 
ส่งออก จ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชำ ทุกหกเดือน 
ในกรณีที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุญำตดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพ
ติดให้โทษเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุญำตต่อไป 

 
มำตรำ ๒๑  ในวำระเริ่มแรกภำยในระยะเวลำห้ำปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้

บังคับกำรขอรับใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่ งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชำ
เพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์หรือกำรรักษำผู้ป่วยตำมมำตรำ ๒๖/๒ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติด

 
๑๐๙ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน้ำ ๗/๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
๑๑๐ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๑๙ ก/หน้ำ ๑/๑๘ กุมภำพันธ์ 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 
 
 
 
 
 

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ให้อนุญำตได้เฉพำะกรณีที่ผู้ขออนุญำต
เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๒๖/๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ หรือเป็นผู้ขออนุญำตตำมมำตรำ ๒๖/๕ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) 
แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ .ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  ซึ่ง
ด ำเนินกำรร่วมกับผู้ขออนุญำตที่เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๒๖/๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติยำ
เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรขอรับใบอนุญำตผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชำเพ่ือ

ประโยชน์ทำงกำรแพทย์หรือกำรรักษำผู้ป่วยตำมมำตรำ ๒๖/๒ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ ๒๖/๕ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นกำรปรุงยำส ำหรับคนไข้เฉพำะรำยซึ่งตนเองเป็น
ผู้ให้กำรรักษำ 

(๒) กำรขอรับใบอนุญำตน ำเข้ำหรือส่งออกยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะ
กัญชำตำมมำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตเป็นผู้ป่วยเดินทำงระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ ๒๖/๕ (๖) 
แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 

ให้คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษประเมินผลมำตรกำรตำมวรรคหนึ่งทุก
หกเดือนในกรณีที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษด ำเนินกำรได้ตำม
ควำมเหมำะสม  ทั้งนี้ โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

 
มำตรำ ๒๒  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชำ

เพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ กำรรักษำผู้ป่วย กำรใช้รักษำโรคเฉพำะตัว หรือกำรศึกษำวิจัย อยู่ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ต้องรับโทษส ำหรับกำรกระท ำนั้นเมื่อด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำภำยในเก้ำสิบ
วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ในกรณีที่ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๒๖/๕ แห่ง
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ และให้สำมำรถ
ครอบครองยำเสพติดให้โทษดังกล่ำวได้ต่อไปจนกว่ำกำรพิจำรณำอนุญำตจะแล้วเสร็จ ในกรณีไม่ได้รับ
อนุญำต ให้ยำเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุขหรือให้ท ำลำย  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ 

(๒) ในกรณีนอกจำก (๑) ให้แจ้งกำรครอบครองต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำภำยในก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ หำกเป็นผู้ป่วยที่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะกัญชำเพ่ือรักษำโรคเฉพำะตัว และปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนดโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ ส ำหรับบุคคลอ่ืนเมื่อแจ้งกำรครอบครองแล้วให้



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 
 
 
 
 
 

ยำเสพติดให้โทษดังกล่ำวตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุขหรือให้ท ำลำย  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ 

 
มำตรำ ๒๓  หนังสือส ำคัญแสดงกำรอนุญำตเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๖/๒ 
หรือมำตรำ ๒๖/๓ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ .ศ . ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ 

 
มำตรำ ๒๔  ใบอนุญำตโฆษณำที่ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ .ศ. 

๒๕๒๒ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ 
 
มำตรำ ๒๕  ค ำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่ำง

กำรพิจำรณำให้ถือว่ำเป็นค ำขอตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ค ำขอใดมีข้อแตกต่ำงไปจำกหลักเกณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ยื่นค ำขอ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ .ศ . ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ ถ้ำผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรภำยในเวลำที่ผู้อนุญำตก ำหนด ให้ค ำขอนั้นเป็นอันตกไป 

 
มำตรำ ๒๖  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำเสพ

ติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป
เท่ำที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ .ศ . ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

กำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้ด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด ำเนิน กำรได้ ให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

 
มำตรำ ๒๗  ในขณะที่ยังไม่มีประกำศของคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ

ก ำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) ตำมมำตรำ ๒๖/๒ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ .ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กัญชง (Hemp) มีลักษณะตำมที่ก ำหนดใน
บทนิยำมค ำว่ำ “เฮมพ์” (Hemp) ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตผลิต 
จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มำตรำ ๒๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนและมีบทบัญญัติบำงประกำรที่ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์



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 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันนอกจำกนี้ปรำกฏผลกำรวิจัยว่ำสำรสกัดจำกกัญชำและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทำงกำรแพทย์
เป็นอย่ำงมำกซึ่งหลำยประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย เพ่ือเปิดโอกำสให้มีกำรอนุญำตให้
ประชำชนใช้กัญชำและพืชกระท่อมเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำโรคและประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ได้ 
ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กัญชำและพืชกระท่อมเป็นยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ ที่ห้ำมมิให้ผู้ใดเสพหรือน ำไปใช้ในกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยหรือน ำไปใช้ประโยชน์ในทำง
กำรแพทย์และยังก ำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรรับรองและคุ้มครอง
สิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำและพัฒนำทำงกำรแพทย์ ภำยใต้
ค ำแนะน ำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญำต เพ่ือให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรให้ท ำได้โดยชอบด้วยกฎหมำย 
และเพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงทำงด้ำนยำของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดกำรผูกขำดทำงด้ำนยำ สมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเปิดโอกำสให้สำมำรถน ำกัญชำและ
พืชกระท่อมไปท ำกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
รักษำโรคภำยใต้กำรดูแลและควบคุมของแพทย์ได้  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 



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 
 
 
 
 
 

วศิน/แก้ไข 
๘ ตุลำคม ๒๕๕๓ 

 
นุสรำ/ปรับปรุง 

๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐ 
 

พิไลภรณ์/เพ่ิมเติม 
๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

พิมพ์มำดำ/เพ่ิมเติม 
๑๑ เมษำยน ๒๕๖๒ 

 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดต ารบัยาเสพตดิให้โทษในประเภท  ๕  ที่มกีัญชาปรุงผสมอยู ่

ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   
ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้  เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ที่ก าหนด  และน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ต ารับยาที่ได้การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซึ่งครอบคลุม   
ทั้งต ารับยาแผนปัจจุบันและต ารับยาแผนไทย   

ข้อ ๒ ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ในต าราการแพทย์แผนไทย  โดยค าแนะน า  
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย   ตามบัญชีรายชื่อ 
แนบท้ายประกาศฉบับนี้   

ข้อ ๓ ต ารับยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ  ภายใต้การรักษาโรคกรณีจ าเป็นส าหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย  (Special  Access  Scheme)   

ข้อ ๔ ต ารับยาที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ ๕ ต ารับยาที่หมอพ้ืนบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   
ที่ชัดเจน  และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ทั้งนี้  วัตถุดิบจากกัญชา  
ต้องไม่สามารถแยกเป็นช่อดอก  ใบ  เพื่อน าไปใช้ในทางที่ผิดได้ 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 

 

บัญชีรายช่ือต าราการแพทย์แผนไทยและต ารับยาแผนไทย 
ที่ประกาศก าหนดให้เป็นต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่                                                 

ที่อนุญาตให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรค 

หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

ต ารับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
ตัวยาหาไม่ยาก และมีสรรพคุณต ารับท่ีแก้ปัญหาสาธารณสุข 

 

จ านวน ๑๖ ต ารับ 

ชื่อต ารับยา ที่มาของต ารับยา 
๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
๒. ยาศุขไสยาศน์ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
๓. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๔. ยาน  ามันสนั่นไตรภพ ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๕. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๖. ยาไฟอาวุธ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช  
๗. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๘. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๙. ยาอัมฤตโอสถ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๑๐. ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 
๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น เวชศาตร์วัณ์ณณา 
๑๒. ยาแก้โรคจิต อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๑๓. ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๑๔. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๑๕. ยาท าลายพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
๑๖. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
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พระราชกําหนด 
ป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เป-นป.ที่ ๔๕ ในรัชกาลป0จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า

ฯ ให�ประกาศว6า 
 
โดยท่ีเป-นการสมควรให�มีกฎหมายว6าด�วยการป�องกันการใช�สารระเหย 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทยจึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชกําหนดข้ึนไว� ดังต6อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดน้ีเรียกว6า “พระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต6วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป-นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดน้ี 
“สารระเหย” หมายความว6า สารเคมี หรือผลิตภัณฑEท่ีรัฐมนตรีประกาศว6าเป-นสาร

ระเหย 
“ผู�ติดสารระเหย” หมายความว6า ผู�ซึ่งต�องใช�สารระเหยบําบัดความต�องการของ

ร6างกายหรือจิตใจเป-นประจํา โดยสามารถตรวจพบสภาพเช6นว6าน้ันได�ตามหลักวิชาการ 
“ผลิต” หมายความว6า ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให�หมายความรวมถึง

เปลี่ยนรูป แบ6งบรรจุ หรือรวมบรรจุด�วย 
“การบําบัดรักษา” หมายความว6า การบําบัดรักษาผู�ติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึง

การฟHIนฟูสมรรถภาพ และการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาด�วย 
“ขาย” หมายความรวมถึงจําหน6าย จ6าย แจก หรือแลกเปลี่ยน  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนE

ในทางการค�า หรือมีไว�เพ่ือขายด�วย 
“นําเข�า” หมายความว6า นําหรือสั่งเข�ามาในราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๐๗/ตอนท่ี ๑๓/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
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“สถานพยาบาล” หมายความว6า สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๔ 

“คณะกรรมการ” หมายความว6า คณะกรรมการป�องกันการใช�สารระเหยตามพระ
ราชกําหนดน้ี 

“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว6า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังให�ปฏิบัติการตามพระราช
กําหนดน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความว6า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกําหนดน้ี 
 
มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑEท่ีเป-น สาร

ระเหย เม่ือรัฐมนตรีเห็นว6าอาจนําไปใช�หรือได�นําไปใช�เพ่ือบําบัดความต�องการของร6างกายหรือจิตใจ 
(๒) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือ

ผลิตภัณฑEที่เป-นสารระเหย 
(๓) กําหนดสถานพยาบาลท่ีให�การบําบัดรักษาแก6ผู�ติดสารระเหย 
(๔) กําหนดการอ่ืนเพ่ือประโยชนEแก6การปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ี 
 
มาตรา ๕๒  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว6า “คณะกรรมการป�องกันการใช�สาร

ระเหย” ประกอบด�วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป-นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงพาณิชยE ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผู�บัญชาการตํารวจแห6งชาติ อธิบดี
กรมการแพทยE อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพินิจและ
คุ�มครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรEการแพทยE อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการ
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปลัด
กรุงเทพมหานครและผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังอีกไม6น�อยกว6าห�าคนแต6ไม6เกินเจ็ดคน เป-น
กรรมการ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให�แต6งต้ังจากภาคเอกชนไม6น�อยกว6าสองคน 
ให�รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยามอบหมายเป-นกรรมการและเลขานุการ และผู�อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป-นกรรมการและผู�ช6วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู6ในตําแหน6งคราวละสองป. 
กรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน6งอาจได�รับการแต6งต้ังอีกได� 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน6งก6อนวาระเม่ือ 
(๑) ตาย 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สาร

ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให�ออก 
(๔) เป-นบุคคลล�มละลาย 
(๕) เป-นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต6เป-นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 
ในกรณีท่ีมีการแต6งต้ังกรรมการในระหว6างท่ีกรรมการซึ่งแต6งต้ังไว�แล�ว ยังมีวาระอยู6

ในตําแหน6ง ไม6ว6าจะเป-นการแต6งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต6งต้ังซ6อม ให�ผู�ได�รับแต6งต้ังน้ันอยู6ในตําแหน6งเท6ากับ
วาระท่ีเหลืออยู6ของกรรมการซึ่งแต6งต้ังไว�แล�วน้ัน 

 
มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม6น�อยกว6าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเป-นองคEประชุม ถ�าประธานกรรมการไม6มาประชุมหรือไม6อาจ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการในท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง เป-นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท6ากัน ให�ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป-นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๙  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีให�คําแนะนําหรือความเห็นต6อรัฐมนตรี

ในเร่ืองต6อไปน้ี 
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔ 
(๒) การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการป�องกันการใช�สารระเหย หรือ

การบําบัดรักษา 
(๓)๓ การวางระเบียบว6าด�วยการรับเข�าบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผู�

ติดสารระเหยในสถานพยาบาล 
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดน้ี 
(๕) เร่ืองอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐  ให�คณะกรรมการมีอํานาจแต6งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย6างหน่ึงอย6างใดเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยู6ในอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย และให�นําความในมาตรา ๘ มาใช�บังคับแก6การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

                                                 
๓ มาตรา ๙ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�

สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๑๔  เม่ือได�ประกาศกําหนดสถานพยาบาลท่ีให�การบําบัดรักษาแก6ผู�ติดสาร
ระเหยตามมาตรา ๔ (๓) แล�ว ให�รัฐมนตรีวางระเบียบว6าด�วยการรับเข�าบําบัดรักษา การบําบัดรักษา 
และการดูแลผู�ติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกล6าวไว�ด�วย 

ระเบียบตามวรรคหน่ึง เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
 
มาตรา ๑๒  ผู�ผลิตสารระเหยต�องจัดให�มีภาพ เคร่ืองหมาย หรือข�อความท่ีภาชนะ

บรรจุหรือหีบห6อท่ีบรรจุสารระเหย เพ่ือเป-นการเตือนให�ระวังการใช�สารระเหยดังกล6าว  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑE วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๓  ผู�นําเข�าสารระเหยก6อนนําออกขาย ต�องจัดให�มีภาพ เคร่ืองหมาย หรือ

ข�อความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห6อท่ีบรรจุสารระเหยเพ่ือเป-นการเตือนให�ระวังการใช�สารระเหย
ดังกล6าว  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑEวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  สารระเหยท่ีผู�ขายจะขายน้ันต�องมีภาพ เคร่ืองหมายหรือข�อความท่ี

ผู�ผลิตหรือผู�นําเข�าได�จัดให�มีท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห6อท่ีบรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยู6
ครบถ�วน 

 
มาตรา ๑๕๕  ห�ามมิให�ผู�ใดขายสารระเหยแก6ผู�ท่ีมีอายุตํ่ากว6าสิบแปดป.บริบูรณE เว�น

แต6เป-นการขายโดยสถานศึกษาเพ่ือใช�ในการเรียนการสอน 
 
มาตรา ๑๖  ห�ามมิให�ผู�ใดขาย จัดหา หรือให�สารระเหยแก6ผู�ซึ่งตนรู�หรือควรรู�ว6าเป-น

ผู�ติดสารระเหย 
 
มาตรา ๑๗  ห�ามมิให�ผู�ใดใช�สารระเหยบําบัดความต�องการของร6างกายหรือจิตใจ ไม6

ว6าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 
 
มาตรา ๑๘  ห�ามมิให�ผู�ใดจูงใจ ชักนํา ยุยงส6งเสริม หรือใช�อุบายหลอกลวงให�บุคคล

อ่ืนใช�สารระเหยบําบัดความต�องการของร6างกายหรือจิตใจ ไม6ว6าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 
 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเข�าไปในสถานท่ีผลิต 

สถานท่ีนําเข�า สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บสารระเหยในระหว6างเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ี และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว6ามีการกระทําความผิดตามพระราช
กําหนดน้ี อาจยึดสารระเหย ภาชนะบรรจุ หรือหีบห6อท่ีบรรจุสารระเหยหรือเอกสารท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ
ประโยชนEในการดําเนินคดีได� 
                                                 

๔ มาตรา ๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕ มาตรา ๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สาร
ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ในการปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง ให�ผู�ผลิต ผู�นําเข�า หรือ
ผู�ขายสารระเหย และบรรดาผู�ท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการผลิต การนําเข�า หรือการขาย ในสถานท่ีผลิต 
สถานท่ีนําเข�า สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บสารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหน�าท่ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวเม่ือ

บุคคลซึ่งเก่ียวข�องร�องขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�เป-นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด๖ 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป-นเจ�าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๒  ผู�ผลิต ผู�นําเข�า หรือผู�ขายสารระเหยผู�ใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินสองป. หรือปรับไม6เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๓๗  ผู�ใดฝVาฝHนมาตรา ๑๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินสองป. หรือปรับไม6

เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๓/๑๘  ผู�ใดฝVาฝHนมาตรา ๑๖ ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินสามป. หรือปรับ

ไม6เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๔๙  ผู�ใดฝVาฝHนมาตรา ๑๗ ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินสองป. หรือปรับไม6

เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๔/๑๑๐  ผู�ใดฝVาฝHนมาตรา ๑๘ ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินสองป. หรือปรับ

ไม6เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ�าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป-นการกระทําต6อผู�ซึ่งมีอายุตํ่ากว6าสิบแปดป.บริบูรณE 

ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินสามป. หรือปรับไม6เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๖ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกัน

การใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ มาตรา ๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สาร

ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๒๓/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�

สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๒๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สาร

ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๔/๒๑๑  ผู�ใดใช�สารระเหยบําบัดความต�องการของร6างกายหรือจิตใจ และ

ได�สมัครใจขอเข�ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก6อนความผิดจะปรากฏต6อพนักงานเจ�าหน�าท่ี
หรือพนักงานฝVายปกครองหรือตํารวจ โดยได�ปฏิบัติครบถ�วนตามระเบียบว6าด�วยการรับเข�า
บําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผู�ติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกล6าวจนได�รับการ
รับรองเป-นหนังสือจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีรัฐมนตรีกําหนดแล�ว ให�ผู�น้ันพ�นจากความผิดตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว�  ท้ังน้ี ไม6รวมถึงกรณีความผิดท่ีได�กระทําไปภายหลังการสมัครใจเข�ารับการ
บําบัดรักษา 

 
มาตรา ๒๕  ผู�ใดขัดขวางหรือไม6อํานวยความสะดวกแก6พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามความ

ในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๕ ทวิ๑๒  ในกรณีท่ีมีการยึดสารระเหยตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง หรือตาม

กฎหมายอ่ืน และไม6มีการฟ�องคดีต6อศาล เพราะเหตุท่ีไม6ปรากฏว6าผู�ใดเป-นผู�กระทําความผิดและ
พนักงานอัยการสั่งให�งดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม6ฟ�องคดี ถ�าไม6มีผู�ใด
มาอ�างว6าเป-นเจ�าของภายในกําหนดเก�าสิบวันนับแต6วันท่ียึด ให�สารระเหยน้ันตกเป-นของกระทรวง
สาธารณสุข และให�กระทรวงสาธารณสุขหรือผู�ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช�
ประโยชนEได�ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ถ�าผู�ท่ีอ�างว6าเป-นเจ�าของตามวรรคหน่ึง แสดงต6อคณะกรรมการได�ว6าเป-นเจ�าของ
แท�จริงและไม6ได�รู�เห็นเป-นใจด�วยในการกระทําความผิด ให�คณะกรรมการสั่งให�คืนสารระเหยแก6
เจ�าของ ถ�าสารระเหยน้ันยังคงอยู6ในความครอบครองของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

 
มาตรา ๒๕ ตรี๑๓  ในกรณีท่ีมีการฟ�องคดีความผิดเก่ียวกับสารระเหยต6อศาลและ

ไม6ได�มีการโต�แย�งเร่ืองประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑEท่ีเป-นสารระเหย ถ�า
ศาลช้ันต�นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�ริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
และไม6มีคําเสนอว6าผู�เป-นเจ�าของแท�จริงไม6ได�รู�เห็นเป-นใจด�วยในการกระทําความผิดภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต6วันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�ริบสารระเหยน้ัน ให�กระทรวงสาธารณสุขหรือผู�
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช�ประโยชนEได�ตามระเบียบท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๒๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สาร

ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๓ มาตรา ๒๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สาร

ระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๖๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๗๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๘๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๙๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๐๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๑  ให�รัฐมนตรีว6าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว6าการกระทรวง

อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกําหนดน้ี และให�มีอํานาจแต6งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี ออก
กฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกําหนดน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ันเม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕ มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๖ มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗ มาตรา ๒๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๓๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีป0จจุบันได�มีการนําสารระเหย
หรือวัตถุหรือผลิตภัณฑEสําเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู6 ซึ่งผลิตข้ึนเพ่ือใช�ในทางอุตสาหกรรม
หรือทางอ่ืน ไปใช�สูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด อันก6อให�เกิดอันตรายอย6างมากแก6ผู�สูด ดม โดยเฉพาะเยาวชน
ประกอบกับยังไม6มีกฎหมายใช�บังคับแก6สารระเหยโดยเฉพาะ สมควรท่ีจะดําเนินการป�องกันการใช�
สารระเหยไปในทางท่ีไม6ถูกต�อง และโดยท่ีเป-นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป-นรีบด6วนในอันท่ีจะรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ  จึงจําเป-นต�องตราพระราชกําหนดน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๒๑๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป0จจุบันบทกําหนดโทษสําหรับ
ผู�ฝVาฝHนมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห6งพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ โดย
ขายสารระเหยแก6ผู�ท่ีมีอายุไม6เกินสิบเจ็ดป.ซึ่งมิใช6เป-นการขายโดยสถานศึกษาเพ่ือใช�ในการเรียนการ
สอน หรือขาย จัดหา หรือให�สารระเหยแก6ผู�ซึ่งตนรู�หรือควรรู�ว6าเป-นผู�ติดสารระเหยไม6เหมาะสม 
เน่ืองจากผู�ท่ีมีอายุไม6เกินสิบเจ็ดป.เป-นผู�เยาวEยังไม6รู�ผิดชอบช่ัวดีเหมือนผู�ใหญ6 จึงอาจใช�สารระเหย
ในทางท่ีผิดได�ง6าย และผู�ขาย จัดหา หรือให�สารระเหยแก6ผู�ซึ่งตนรู�หรือควรรู�ว6าเป-นผู�ติดสารระเหย 
เป-นบุคคลท่ีมีส6วนสนับสนุนให�บุคคลดังกล6าวกระทําผิด สมควรแก�ไขบทกําหนดโทษสําหรับผู�ฝVาฝHน
บทบัญญัติดังกล6าว ให� รับโทษเหมาะสมข้ึน นอกจากน้ี สมควรปรับปรุงองคEประกอบของ
คณะกรรมการป�องกันการใช�สารระเหย โดยให�อธิบดีกรมคุมประพฤติหรือผู�แทน และอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะหEหรือผู�แทน เข�าร6วมเป-นกรรมการด�วย เพ่ือให�การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดังกล6าวมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป-นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓๒๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชกําหนดป�องกันการใช�
สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ไม6มีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑEและวิธีการทําลายหรือนําไปใช�ประโยชนEซึ่ง
ของกลางสารระเหยท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ียึดมาตามพระราชกําหนดน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืนท้ังในกรณีท่ี
ไม6มีการฟ�องคดีต6อศาล และในกรณีท่ีมีการฟ�องคดีต6อศาล ทําให�เป-นภาระหน�าท่ีแก6กระทรวง
สาธารณสุขในการเก็บรักษาและดูแลของกลางสารระเหยดังกล6าวและทําให�รัฐต�องสิ้นเปลือง
งบประมาณเพ่ือการเก็บรักษาและดูแลสารระเหยเหล6าน้ันไม6ให�สูญหาย  ดังน้ัน เพ่ือเป-นการประหยัด
งบประมาณและให�สอดคล�องกับนโยบายของรัฐในการดําเนินคดีให�เป-นไปโดยรวดเร็วและบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม สมควรกําหนดให�ในกรณีท่ีมีการยึดสารระเหยตามกฎหมายน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน ถ�าไม6มี
การฟ�องคดีต6อศาลและไม6มีผู�ใดมาอ�างเป-นเจ�าของภายในเวลาท่ีกําหนดให�ตกเป-นของกระทรวง
สาธารณสุข และหากมีการฟ�องคดีต6อศาลเม่ือศาลช้ันต�นมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให�ริบของกลางสาร

                                                 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๑ ก/หน�า ๗/๒ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๑๑ ก/หน�า ๓๘/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ระเหย ให�กระทรวงสาธารณสุขหรือผู�ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช�ประโยชนE
ได�โดยไม6ต�องรอให�คดีถึงท่ีสุด  จึงจําเป-นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก�ไขบทบัญญัติให�สอดคล�องกับการโอนอํานาจหน�าท่ีของส6วนราชการให�เป-นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๑ 

 
มาตรา ๗๑  ในพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ให�แก�ไขคําว6า 

“อธิบดีกรมประชาสงเคราะหEหรือผู�แทน” เป-น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผู�แทน” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได�บัญญัติให�จัดต้ังส6วนราชการข้ึนใหม6โดยมีภารกิจใหม6 ซึ่งได�มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน�าท่ีของส6วนราชการให�เป-นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล�ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล6าวได�
บัญญัติให�โอนอํานาจหน�าท่ีของส6วนราชการ รัฐมนตรีผู�ดํารงตําแหน6งหรือผู�ซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีในส6วน
ราชการเดิมมาเป-นของส6วนราชการใหม6 โดยให�มีการแก�ไขบทบัญญัติต6าง ๆ ให�สอดคล�องกับอํานาจ
หน�าท่ีท่ีโอนไปด�วย  ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให�เป-นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล6าว จึงสมควรแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�สอดคล�องกับการโอนส6วนราชการ เพ่ือให�
ผู�เก่ียวข�องมีความชัดเจนในการใช�กฎหมายโดยไม6ต�องไปค�นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน�าท่ีว6าตาม
กฎหมายใดได�มีการโอนภารกิจของส6วนราชการหรือผู� รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป-นของ
หน6วยงานใดหรือผู�ใดแล�ว โดยแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�มีการเปลี่ยนช่ือส6วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู�ดํารงตําแหน6งหรือผู�ซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีของส6วนราชการให�ตรงกับการโอนอํานาจหน�าท่ี และเพ่ิมผู�แทน
ส6วนราชการในคณะกรรมการให�ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส6วนราชการเดิมมาเป-นของส6วน
ราชการใหม6รวมท้ังตัดส6วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล�ว ซึ่งเป-นการแก�ไขให�ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล6าว  จึงจําเป-นต�องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๐๒๒ 
 

มาตรา ๑๓  บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ี ท่ีออกก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�
บังคับให�คงใช�ได�ต6อไปจนถึงวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากสภาพป0ญหาการใช�สาร
ระเหยบําบัดความต�องการของร6ายกายหรือจิตใจได�ทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนโดยเฉพาะในกลุ6มเด็กและ
เยาวชน สมควรปรับปรุงพระราชกําหนดป�องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ให�เหมาะสมกับ
สภาวการณEป0จจุบัน โดยให�โอกาสแก6ผู�ใช�สารระเหยบําบัดความต�องการของร6างกายหรือจิตใจได�สมัคร

                                                 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน�า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน�า ๑/๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ใจเข�ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลและยกเลิกบทบัญญัติในส6วนท่ีเก่ียวกับการบังคับรักษา 
เพ่ือให�ผู�ใช�สารระเหยดังกล6าวเข�าสู6กระบวนการบําบัดรักษาและฟHIนฟูสมรรถภาพร6างกายและจิตใจ
ตามกฎหมายว6าด�วยการฟHIนฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดและเม่ือได�รับการบําบัดรักษาหรือฟHIนฟู
สมรรถภาพแล�วมีโอกาสกลับเข�าสู6สังคมได�อย6างปกติสุข โดยให�ถือว6าผู�เสพเป-นผู�ปVวย และโดยท่ี
กฎหมายว6าด�วยการคุ�มครองเด็กกําหนดว6า เด็ก คือบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากว6าสิบแปดป.บริบูรณE  ดังน้ัน 
เพ่ือเป-นการคุ�มครองเด็กมากย่ิงข้ึน จึงห�ามขายสารระเหยแก6ผู�ซึ่งมีอายุตํ่ากว6าสิบแปดป.บริบูรณEและ
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและความคล6องตัวในการดําเนินการ จึงปรับปรุงองคEประกอบของ
คณะกรรมการป�องกันการใช�สารระเหย รวมท้ังให�อํานาจรัฐมนตรีวางระเบียบเก่ียวกับการรับเข�า
บําบัดรักษา การบําบัดรักษาและการดูแลผู�ติดสารระเหยในสถานพยาบาล และประกาศกําหนดแบบ
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีกับได�ปรับปรุงบทกําหนดโทษให�เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป-นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป0ทมา/แก�ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

ภัทรวีรE/ปรับปรุง 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 



 
พระราชบัญญัติ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   เพ่ือให้

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมาตรฐาน  โดยใช้ระบบ 

การอนุญาต  การขึ้นทะเบียนต ารับ  การแจ้งรายละเอียด  และการจดแจ้ง  เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

มีความปลอดภัยและคุณภาพระดับสากล  สามารถช่วยทดแทนการน าเข้ายาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารจากต่างประเทศ  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับตลาดต่างประเทศ  

ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายว่าด้วยอาหาร  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สมุนไพร”  หมายความว่า  ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช  สัตว์  จุลชีพ  หรือแร่  ที่ใช้  ผสม  

ปรุง  หรือแปรสภาพ  เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร”  หมายความว่า 

(๑) ยาจากสมุนไพร  และให้หมายความรวมถึงยาแผนไทย  ยาพัฒนาจากสมุนไพร   

ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยา  หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด  เพ่ือการบ าบัด  รักษา  และบรรเทา 

ความเจ็บป่วยของมนุษย์  หรือการป้องกันโรค  

(๒) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบส าคัญที่เป็นหรือแปรสภาพ 

จากสมุนไพร  ซึ่งพร้อมที่จะน าไปใช้แก่มนุษย์เพ่ือให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการท างานของร่างกายให้ดีขึ้น  

เสริมสร้างโครงสร้างหรือการท างานของร่างกาย  หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 

(๓) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๔) วัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดให้เป็น 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ความตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ไม่หมายความรวมถึง 

(ก) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการเกษตร  การอุตสาหกรรม  หรือการอื่นตามที่รัฐมนตรี 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(ข) วัตถุที่จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน  ยาแผนโบราณส าหรับสัตว์  อาหารส าหรับมนุษย์หรือสัตว์  

เครื่องกีฬา  เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์  วัตถุที่ออกฤทธิ์ 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุอันตราย หรือวัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“ยาแผนไทย”  หมายความว่า  ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง  หรือที่ได้จากการผสม  ปรุง  หรือ

แปรสภาพสมุนไพร  ที่มุ่งหมายส าหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือยาที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดให้เป็นยาแผนไทย 

“ยาพัฒนาจากสมุนไพร”  หมายความว่า  ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง  หรือที่ได้จากการผสม  

ปรุง  หรือแปรสภาพสมุนไพร  ที่ไม่ใช่ยาแผนไทยและยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก 

“การแพทย์แผนไทย”  หมายความว่า  กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ  วินิจฉัย  

บ าบัด  รักษา  หรือป้องกันโรค  หรือการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย์  การผดุงครรภ์  การนวดไทย  

และให้หมายความรวมถึงการเตรียมหรือการผลิตยาแผนไทย  ทั้งนี้   โดยอาศัยความรู้หรือต ารา 

ที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา 

“สารส าคัญ”  หมายความว่า  วัตถุอันเป็นส่วนประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

หรือสารในผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ที่ใช้เพ่ือบ าบัด  รักษา  และบรรเทาความเจ็บป่วยของมนุษย์  หรือ 

การป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ  บ ารุงร่างกาย  หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 

“ความแรงของสารส าคัญ”  หมายความว่า 

(๑) ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีปริมาณของสารส าคัญระบุเป็นน้ าหนักต่อน้ าหนัก  

น้ าหนักต่อปริมาตร  หรือปริมาณของสารส าคัญต่อหนึ่งหน่วยการใช้  

(๒) การแสดงผลหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐานหรือผ่านการใช้อย่างได้ผลเพียงพอแล้ว 

“ต ารับ”  หมายความว่า  สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มีสมุนไพรรวมอยู่ด้วย  ไม่ว่าสิ่งปรุงนั้น

จะมีรูปลักษณะใด  และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีลักษณะเป็นวัตถุส าเร็จรูปทางเภสัชกรรม

ซึ่งพร้อมที่จะน าไปใช้แก่มนุษย์ 

“ผลิต”  หมายความว่า  ท า  ผสม  ปรุง  หรือแปรสภาพ  และให้หมายความรวมถึงเปลี่ยนรูป  

แบ่ง  และการแบ่งบรรจุจากภาชนะหรือหีบห่อเดิมเพื่อขาย 

“น าเข้า”  หมายความว่า  น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“ขาย”  หมายความว่า  จ าหน่าย  จ่าย  แจก  หรือแลกเปลี่ยน  เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า  

และให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อขาย 

“ฉลาก”  หมายความว่า  ข้อความใด ๆ  ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์”  หมายความว่า  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ท าให้ปรากฏความหมาย

ด้วยข้อความใด ๆ  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สอดแทรก  รวมไว้  หรือแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“ข้อความ”  หมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร  รูป  รอยประดิษฐ์  ภาพ  

ภาพยนตร์  แสง  เสียง  เครื่องหมาย  หรือการกระท าใด ๆ  ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา”  หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  ให้ประชาชนเห็น  ได้ยิน  หรือ 

ทราบข้อความ  เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า  และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขาย 

“การส่งเสริมการขาย”  หมายความว่า  การให้ข้อมูล  การชักน า  หรือการกระท าโดยวิธีใด ๆ  

โดยมุ่งหมายให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น  และกระท าเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

“กระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร”  หมายความว่า  การพิจารณาค าขอ  การตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสาร  การประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์  การตรวจสถานที่ผลิต  

น าเข้า  ขาย  หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  หรือการตรวจสอบ  ทั้งนี้  เพื่อออกใบอนุญาต  ใบส าคัญ

การขึ้นทะเบียนต ารับ  ใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ  เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  และในกรณีนิติบุคคล

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น  

ผู้ได้รับใบอนุญาต 

“ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ”  หมายความว่า  ผู้ที่มีชื่อในใบอนุญาตให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า 

้หนา   ๑๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย  ส าหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตหรือน าเข้า  การขึ้นทะเบียนต ารับ  การแจ้ง

รายละเอียด  การจดแจ้ง  และการอนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มอบหมาย  ส าหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการขายในกรุงเทพมหานคร 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  ส าหรับการอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการขายในจังหวัดที่อยู่ในเขตอ านาจ  นอกจากกรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา  

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  และก าหนดกิจการอื่น  รวมทั้งออกประกาศ  

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม  

ให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ขนาดและกิจการ  

ของผู้ประกอบการก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด  

ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อ ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งการผลิต น าเข้า  หรือขาย  

ต้องได้รับใบอนุญาต 

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งการผลิตหรือน าเข้าเพื่อขาย  

ต้องได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๓) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งการผลิตหรือน าเข้าเพื่อขาย  

ต้องได้ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง 

(๔) ชื่อ ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ที่ห้ามผลิต น าเข้า  หรือขาย 

(๕) รายการต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ  ต าราผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ต ารามาตรฐานยาแผนไทย  

ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  และต ารายาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

(๖) ชื่อวัตถุที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ชื่อวัตถุที่ไม่เปน็ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และชื่อวัตถุที่หา้มใช้

เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๗) ชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้ เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

ส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง 

(๘) ชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่มีการก าหนดเงื่อนไขหรือจ ากัดการใช้เป็นส่วนผสม 

ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๙) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการควบคุมฉลาก   

และเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ 

(๑๐) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต  น าเข้า  ขาย  และการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  รวมทั้งลักษณะของสถานที่ผลิต  น าเข้า  ขาย  และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ  คุณภาพ  

และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค 

(๑๑) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และการผลิตหรือน าเข้า

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับการขึ้นทะเบียนต ารับ การศึกษาวิจัย  การวิเคราะห์   

การแสดงนิทรรศการ  หรือการบริจาค 

(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการท าลายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๓) คุณสมบัติ  จ านวน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหนา้ที่

ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต  น าเข้า  ขาย  และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๔) โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

้หนา   ๑๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๕) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น าเข้า 

(๑๖) หน้าที่ที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  

มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(๑๗) รายการที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียนต ารับ  แจ้งรายละเอียด  และจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๘) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  รวมทั้ง

อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด  และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ  

(๑๙) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชี  อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด  และค่าขึ้นบัญชี

ที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 

(๒๐) เกณฑ์มาตรฐาน  ค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความส าคัญต่อคุณภาพ   

และค่าคลาดเคลื่อนส าหรับต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน  แจ้งรายละเอียด  หรือจดแจ้ง 

(๒๑) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาต ิ

 
 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหง่ชาต”ิ  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 

(๓) กรรมการโดยต าแหนง่  จ านวนยี่สิบเอ็ดคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ผู้อ านวยการ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  นายกแพทยสภา  นายกสภาการแพทย์แผนไทย  

นายกสภาเภสัชกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ เทศไทย  และประธานสภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ที่มีการเรียน  

การสอนด้านเภสัชศาสตร์  ด้านการแพทย์แผนไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งเลือกกันเอง

ด้านละหนึ่งคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเก้าคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย  ด้านการค้าและการลงทุน  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านการแพทย์แผนไทย  

ด้านเกษตรและพันธุ์พืช  ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านสมุนไพร  และด้านอุตสาหกรรม  

ด้านละหนึ่งคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกซึ่งอธิบดีมอบหมาย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

มอบหมาย  และรองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธกิารมอบหมาย  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา  ๗  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ

สามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว  อาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่   

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ  

ซึ่งได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้มีการเลือกผู้แทนตามมาตรา  ๗  (๔)  

หรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๗  (๕)  และให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการตามมาตรา  ๗  (๔)  หรือ  (๕)  

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



จะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการแทนก็ได้  และในการนี้ให้คณะกรรมการนโยบาย

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๗  (๔)  และ  (๕)  

พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย   

หรือหย่อนความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพนั้น ๆ 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติทุกห้าปี  เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

(๒) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณหรือเรื่องอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม  (๑) 

(๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์ตาม  (๑)  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

(๕) ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร  รวมทั้งเสนอให้มี

การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๖) ก าหนดให้มีแผนงานหรือโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบ 

(๗) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างภาครัฐและเอกชน  

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๘) ก าหนดประเภทผู้ประกอบการ  รวมทั้งเสนอสิทธิและประโยชนเ์พื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ

ต่อรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการแจ้งและการส่งเสริมผู้ประกอบการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมถึงมาตรการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์

สมุนไพรตามแนวทางเกษตรปลอดภัย 

(๑๐) เสนอรายงานประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการนโยบาย

หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง

ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม   

ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการนโยบายจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการผลติภัณฑ์สมนุไพร 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร”  

ประกอบด้วย 

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนสิบสี่คน  ได้แก่   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย   

และการแพทย์ทางเลือก  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภ าพ  

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  และเลขาธิการส านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  และผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย   

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม  และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ด้านสมุนไพร  แห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านการแพทย์แผนไทย  ด้านวิทยาศาสตร์

การอาหารหรืออาหารเคมี  ด้านสมุนไพร  และด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านละหนึ่งคน 

ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ  และให้ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   และผู้แทนส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

การแต่งตั้งกรรมการตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๔ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๓)  

และการประชุมคณะกรรมการ ให้น าความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา  ๖  

(๒) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๓) ให้ค าแนะน า  ความเห็น  หรือความเห็นชอบแก่ผู้อนญุาตในการอนุญาตผลิต  น าเข้า  ขาย  

ขึ้นทะเบียนต ารับ  แจ้งรายละเอียด  และจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร  พักใช้หรือยกเลิกค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบ  

และตามแผนงานหรือโครงการตามมาตรา  ๑๐  (๖)  

(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ผลิต  

น าเข้า  ขาย  และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการแสดงป้ายและใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต  

และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

(๖) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์

สมุนไพร  และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต  น าเข้า  และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๗) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ในการขึ้นทะเบียนต ารับ  แจ้งรายละเอียด  หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และการแสดงฉลาก   

และเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๘) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงสรรพคุณ  วิธีใช้  คุณภาพ  และความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๙) ประกาศก าหนดวิธีควบคุมคุณภาพและข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๐) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขาย

หรือการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๑) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตาม  การเฝ้าระวัง   

การประเมินผล  ตลอดจนการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

(๑๒) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๓) ให้ความเห็นชอบในการที่ผู้อนุญาตสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย

ของผู้บริโภค  ด าเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และเพิกถอนใบส าคัญ 

การขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๔) ประกาศก าหนดหลัก เกณฑ์  วิ ธี การ   และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการเปรียบเทีย บ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการนโยบาย หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณา 

หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท างาน  ให้น าความในมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การขออนญุาตและการอนญุาต 

 
 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  ให้ยื่นค าขออนุญาต  และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้ว

จึงจะผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้  

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา  ๑๗  ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) การผลิต  น า เข้ า   หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  โดยกระทรวง  ทบวง  กรม  

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  เพ่ือการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์  ด้านการแพทย์แผนไทย  หรือด้านการแพทย์

แผนไทยประยุกต์  หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีภารกิจด้านป้องกันหรือบ าบัดโรคตามที่รัฐมนตรี 

ประกาศก าหนด  และสภากาชาดไทย 

(๒) การปรุงยาแผนไทยส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน  โดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ 

แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้านซึ่ งได้รับการรับรอง 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ส าหรับการปรุงยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก

ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) การแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เพ่ือใช้ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตนโดยผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  หรือหมอพ้ืนบ้านซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย 

(๔) การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แบ่งบรรจุตาม  (๓)  เพ่ือใช้

ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน  โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  หรือหมอพื้นบ้าน

ซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

(๕) ผู้ขายรายย่อยซึ่งขายวัตถุที่ ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ 

เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) การน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือใช้เฉพาะตัว  โดยมีปริมาณตามความจ าเป็นที่ใช้ได้ 

ไม่เกินเก้าสิบวัน 

(๗) การผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศและระหว่างประเทศ  

(๘) การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

ผู้ได้รับยกเว้นตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 

(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

(๔) มีสถานที่ผลิต  น าเข้า  ขาย  หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ต้องใช้ตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๕) มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

้หนา   ๑๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๘) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๙) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาต 

(๑๐) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินี้  

ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาต 

(๑๑) ไม่ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจซ้ าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ

ของผู้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบสองปี  

ผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้  

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลนั้น

ต้องมีคุณสมบัติตาม  (๒)  และ  (๓)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรือ  (๑๐)  

มาตรา ๒๐ ใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบ่งเป็นประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๒) ใบอนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๓) ใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ผู้รับอนุญาตตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตนผลิต

หรือน าเข้าด้วย 

มาตรา ๒๑ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  

เว้นแต่เป็นการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่น าเข้า  ขาย  หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการชั่วคราว

เพราะมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจด าเนินการขออนุญาตได้ 

การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต  และการย้ายหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

มาตรา ๒๓ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต 

ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

้หนา   ๑๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือนจะยื่นค าขอต่ออายุและขอผ่อนผัน  

โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในก าหนด  แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุ 

ให้พ้นผิดตามมาตรา  ๙๔  และในกรณีที่ล่วงพ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

จะไม่สามารถด าเนินการต่ออายุได้ 

เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งและช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ  ให้ใบอนุญาตคงใช้ต่อไปได้

จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ   

และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยค านวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีค าสั่ง

ไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบก าหนดห้าปี  หากใบอนุญาตนั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ  เศษของหนึ่งเดือน  

ถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ   

ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย   

ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ 

การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๔ 
หน้าทีข่องผูร้ับอนุญาตและผู้มีหนา้ที่ปฏิบตัิการ 

 
 

มาตรา ๒๕ ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการท าหน้าที่ตามที่ก าหนด 

ในพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๖ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว  ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบถึงการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

เป็นการชั่วคราวของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  และผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ  

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แทน 

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติการที่ตนแทน  และปฏิบัติหน้าที่แทนได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน   

โดยผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ให้ผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น   

โดยให้ถือว่าผู้นั้นได้พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

มาตรา ๒๘ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจ านวนตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า 

ของคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๖  (๑๓)  และไม่เป็นโรคตามมาตรา  ๖  (๑๔)  

ตลอดเวลาที่ท าการ 

(๒) จัดให้มีการผลิต  น าเข้า  ขาย  ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) จัดให้มีการผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  

(๔) จัดให้มีป้ายซึ่งแสดงวา่เปน็สถานที่ผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  รวมทั้งแสดง

ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

(๕) จัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต  น าเข้า   

หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๖) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตหรือน าเข้าตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๙ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีผลิตต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตขึ้น  

หรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการตรวจสอบดังกล่าว  ก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์  

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



วิธีการ  และเงื่อนไขที่เลขาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) กรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดของ

การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี   

และต้องผ่านการตรวจสอบจากด่านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น าเข้าที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุญาตไว้  ทั้งนี้  การแสดงฉลาก

และเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๐ ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นหมวดหมู่ 

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าจัดไว้ 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๑ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประจ าอยู่  ณ  สถานที่ผลิตตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา  ๒๘  (๓) 

(๒) ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปโดยถูกต้องตามต ารับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา  ๓๔  

หรือที่ได้แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งไว้ตามมาตรา  ๔๕ 

(๓) ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์  ให้ เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๒ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่น าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่   

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประจ าอยู่  ณ  สถานที่เก็บหรือสถานที่น าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้

ตามมาตรา  ๒๘  (๓) 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น าเข้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ดูแลการน าเข้า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๔) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๕) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ก่อนน าออกขาย 

ให้ถูกต้องครบถ้วน 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๓ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประจ าอยู่  ณ  สถานที่เก็บหรือสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้

ตามมาตรา  ๒๘  (๓) 

(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๓) ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 
การขึน้ทะเบียนต ารับผลติภัณฑ์สมุนไพร 

 
 

มาตรา ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศ

ตามมาตรา  ๖  (๒)  ให้น าผลิตภัณฑ์นั้นมาขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผู้อนุญาตเสียก่อน  

และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงผลิตหรือน าเข้าเพื่อขายได้ 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  (๒)  

และ  (๓)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๙  (๖)  (๗) (๘)  หรือ  (๙)  

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้แทนนิติบุคคลหรือ 

ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



การขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ บทบัญญัติมาตรา  ๓๔  ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือการศึกษาวิจัย  การวิเคราะห์   การแสดง

นิทรรศการ  หรือการบริจาค 

(๓) วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

(๔) การผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพ่ือประโยชนใ์นการรักษาโรคเฉพาะราย  ตามทีร่ฐัมนตรี

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม  (๑)  หรือผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเพ่ือวัตถุประสงค์ตาม  (๒)  ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต  ทั้งนี้  การแจ้ง

และการผลิตหรือน าเข้าดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๖ การขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา  ๓๔  ต้องมีรายการ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชือ่ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอขึ้นทะเบียนต ารับ 

(๓) ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๔) สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๕) เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับสรรพคุณ  วิธีใช้  คุณภาพ  และความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๖) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ 

(๗) วิธีควบคุมคุณภาพและข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

(๘) หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายหรือการขึ้นทะเบียนต ารับ เฉพาะกรณีที่เป็นการน าเข้า   

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๙) ฉลาก 

(๑๐) เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๑) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๗ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน

ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเมื่อเห็นว่า 

(๑) รายการการขอขึ้นทะเบียนต ารับไม่เป็นไปตามมาตรา  ๓๖ 

(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกสั่งเพิกถอนใบส าคัญ

การขึ้นทะเบียนต ารับ 

(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับมีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบไม่เหมาะสม 

ตามหลักวิชาการ  ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้  หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนต ารับใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด  ไม่สุภาพ  ไม่เหมาะสม

กับวัฒนธรรมอันดีงาม  หรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความจริง 

มาตรา ๓๘ ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จะแก้ไข

รายการทะเบียนต ารับ  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  

การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้น าความในมาตรา  ๓๗  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ 

ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

มาตรา ๔๐ ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จะต่ออายุ

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบส าคัญ 

การขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสิ้นอายุ 

ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน  จะยื่นค าขอต่ออายุและขอผ่อนผัน  โดยแสดงเหตุผล

อันสมควรในการที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในก าหนด  แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา  ๙๔  

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



และในกรณีที่ล่วงพ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สิ้นอายุจะไม่สามารถด าเนินการต่ออายุได้ 

เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งและช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ  ให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับนั้น 

การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรทราบ  และให้คืนค่าธรรมเนียม

การต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยค านวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันที่

ครบก าหนดห้าปี  หากใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูญหาย  ถูกท าลาย  

หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรยื่นค าขอรับใบแทน

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง  

การสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ 

การขอรับและการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๒ เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเปน็หนังสือให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบยีนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แก้ไขรายการทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือด าเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าว 

มาตรา ๔๓ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบส าคัญ

การขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้  โดยแจ้งให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์

สมุนไพรทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อปรากฏว่า 

้หนา   ๑๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์  

เครื่องส าอาง  ยา  ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท วัตถุอันตราย  หรืออาหาร 

(๒) การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนต ารับไว้  ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  

หรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามมาตรา  ๕๙ 

(๔) ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา  ๓๔  วรรคสองหรือวรรคสาม 

(๕) ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรายการทะเบียนต า รับ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  หรือไม่ด าเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามค าสั่งของ  

ผู้อนุญาตตามมาตรา  ๔๒ 

มาตรา ๔๔ ค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการ

ทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  หรือ

เพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๖ 
การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลติภัณฑ์สมุนไพร 

 
 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศ

ตามมาตรา  ๖  (๓)  ให้น าผลิตภัณฑ์นั้นมาขอแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งกับผู้อนุญาตเสียก่อน   

และเมื่อได้ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงผลิตหรือน าเข้าเพื่อขายได้ 

ผู้ขอแจ้งรายละเอียดหรือขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๑๙  (๒)  และ  (๓)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๙  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้แทนนิติบุคคล 

หรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

้หนา   ๑๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



การแจ้งรายละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายละเอียด  การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้ง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖ การแจ้งรายละเอียดหรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา  ๔๕   

ให้น าความในมาตรา  ๓๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗ การแจ้งรายละเอียดหรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา  ๔๕   

ต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอแจ้งรายละเอียดหรือขอจดแจ้ง 

(๓) ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ 

(๕) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๖) ฉลาก 

(๗) เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

(๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๘ การรับแจ้งรายละเอียด  การรับจดแจ้ง  การแก้ไขการแจ้งรายละเอียด   

และการแก้ไขการจดแจ้ง ให้น าความในมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๙ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง

รายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง 

การต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดและการต่ออายุใบรับจดแจ้ง  ให้น าความในมาตรา  ๔๐   

มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งสูญหาย  ถูกท าลาย   

หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งยื่นค าขอรับใบแทนใบรับแจ้ง

้หนา   ๑๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



รายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย 

หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  

การขอรับและการออกใบแทนใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑ เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งแก้ไข

รายการแจ้งรายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง  หรือด าเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าว  

มาตรา ๕๒ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบรับแจ้ง

รายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งได้  โดยแจ้งให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งทราบ 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์  

เครื่องส าอาง  ยา  ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  วัตถุอันตราย  หรืออาหาร 

(๒) การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

(๔) ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  

ตามมาตรา  ๔๕  วรรคสองหรือวรรคสาม 

(๕) ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรายการแจ้ง

รายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง  หรือไม่ด าเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ตามค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา  ๕๑ 

มาตรา ๕๓ ค าสั่งไม่รับแจ้งรายละเอียด  ไม่รับจดแจ้ง  ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการแจ้ง

รายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง  ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง  ให้แก้ไข

รายการแจ้งรายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง  ติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

หรือเพิกถอนใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง  ให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๗ 
กระบวนการพิจารณาผลติภัณฑ์สมุนไพร 

 
 

มาตรา ๕๔ ในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้เจ้าหน้าที่  บุคคล  องค์กร  

หรือหน่วยงานดังต่อไปนี้  ท าหน้าที่ประเมิน  ตรวจสอบ  และพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑) เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 

(๒) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีหรือ 

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๓) ผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ  ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และเลขาธิการ

มอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว 

ในกรณีที่ เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ เป็นยาแผนไทย  ต้อง เป็นผู้ เชี่ ยวชาญ   

องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนในประเทศที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และเลขาธิการมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว 

มาตรา ๕๕ เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้รัฐมนตรี 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด  ดังต่อไปนี้  

(๑) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีผู้ เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ  

หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้  ในประกาศต้องก าหนด

คุณสมบัติ  มาตรฐาน  และการด าเนินงานของบุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กรดังกล่าว 

(๒) ค่าขึ้นบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดเก็บจากผู้ เชี่ยวชาญ   

องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรฐั  หรือองค์กรเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ  โดยจะจัดเกบ็ได้

ต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด 

(๓) ประเภทและค่าใช้จ่ายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐ 

ที่ได้รับมอบหมายให้ท าภารกิจในหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แล้วแต่กรณี  

จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตรา

ค่าใช้จ่ายสูงสุด 

้หนา   ๑๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ทั้งนี้   

ให้ค านึงถึงการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการรักษาความลับทางการค้าด้วย 

อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม  (๒)  และ  (๓)  เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  อาจก าหนดให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตาม  (๑)  

ค่าขึ้นบัญชีตาม  (๒)  หรือค่าใช้จ่ายตาม  (๓)  ทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือจะก าหนดค่าขึ้นบัญชีหรือ

ค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันตามความจ าเป็นและเหมาะสมได้ 

มาตรา ๕๖ เงินค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บได้ตามมาตรา  ๕๕  (๒)  ให้เป็นของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  ส าหรับเงินค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ตามมาตรา  ๕๕ (๓) ให้เป็นของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐที่ไดร้ับมอบหมายให้ท าภารกิจในหน้าที่และอ านาจของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิ  และให้จ่าย

เพื่อวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หรือองค์กรเอกชนตามมาตรา  ๕๔  (๓) 

(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ 

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  เพ่ือพัฒนาระบบงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์

สมุนไพรตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ การรับเงินตามมาตรา  ๕๕  การจ่ายเงินตามมาตรา  ๕๖  และการเก็บรักษาเงิน  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด   โดยความเห็นชอบ 

ของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๘ 
การควบคมุผลิตภัณฑ์สมนุไพร 

 
 

มาตรา ๕๘ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม 

(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน 

(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพ 

(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับ  ไม่ได้แจ้งรายละเอียด  หรือไม่ได้จดแจ้ง  

แล้วแต่กรณี 

(๕) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ  ใบรับแจ้งรายละเอียด  

หรือใบรับจดแจ้ง 

มาตรา ๕๙ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ท าเทียมทั้งหมดหรือบางส่วน  เพ่ือให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์

สมุนไพรแท้ 

(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์หรือแสดงวัน  เดือน  ปีที่สิ้นอายุ  ซึ่งไม่ใช่ความจริง 

(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อ  เครื่องหมายของผู้ผลิต  หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริง 

(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงฉลากหรือเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ความจริง  

(๕) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ แสดงว่า เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามต ารับที่ ขึ้ นทะเบียน   

แจ้งรายละเอียด  หรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง 

(๖) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในต ารับที่ขึ้นทะเบียน  

แจ้งรายละเอียด  จดแจ้ง  หรือมีค่าคลาดเคลื่อนผิดจากเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด  

มาตรา ๖๐ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  

(๑) มีปริมาณหรือความแรงของสารส าคัญขาดหรือเกินจากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุดที่ก าหนดไว้

ในต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนหรือมีค่าคลาดเคลื่อนผิดจากเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการประกาศก าหนดแต่ไม่ถึงขนาดที่ระบุไว้ในมาตรา  ๕๙  (๖) 

(๒) มีค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความส าคัญต่อคุณภาพผิดจากเกณฑ์ที่ก าหนด

ไว้ในต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนหรือเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) มีส่วนประกอบไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนต ารับ  แจ้งรายละเอียด  หรือจดแจ้งไว้ 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๑ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สิ้นอายุตามที่ปรากฏไว้ในฉลาก 

(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ภายหลังการผลิตได้แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามมาตรา  ๕๙  (๖)  หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา  ๖๐ 

มาตรา ๖๒ ห้ามผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ประจ าสถานที่ผลิตไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ 

มาตรา ๖๓ ห้ามผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ผลิต  น าเข้า  หรือขาย

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายแห่งในเวลาเดียวกัน 

มาตรา ๖๔ เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่มีคุณภาพ  ไม่มีประสิทธิภาพ 

หรือไม่ปลอดภัย  ให้ เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง 

ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือพิสูจน์คุณภาพ ประสิทธิภาพ  หรือความปลอดภัย 

ในระหว่างการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งระงับการผลิต  น าเข้า   

หรือขาย  เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  

หรือความปลอดภัย 

มาตรา ๖๕ เมื่อปรากฏว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพไม่ตรงตามที่ 

ขึ้นทะเบียนต ารับ  แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้ง  หรือไม่ปลอดภัย  ให้เลขาธิการมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขาย  ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง งดการผลิต  น าเข้า  หรือขาย

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  หรือด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น าไปตรวจสอบ

หรือวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว 

(๓) เรียกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขาย  ผู้มีไว้ในครอบครอง  

ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง  

หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขาย  ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

้หนา   ๑๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง  ไปจัดเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตนผลิต  น าเข้า   

หรือขาย  คืนจากท้องตลาดหรือผู้มีไว้ในครอบครองภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

(๔) สั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขาย  ผู้มีไว้ในครอบครอง  ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรอืผู้รับใบรับจดแจ้ง  หรือผู้ที่รับมอบหมาย  ท าลาย

หรือจัดการตามควรแก่กรณี  หากพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรา  ๕๘  

ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขาย  ผู้มีไว้ในครอบครอง  ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 

ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ที่เกิดขึ้นตาม  (๓)  และ  (๔) 

หมวด  ๙ 
การเลกิกิจการและการโอนกิจการ 

 
 

มาตรา ๖๖ ในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใด

ประสงค์จะเลิกกิจการ  ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวัน

ก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการ พร้อมทั้งแจ้งสถานที่เก็บและจ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่  

ซึ่งอาจเป็นอันตราย 

ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตและประสงค์จะเลิกกิจการ  

ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าภายในสิบห้าวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่เก็บและจ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตราย 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้แจ้ง 

สถานที่เก็บและจ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตรายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

การไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

การแจ้งตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ได้แจ้งการเลิกกิจการ  ใบอนุญาตสิ้นอายุ  

หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  หากประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ที่เหลืออยู่ของตน  ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่น  หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวัน 

้หนา   ๑๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



นับแต่วันเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่ผู้รับอนุญาตได้รับแจ้งการไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๖๘ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้ผู้รับโอน 

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๙  ให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต   

และการโอนจะมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้โอนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ตาย  หากทายาทหรือผู้ซึ่งได้รับ 

ความยินยอมจากทายาทได้แสดงความจ านงต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอประกอบกิจการนั้นภายใน เก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย  และเมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา  ๑๙  ให้ทายาทหรือผู้ซึ่งได้รับความยินยอมจากทายาทประกอบกิจการต่อไปได้

จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ  และให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจ านงและการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๑๐ 
การโฆษณา 

 
 

มาตรา ๗๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ เลขาธิการอาจก าหนดเงื่อนไข

เฉพาะในการโฆษณาและจ ากัดการใช้สื่อโฆษณาก็ได้ 

มาตรา ๗๑ ใบอนุญาตโฆษณาตามมาตรา  ๗๐  ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

มาตรา ๗๒ การแก้ไขรายการในใบอนุญาตโฆษณา  ให้น าความในมาตรา  ๒๑  มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  

ให้ผู้รับอนุญาตโฆษณายื่นค าขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  

หรือลบเลือนในสาระส าคัญ 

การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๔ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โอ้อวดสรรพคุณหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่าสามารถ

บ าบัดรักษา  บรรเทา  หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือตามความเชื่อส่วนบุคคล

หรือสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้  หรือใช้ถ้อยค าอื่นใดที่มีความหมายในท านองเดียวกัน 

(๒) แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ  เกินความจริง  หรือท าให้เข้าใจผิดในสรรพคุณของ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น 

(๓) ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นส่วนประกอบ  ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้น  

ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร  หรือมีแต่มีไม่เท่าที่ท าให้เข้าใจตามที่โฆษณา 

(๔) เป็นการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยบุคคล  คณะบุคคล   

หรือสถาบันใด ๆ 

(๕) กระท าโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาตามที่รัฐมนตรี  

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ความใน  (๔)  ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   

และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ทั้งนี้ การโฆษณาซึ่งกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบ

วิชาชีพดังกล่าว  ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๗๐ 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  ให้ผู้อนุญาต 

มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้โฆษณาด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 

(๒) ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 

(๓) ระงับการโฆษณา 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ผู้อนุญาตจะสั่งให้โฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องดว้ยก็ได ้ โดยให้ผู้โฆษณา

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

หมวด  ๑๑ 
การส่งเสริมผูป้ระกอบการ 

 
 

มาตรา ๗๖ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมความสามารถของผู้ผลิตหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐  (๘)  แจ้งต่ออธิบดีเพ่ือขอรับการส่งเสริม 

ตามมาตรา  ๗๗ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

นโยบายก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๗ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้แจ้งตามมาตรา  ๗๖  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการประกอบกิจการตามความพร้อมและความต้องการของผู้ประกอบการ 

ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา

เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  ทั้งในด้านการส่งเสริมการเพาะปลูก  การเพาะเลี้ยง  การส่งเสริมคุณภาพ   

การผลิต  การจัดการ  และการตลาด  

(๒) ส่งเสริมการรวมตัวหรือความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับภาคธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมอื่น 

(๓) ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

(๔) ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  หรือการเตรียมเอกสารทางวิชาการ

เกี่ ยวกับการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  การขอรับการประเมินรับรอ งมาตรฐาน   

การขอขึ้นทะเบียนต ารับ  การแจ้งรายละเอียด  หรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต  โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย 

(๕) อบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ  ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๖) ให้เอกสารค าแนะน า  คู่มือ  หนังสือวิชาการ  หรือเอกสารอื่นใดที่ส่วนราชการจัดท าขึ้น

เพื่อเผยแพร่ความรู้  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  โดยไม่ต้องเสียค่าเอกสาร 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๗) สิทธิและประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

การได้รับการส่งเสรมิตาม  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๑๒ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๗๘ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต  สถานที่น าเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ในเวลาท าการของสถานที่นั้น  หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ทั้งนี้  เพ่ือตรวจสอบ

หรือควบคุมเท่าที่จ าเป็นตามพระราชบัญญัตินี้  

(๒) น าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปริมาณพอสมควรไปเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ 

หรือวิเคราะห์ 

(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   อาจเข้าไป 

ในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  เพื่อตรวจ  ค้น  ยึด  หรืออายัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  

ตลอดจนภาชนะบรรจุ  หีบห่อ  ฉลาก  เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวซึ่งสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  น าเข้า  

หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร  

การปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๓)  ต้องมีหมายค้น  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  หากเนิ่นช้ากว่า 

จะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย  ซุกซ่อน  ท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือท าลายหลักฐาน  

ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  ให้ท าการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๙ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๗๘  (๓)  ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสขุ  

เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ  หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวัน  

นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด 

(๒) ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายใน  

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับแจ้งค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคดี 

(๓) ในกรณีที่มีการด าเนินคดี  และพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือศาล 

ไม่ได้พิพากษาให้ริบ  และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบ

ค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือวันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๐ ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๗๘  (๓)  เป็นของเสียง่าย  เป็นของ

ที่ใกล้จะสิ้นอายุตามที่ก าหนดไว้  หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือจะเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ยึดหรืออายัดจะจัดการขายทอดตลาด

สิ่งนั้นก่อนคดีถึงที่สุดหรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้  เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่าย

และค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว  เหลือเงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น  โดยฝากไว้กับธนาคารของรัฐ 

มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงาน

เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๑๓ 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนญุาต 

 
 

มาตรา ๘๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  

ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะสั่งพักใช้ใบอนุญาต

ไว้จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น  

และระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต  ผู้นั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ 

มาตรา ๘๔ ผู้อนุญาตตามมาตรา  ๑๗  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจ 

สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้  หากปรากฏว่าผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๙  

หรือฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๘๓ 

มาตรา ๘๕ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้

ผู้รับอนุญาตทราบ  หากไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ปิดค าสั่งไว้  

ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และให้ถือว่าผู้รับอนญุาต

ทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันปิดค าสั่ง 

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  จะแจ้งโดยวิธีประกาศ 

ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้ 

มาตรา ๘๖ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งยกเลิกค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้  เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๘๗ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือของตน  

ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่น  หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง

ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๘๙  วรรคสอง  

ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ ์

 
 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต   

ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่

ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตของรัฐมนตรี   เมื่อมีค าขอ

ของผู้อุทธรณ์  รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งอนุญาตให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต  น าเข้า   

หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  แล้วแต่กรณี  ไปพลางก่อนได้ 

มาตรา ๘๙ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์

เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอน

ใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่ง 

เพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา ๙๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๘๘  หรือมาตรา  ๘๙  ให้รัฐมนตรีพิจารณา

อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณา  

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น  

ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา

ดังกล่าว  

หมวด  ๑๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๙๑ ผู้ ใดผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 

ตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ า

ทั้งปรับ 

มาตรา ๙๒ ผู้ผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๑๘  

วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๙๓ ผู้ รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด  ผู้รับใบรับจดแจ้ง  หรือผู้รับอนุญาตโฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติ

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ตามมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๘  หรือมาตรา  ๗๒  แล้วแต่กรณี   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๙๔ ผู้ รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือผู้รับใบรับจดแจ้งผู้ใดยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต  

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  ภายหลัง  

ที่ใบอนุญาต  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือใบรับจดแจง้  

สิ้นอายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนตามมาตรา  ๒๓  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๙  วรรคสอง 

แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นค าขอ  

ต่ออายุใบอนุญาต  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือใบรับ

จดแจ้ง 

มาตรา ๙๕ ผู้ รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด  ผู้รับใบรับจดแจ้ง  หรือผู้รับอนุญาตโฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๐  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๗๓   

วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๒๖  

วรรคหนึ่ง  หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๗  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๙๗ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  (๑)  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับเป็นรายวันอีกวันละ 

ไม่เกินหนึ่งพันบาท  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๙๘ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘ (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  

หรือ  (๖)  มาตรา  ๒๙  หรือมาตรา  ๓๐  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๙๙ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  

แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๐ ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๓๕  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้ใดไม่แจ้งเป็นหนังสือ 

ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้า  ผู้สนับสนุนการวิจัย  หรือผู้วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ผู้บริจาคหรือผู้รับบริจาคผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๕  

วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๘  (๑)  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

การผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา  ๕๙  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  

หรือ  (๖)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๘  (๑)  ถ้ าผู้ ผลิตหรือผู้น าเข้าสามารถพิสูจน์ ได้ว่า 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับ 

ไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๒ ผู้ ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๘  (๑)  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสามแสนบาท 

การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา  ๕๙  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๘  (๑)  ถ้าผู้ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ถึงกับ 

เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ที่ถูกเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ  ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง  อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา  ๕๘  (๒)  หรือ  (๕)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอน

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ  ใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือใบรับจดแจ้ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๘  (๒)  

หรือ  (๕)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๕ ผู้ ใดน าเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝ่าฝืน 

มาตรา  ๕๘  (๓)  ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับ   

ไม่ได้แจ้งรายละเอียด  หรือไม่ได้จดแจ้ง  แล้วแต่กรณี  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๘  (๔)  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๑๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐๗ ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๒  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๘ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๓  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 

ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๙ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการซึ่งสั่ง 

ตามมาตรา  ๖๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่ นบาท   

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด  หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ

เลขาธิการซึ่งสั่งตามมาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกิน

สามหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๑ ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขาย  ผู้มีไว้ในครอบครองหรือผู้ที่รับมอบหมาย

ให้ท าลายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๑๑๒ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ใดเลิกกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๑๑๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ  ใบอนุญาตสิ้นอายุ  

หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๘๔  ผู้ใด 

ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือของตนเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา  ๖๗  หรือมาตรา  ๘๗  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ไดร้ับอนุญาตตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึง่  

หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้โฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา  ๗๕  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึง่ปี  หรือปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับเป็นรายวันอกีวันละไมเ่กนิ

ห้าพันบาท  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า  ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จ าเป็นตามมาตรา  ๗๘  

วรรคหนึ่ง  (๔)  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

้หนา   ๑๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๘  

วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๘ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของผู้อนุญาต 

ตามมาตรา  ๘๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ  

และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่

บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๑๒๐ เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระท าความผิดตามมาตรา  ๕๘   

ให้ศาลสั่งริบผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  รวมทั้งฉลาก  ภาชนะ  หรือหีบห่อ

บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่น 

ซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากปรากฏในภายหลังโดยค าร้องของ

เจ้าของที่แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด  ให้ศาลสั่งให้คืน

ทรัพย์สินดังกล่าว  ทั้งนี้  เจ้าของที่แท้จริงนั้นต้องยื่นค าร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาล  

มีค าพิพากษาถึงที่สุด 

ทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือท าลายหรือจัดการ

ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็น

ความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธกิารมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี  

การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนภาชนะบรรจุ  

หีบห่อ  ฉลาก  เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสิ่งใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดไว้  

เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้ต้องหายินยอมให้สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้

ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 

สิ่งของที่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขตามวรรคสาม  ให้ท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่มีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามวรรคสามหรือตามวรรคสี่   แสดงต่อ

เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เปรียบเทียบได้ว่าตนเป็น เจ้าของ 

ที่แท้จริงและมิได้รู้ เห็นเป็นใจในการกระท าความผิด  และสิ่งที่ ได้ยึดหรืออายัดไว้ยังคงอยู่ ใน 

ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายสั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึด

หรืออายัดแก่ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงได้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๑๒๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการ 

ตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ งกรรมการ 

ตามมาตรา  ๗  (๔)  และ  (๕)  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้   

ให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งอธิบดีมอบหมาย  รองอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตรซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย  และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๒๓ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๑)  

และ  (๒)  และให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการ  

และเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

กรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๓)  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้   

ให้ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

้หนา   ๑๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๒๔ บรรดาใบอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือขายยาหรืออาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตามพระราชบัญญัตินี้  ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  หรือพระราชบัญญัติอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้น ๆ  จะสิ้นอายุ 

มาตรา ๑๒๕ บรรดาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาและใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 

ต ารับอาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินี้   ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา   

พ.ศ.  ๒๕๑๐  และพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกวา่ใบส าคญันัน้ ๆ  จะสิ้นอายุ  และให้ยาหรืออาหารที่ไดผ้ลิตหรือน าเขา้ก่อนใบส าคญั

ดังกล่าวสิ้นอายุสามารถจ าหน่ายต่อไปได้จนกว่ายาหรืออาหารนั้นจะสิ้นอายุหรือผู้อนุญาตจะสั่งยกเลิก 

มาตรา ๑๒๖ ค าขออนุญาต  ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา  หรือค าขอใดในส่วนที่เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินี้และ ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.   ๒๕๑๐   

หรือพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอ 

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  และถ้าค าขอดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากค าขอตามพระราชบัญญัตินี้   

ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา ๑๒๗ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา  

พ.ศ.  ๒๕๑๐  หรือพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายในสองปี 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ

ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒





หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุม 
และก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ  ท าให้ต้องน าบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมาย
ว่าด้วยอาหารมาใช้บังคับ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับการควบคุมและก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
รวมทั้งไม่สอดคล้องต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ดังนั้น  สมควรมีกฎหมายควบคุมและ 
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าหรับมนุษย์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยมีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ  และมีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมและก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยระบบการอนุญาต  การขึ้นทะเบียน  การแจ้งรายละเอียด  และการจดแจ้ง  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร  ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย  มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าในการส่งออกไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



 

 

 

 

 

6) กลุมกฎหมายความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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6. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏบัติงาน



 
พระราชบัญญัติ 

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือก าหนด
กลไกการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  โดยใช้
ระบบการแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่
ลูกจ้าง  หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  ให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกีย่วกบั
การพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หรือกรมควบคุมโรค  เพ่ือให้สามารถด าเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที  ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอื่นตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงตาม  (๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุม 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“โรคจากการประกอบอาชีพ”  หมายความว่า  โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล

เนื่องมาจากการท างานหรือการประกอบอาชีพ 

“โรคจากสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล

เนื่องมาจากมลพิษ 

“มลพิษ”  หมายความว่า  ของเสีย  วัตถุอันตราย  สิ่งปนเปื้อน  และมลสารอื่น  ๆ  รวมทั้งกาก  

ตะกอน  หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น  ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ  หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม

ตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือภาวะที่เป็นพิษภัย

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได ้ และให้หมายความรวมถึงรงัสี  ความร้อน  แสง  เสียง  กลิ่น  

ความสั่นสะเทือน  หรือเหตุอื่น ๆ  ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“แหล่งก าเนิดมลพิษ”  หมายความว่า  โรงงานอุตสาหกรรม  อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  ยานพาหนะ  

และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ  ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน

การรายงาน  และการติดตามผลของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพ่ือหาสาเหตุและแหล่งที่เกิดโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค 

“อาชีวเวชกรรม”  หมายความว่า  กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

ของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง  การตรวจสุขภาพให้เหมาะสม

กับงาน  การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรค  รวมทั้ง

การวินิจฉัยสาเหตุของโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น 

โรคจากการประกอบอาชีพ 

“เวชกรรมสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมิน 

ความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรค  รวมทั้ง  

การวินิจฉัยสาเหตุของโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น 

โรคจากสิ่งแวดล้อม   

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงาน  

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และให้หมายความรวมถึงผู้รับงาน 

ไปท าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

“แรงงานนอกระบบ”  หมายความว่า  บุคคลที่มีงานท า  แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างและ

ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน  และผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุข  หน่วยงานหรือหน่วยบริการด้านสุขภาพ

ที่ด าเนินการภายในสถานประกอบกิจการ  หรือองค์กรที่ให้บริการด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

“สถานบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  หรือเอกชน  

สภากาชาดไทย  และหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ 

“หน่วยปฏิบัติการ”  หมายความว่า  หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

“คณะกรรมการ”   หมายความว่า   คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 

ให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน 

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้นได้ 

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด  ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อหรืออาการส าคัญของโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ต้องมี 

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้นายจ้างแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง 

(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษแจ้งขอ้มลู

ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรือ 

อาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง 

มาตรา ๘ ให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  แจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับ

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง  หรือประชาชนที่ได้รับ

หรืออาจได้รับมลพิษ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในมาตรา  ๗  (๒)  

หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙ บรรดาข้อมูลส่วนบคุคลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การแจ้ง  หรือการรายงาน

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือเป็นความลับ   

ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ให้เปิดเผยข้อมูลดังกลา่วได้  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดลอ้ม 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม”  ประกอบด้วย  

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  อธิบดีกรมอนามัย  เลขาธิการส านักงานประกันสงัคม  

และเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญ  

มีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ด้านกฎหมาย  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้านสังคม  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ใน 

การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน  โดยใน

จ านวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  อย่างน้อยสองคน  

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

ซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และผู้อ านวยการส านักโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 

 (๔) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 (๖) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือเลิกจ้างจากหน่วยงาน

ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในวงราชการ 

 (๗) เป็นผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ 

การแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน  

สองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรี  

จะไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทนก็ได ้ และในการนี้  ให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ

เท่าที่เหลืออยู ่

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๑ 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอเขตพ้ืนที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะต่อคณะรัฐมนตรี 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) ก าหนดแผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และ 
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  ด าเนินการให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) รายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง  

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามมาตรา  ๔๙ 
(๘) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และประสานงานในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุม 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๙) ติดตามและรับทราบผลการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการเฝ้าระวัง   
การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติตาม  (๑)  
รวมถึงแผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติตาม  (๔) 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึง่

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

มีอ านาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหรือ

หลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๘ ให้กรมควบคุมโรคเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  แผนปฏิบัติการ  ระบบ  แนวทางปฏิบัติ  และรายงาน

เกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๑๔ (๑) (๔)  และ  (๖)  เสนอต่อคณะกรรมการ  

(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่เปน็การเฉพาะที่ต้องมีการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๑๔  (๒)  เสนอต่อคณะกรรมการ  

(๓) ประสานงาน  ติดตาม  และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการหรือ

สนับสนุนให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๕) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  และประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบยีน

กับกรมควบคุมโรคตามมาตรา  ๒๕ 

(๖) ตรวจวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค  หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดตามมาตรา  ๗  (๑)  ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประสาน  จัดการข้อมูล  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือ

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมควบคุมโรค 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดลอ้มจังหวดั 

และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรงุเทพมหานคร 
 
 

มาตรา ๑๙ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ผู้อ านวยการส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  เกษตรจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด  สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จ านวนหนึ่งคน  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนหนึ่งคน  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป จ านวนหนึ่งคน  และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมโีรงพยาบาลในสังกัดของหนว่ยงานอื่นของรัฐนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

(๕) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวนหนึ่งคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จ านวนหนึ่งคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ  

โรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนกรมอนามัย  ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนส านักงานประกันสังคม  ผู้แทนส านักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร  และผู้แทน

สภากาชาดไทย  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ  นอกจาก  (๓)  จ านวนสี่คน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  

จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดั

และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่

และอ านาจในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  แผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติ 

ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  และ  (๔) 

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ประสานงาน  และเสนอมาตรการในการเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ  

และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด  

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๒ 

(๔) รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม 

(๕) ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ  

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยกัน  หรือกับคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

(๖) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  เอกสาร

หรือหลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการควบคุม

โรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดัหรอืคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๒ การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดั

หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  จะแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก  

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  และ

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

 
 

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม 

(๒) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๒๕ การให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการโดยหน่วยบริการ

ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  

หน่วยบริการตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้บริการทางอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรฐานที่ก าหนดในมาตรา  ๒๔ 

การขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  อายุและการต่ออายุการขึ้นทะเบียน  การออกใบแทน 

การขึ้นทะเบียน  การเพิกถอนทะเบียน  และการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ 

ขึ้นทะเบียน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม 

 
 

มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ  ให้นายจ้างจัดให้มี 

การตรวจสุขภาพลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมใน 

การท างาน  โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  

มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ  

ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพ  โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕ 

การตรวจสุขภาพตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  โดยหน่วยบริการ

ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕   

ประเภท  ขนาด  และลักษณะของแหล่งก าเนิดมลพิษ  และประเภทหรือกลุ่มของประชาชน 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  

ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ด าเนินการตามมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๒๘  แจ้งข้อมูล

การตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ  หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรือ

อาจได้รับมลพิษ  แล้วแต่กรณี  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้รายงานต่อกรมควบคุมโรคและ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้หน่วยงาน

ของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนสามารถขอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๙  ได้  

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่บุคคลดังต่อไปนี้พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก 

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๑) นายจ้าง  ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ

ในสถานประกอบกิจการ 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบลูกจ้าง  แรงงานนอกระบบ  หรือประชาชน 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก 

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  หรือได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๐  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อ

กรมควบคุมโรค  และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด

หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 

การรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หมวด  ๖ 
การป้องกนัและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

 
 

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งหน่วยขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  เพ่ือท าหน้าที่ใน 

การสอบสวนโรค  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หน่วยปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หนึ่งคน  เจ้าหน้าที่

ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ

หรือพบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควร 

สงสัยว่าเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่นั้น  

ท าการสอบสวนโรค  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ

น าลูกจ้างหรือประชาชนที่ไดร้ับหรืออาจได้รบัมลพิษ  แล้วแต่กรณ ี เข้ารับการตรวจวนิิจฉัยโรค  รักษาพยาบาล  

หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการสอบสวนโรคเสนอ

ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เพ่ือรายงาน

การด าเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบ 

การสอบสวนโรค  การออกค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  และการรายงานตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่านายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด

มลพิษ  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเปน็หนังสือให้ผู้นัน้ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีที่นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษละเลยไม่ด าเนินการตามค าสั่ง

ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายสั่งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการได้  โดยให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษชดใช้ค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการนั้นตามจ านวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

การด าเนินการออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม  ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดหรือก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือ  

สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

มีอ านาจประกาศเขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องเฝ้าระวัง  ป้องกัน  หรือควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือ

โรคจากสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลง 

การประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  

ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วหรือกว้างขวาง  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

้หนา   ๒๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ส าหรับเขตพ้ืนที่นั้นเป็นการเฉพาะ  หรือก าหนดมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้นเป็น  

การเฉพาะก็ได้ 

หมวด  ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๓๖ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง  แหล่งก าเนิดมลพิษ  ยานพาหนะ  หรือ

สถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาท าการของสถานประกอบ

กิจการหรือสถานที่นั้น  เพ่ือควบคุม  ตรวจสอบ  ตรวจวัด  หรือเก็บตัวอย่างซึ่งวัตถุ  สารเคมี  หรือ

ผลิตภัณฑ์ใด ๆ  ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน   

การควบคุม  และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และหากยังด าเนนิการ

ไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  ให้ส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือ

หลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

การด าเนินการตาม  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตัิหนา้ที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวตอ่บคุคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตนิี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๘ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๙ นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

้หนา   ๒๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  ต่อคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๗  หรือต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๑  (๖)  หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา  ๓๖  (๒)  

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๔๑ ผู้ใดให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

ตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๒ ผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  

ผู้ใด  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๒๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ นายจ้างที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามมาตรา  ๒๖  แต่หน่วยบริการนั้น

ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่จัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของ

ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๕ นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  

หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๔๖ นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๗ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระท าของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่สั่งการ

หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน

การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

้หนา   ๒๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และเมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับ

ตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ มีการเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือยินยอมแต่ไม่ช าระเงิน  ให้ด าเนินคดีต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๑)  และ  (๒)  และ

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก  

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้รองอธิบดี

กรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และผู้อ านวยการ

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๙  (๑)  และ  (๒)  

และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ 

ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงาน 

ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๑)  และ  (๒)  

และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครไปพลางก่อน

้หนา   ๒๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๓ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  

ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพและโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น  และยังไม่มีกลไกใน 
การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ  สมควรก าหนดให้มีแนวทางในการควบคุมโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือยับยั้งมิให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   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 
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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 
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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 
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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 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(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 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

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 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

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 
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(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 
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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 
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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 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

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 

 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

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 

 



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตัิ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ที่อับอำกำศ”  (Confined  Space)  หมำยควำมว่ำ  ที่ซึ่งมีทำงเข้ำออกจ ำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้

ส ำหรับเป็นสถำนที่ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ  และมีสภำพอันตรำยหรือมีบรรยำกำศอันตรำย   
เช่น  อุโมงค์  ถ้ ำ  บ่อ  หลุม  ห้องใต้ดิน  ห้องนิรภัย  ถังน้ ำมัน  ถังหมัก  ถัง  ไซโล  ท่อ  เตำ  ภำชนะ  
หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

“สภำพอันตรำย”  หมำยควำมว่ำ  สภำพหรือสภำวะที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงไดร้ับอันตรำยจำกกำรท ำงำน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีวัตถุหรือวัสดุที่อำจก่อให้เกิดกำรจมลงของลูกจ้ำงหรือถมทับลูกจ้ำงที่เข้ำไปท ำงำน 
(๒) มีสภำพที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงตก  ถูกกัก  หรือติดอยู่ภำยใน 
(๓) มีสภำวะที่ลูกจ้ำงมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับอันตรำยจำกบรรยำกำศอันตรำย 
(๔) สภำพอื่นใดที่อำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือชีวิตตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
“บรรยำกำศอันตรำย”  หมำยควำมว่ำ  สภำพอำกำศที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยจำกสภำวะ

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีออกซิเจนต่ ำกว่ำร้อยละ  ๑๙.๕  หรือมำกกว่ำร้อยละ  ๒๓.๕  โดยปริมำตร 
(๒) มีก๊ำซ  ไอ  หรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้  เกินร้อยละ  ๑๐  ของค่ำควำมเข้มข้นขัน้ต่ ำ

ของสำรเคมีแต่ละชนิดในอำกำศที่อำจติดไฟหรือระเบิดได้   (lower  flammable  limit  หรือ  lower  
explosive  limit) 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๓) มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้  ซึ่งมีค่ำควำมเข้มข้นเท่ำกับหรือมำกกว่ำค่ำควำมเข้มข้นขั้นต่ ำสุด
ของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด  (minimum  explosible  concentration)   

(๔) มีค่ำควำมเข้มข้นของสำรเคมีแต่ละชนิดเกินมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย 

(๕) สภำวะอื่นใดที่อำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือชีวิตตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ให้นำยจ้ำงจัดท ำป้ำยแจ้งข้อควำมว่ำ  “ที่อับอำกำศ  อันตรำย  ห้ำมเข้ำ”  ให้มีขนำด
มองเห็นได้ชัดเจน  ติดตั้งไว้โดยเปิดเผยบริเวณทำงเข้ำออกของที่อับอำกำศทุกแห่ง  ส ำหรับที่อับอำกำศ
ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เฉพำะในกำรเปิดทำงเข้ำออก  ให้นำยจ้ำงจัดให้มีมำตรกำรควบคุมเพ่ือควำมปลอดภัย 
ในกำรเปิดทำงเข้ำออกและต้องติดป้ำยแจ้งข้อควำมดังกล่ำวด้วย   

ข้อ ๓ ห้ำมนำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ  เว้นแต่นำยจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ให้มีควำมปลอดภัยตำมกฎกระทรวงนี้แล้ว  และลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญำตจำกผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรอนุญำตตำมข้อ  ๑๗  และเป็นผู้ได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ 
ตำมข้อ  ๒๐ 

ข้อ ๔ ห้ำมนำยจ้ำงอนุญำตให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ  หำกนำยจ้ำงรู้ 
หรือควรรู้ว่ำลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ  โรคหัวใจ  หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่ำ
กำรเข้ำไปในที่อับอำกำศอำจเป็นอันตรำยต่อบุคคลดังกล่ำว   

หมวด  ๒ 
มำตรกำรควำมปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๕ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรประเมินสภำพอันตรำยในที่อับอำกำศ  หำกพบว่ำมีสภำพอันตรำย
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรควบคุมสภำพอันตรำยเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อลูกจ้ำง  และให้นำยจ้ำง
เก็บหลักฐำนกำรด ำเนินกำรไว้   ณ  สถำนประกอบกิจกำร  หรือสถำนที่ท ำงำน  เพ่ือให้พนักงำน 
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้   

ข้อ ๖ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจวัด  บันทึกผลกำรตรวจวัด  และประเมินสภำพอำกำศ 
ในที่อับอำกำศก่อนให้ลูกจ้ำงเข้ำไปท ำงำนและในระหว่ำงที่ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศ   หำกพบว่ำ 
มีสภำวะที่เป็นบรรยำกำศอันตรำย  ให้นำยจ้ำงด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ำมบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ 
(๒) กรณีที่มีลูกจ้ำงอยู่ระหวำ่งกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ  ให้น ำลูกจ้ำงออกจำกบรเิวณนัน้ทนัที   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๓) ประเมินและค้นหำสำเหตุของกำรเกิดบรรยำกำศอันตรำย 
(๔) ด ำเนินกำรเพ่ือท ำให้สภำพอำกำศในที่อับอำกำศนั้นไม่มีบรรยำกำศอันตรำย  เช่น   

กำรระบำยอำกำศหรือกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอื่นเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแก่ลูกจ้ำง 
ให้นำยจ้ำงเก็บบันทึกผลกำรตรวจวัด  กำรประเมินสภำพอำกำศ  และกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้

สภำพอำกำศในที่อับอำกำศไม่มีบรรยำกำศอันตรำยไว้   ณ  สถำนประกอบกิจกำร  หรือสถำนที่ท ำงำน  
เพื่อให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้อย่ำงน้อยหนึ่งปี 

ข้อ ๗ หำกนำยจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อ  ๖  แล้ว  ที่อับอำกำศยังมีบรรยำกำศอันตรำยอยู่  
แต่นำยจ้ำงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศที่มีบรรยำกำศอันตรำยนั้น  
ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมำะสม
กับลักษณะงำน  และใช้อุปกรณ์กำรท ำงำนชนิดที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวท ำงำนในที่อับอำกำศได้โดยปลอดภัย 

ข้อ ๘ กรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีลูกจ้ำงซึ่งได้รับ
กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศตำมข้อ  ๒๐  คนหนึ่งหรือหลำยคนตำมควำมจ ำเป็น  
เป็นผู้ควบคุมงำนประจ ำในบริเวณพ้ืนที่ท ำงำนตลอดเวลำเพื่อท ำหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนและ 
แผนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงำนในกรณเีกิดเหตฉุุกเฉนิ  และปิดประกำศหรือแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 

(๒) ชี้แจงและซักซ้อมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  วิธีกำรปฏิบัติงำน  และวิธีกำรป้องกันอันตรำย
ให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้   

(๓) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องป้องกันอันตรำยและอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  
และให้ตรวจตรำอุปกรณ์ดังกล่ำวให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน 

(๔) สั่งให้หยุดกำรท ำงำนไว้ชั่วครำวในทันที  ในกรณีที่มีเหตุซึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำง
หรือลูกจ้ำงแจ้งว่ำอำจเกิดอันตรำย  จนกว่ำเหตุนั้นจะหมดไป  และหำกจ ำเป็นจะขอให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรอนุญำตตำมข้อ  ๑๗  ยกเลิกกำรอนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศนั้นเสียก็ได้ 

ผู้ควบคุมงำนตำมวรรคหนึง่อำจท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนในที่อับอำกำศหลำยจุด  กำรท ำงำน
ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันในครำวเดียวกันก็ได้  ทั้งนี้  ต้องสำมำรถมำถึงแต่ละจุดกำรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว
ในทันทีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ ๙ ให้นำยจ้ำงด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  อุปกรณ์ช่วยเหลือ  และช่วยชีวิต 

ที่เหมำะสมกับลักษณะงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย   อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนในที่อับอำกำศและผู้ช่วยเหลือ
สวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตนั้น   

(๒) จัดให้ลูกจ้ำงซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศตำมข้อ  ๒๐  
คนหนึ่งหรือหลำยคนตำมควำมจ ำเป็น  เป็นผู้ช่วยเหลือ  พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ที่เหมำะสมกับลักษณะงำน  คอยเฝ้ำดูแลบริเวณทำงเขำ้ออกที่อบัอำกำศ  โดยให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกบั
ลูกจ้ำงที่ท ำงำนในที่อับอำกำศและช่วยเหลือลูกจ้ำงออกจำกที่อับอำกำศได้ตลอดเวลำ   

ข้อ ๑๐ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีสิ่งปิดกั้นที่สำมำรถป้องกันมิให้บุคคลใดเข้ำหรือตกลงไปในที่อับอำกำศ
ที่มีลักษณะเป็นช่อง  โพรง  หลุม  ถังเปิด  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ที่อับอำกำศที่ให้ลูกจ้ำงท ำงำนมีผนังต่อหรือมีโอกำสที่พลังงำน  สำร  หรือสิ่งที่
เป็นอันตรำยจะรั่วไหลเข้ำสู่บริเวณที่อับอำกำศที่ท ำงำนอยู่  ให้นำยจ้ำงปิดกั้นหรือกระท ำโดยวิธีกำรอื่นใด
ที่มีผลในกำรป้องกันมิให้พลังงำน  สำร  หรือสิ่งที่เป็นอันตรำยเข้ำสู่บริเวณที่อับอำกำศในระหว่ำงที่ลูกจำ้ง
ก ำลังท ำงำน   

ข้อ ๑๒ ให้นำยจ้ำงจัดบริ เวณทำงเดินหรือทำงเข้ำออกที่อับอำกำศให้มีควำมสะดวก 
และปลอดภัย 

ข้อ ๑๓ ให้นำยจ้ำงประกำศห้ำมลูกจ้ำงหรอืบุคคลใดสูบบุหรี่  หรือพกพำอุปกรณ์ส ำหรับจุดไฟ
หรือติดไฟที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับกำรท ำงำนเขำ้ไปในที่อับอำกำศ  โดยปิดหรือแสดงไว้บริเวณทำงเขำ้ออกที่อับอำกำศ 

ข้อ ๑๔ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ เหมำะสมในกำรใช้งำนในที่อับอำกำศและ
ตรวจสอบให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำนั้นมีสภำพสมบูรณ์และปลอดภัยพร้อมใช้งำน  ในกรณีที่ที่อับอำกำศนั้น 
มีบรรยำกำศอันตรำยที่ไวไฟหรือระเบิดได้  ต้องเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดที่ไม่เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดกำรติดไฟ
หรือระเบิดได้ 

ข้อ ๑๕ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในจ ำนวนเพียงพอ 
ที่จะใช้ได้ทันทีที่มีกำรท ำงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรลุกไหม้ 

ข้อ ๑๖ ห้ำมนำยจ้ำงอนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนต่อไปนี้ในที่อับอำกำศ 
(๑) งำนที่ก่อให้เกิดควำมร้อนหรือประกำยไฟในที่อับอำกำศ  เช่น  กำรเชื่อม  กำรเผำไหม้  

กำรย้ ำหมุด  กำรเจำะ  กำรขัด  หรืองำนอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน 
(๒) งำนที่ใช้สำรระเหยง่ำย  สำรพิษ  หรือสำรไวไฟ 
มิให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับกรณีที่นำยจ้ำงได้จัดให้มีมำตรกำรควำมปลอดภัย 

ตำมกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้  ลูกจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนอำจปฏิเสธกำรท ำงำนในครำวใดก็ได้  หำกเห็นว่ำกำรท ำงำน
ในครำวนั้นไม่มีมำตรกำรรองรับเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อลูกจ้ำง 

หมวด  ๓ 
กำรอนุญำต 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้นำยจ้ำงเป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศ   
ในกำรนี้  นำยจ้ำงจะมอบหมำยเป็นหนังสือให้ลูกจ้ำงซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
ในที่อับอำกำศตำมข้อ  ๒๐  คนหนึ่งหรือหลำยคนตำมควำมจ ำเป็น  เป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบใน 
กำรอนุญำตแทนก็ได้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ให้นำยจ้ำงเก็บหนังสือมอบหมำยไว้  ณ  สถำนประกอบกิจกำร  หรือสถำนที่ท ำงำน  เพ่ือให้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๘ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีหนังสืออนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศทุกครั้ง  โดยอย่ำงน้อย
ต้องมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่ีอับอำกำศที่อนุญำตให้ลูกจ้ำงเข้ำไปท ำงำน 
(๒) วัน  เวลำในกำรท ำงำน 
(๓) งำนที่ให้ลูกจ้ำงเข้ำไปท ำ 
(๔) ชื่อลูกจ้ำงที่อนุญำตให้เข้ำไปท ำงำน 
(๕) ชื่อผู้ควบคุมงำนตำมข้อ  ๘   
(๖) ชื่อผู้ช่วยเหลือตำมข้อ  ๙  (๒)   
(๗) อันตรำยที่ลูกจ้ำงอำจได้รับ  และวิธีกำรปฏิบัติตนและกำรช่วยเหลือลูกจ้ำงออกจำกที่อับอำกำศ

ในกรณีฉุกเฉิน  และวิธีกำรหลีกหนีภัย 
(๘) ผลกำรประเมินสภำพอันตรำยและบรรยำกำศอันตรำย   
(๙) มำตรกำรควำมปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนกำรให้ลูกจ้ำงเข้ำไปท ำงำน 

(๑๐) อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต 
(๑๑) ชื่อและลำยมือชื่อผู้ขออนุญำต  และชื่อและลำยมือชื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุญำต

ตำมข้อ  ๑๗ 
(๑๒) ผลกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงที่ท ำงำนในที่อับอำกำศโดยมีใบรับรองแพทย์ 
ข้อ ๑๙ ให้นำยจ้ำงเก็บหนังสืออนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศตำมข้อ  ๑๘  ไว้   

ณ  สถำนประกอบกิจกำรหรือสถำนที่ท ำงำน  เพ่ือให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้และ 
ให้ปิดหรือแสดงส ำเนำหนังสือดังกล่ำวไว้ที่บริเวณทำงเข้ำที่อับอำกำศให้เห็นชัดเจนตลอดเวลำที่ลูกจ้ำงท ำงำน 

หมวด  ๔ 
กำรฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศแก่ลูกจ้ำงทุกคน
ที่ท ำงำนในที่อับอำกำศรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน 
อย่ำงปลอดภัยตำมหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำย   พร้อมทั้ งวิธีกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน   
ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมวรรคหนึ่งได้เอง   จะต้องให้นิติบุคคล 
ที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑  เป็นผู้ด ำเนินกำร 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๑ ให้นำยจ้ำงเก็บหลักฐำนกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ 
ตำมข้อ  ๒๐  ไว้  ณ  สถำนประกอบกิจกำรหรือสถำนที่ท ำงำน  เพ่ือให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๒๒ ให้ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และหลักสูตร
กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ใช้ได้ต่อไป
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่ำจะมีประกำศตำมข้อ  ๒๐  ใช้บังคับ 

ให้หน่วยงำนฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศที่ไดข้ึ้นทะเบยีน  ตำมประกำศ
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ด ำเนินกำรตำมประกำศดังกล่ำวต่อไป  และให้ถือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑   
ตำมข้อ  ๒๐  วรรคสอง  จนกว่ำจะมีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑  ด ำเนินกำร 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่นำยจ้ำงจัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ 
ตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย   อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ถือว่ำนำยจ้ำงได้จัดให้มีกำรฝึกอบรม
แก่ลูกจ้ำงและลูกจ้ำงได้รับกำรฝึกอบรมตำมข้อ  ๒๐  แล้ว 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  11  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลต ำรวจเอก  อดุลย ์ แสงสิงแกว้ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้นำยจ้ำงบริหำร  
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เป็นไป 
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งในกำรท ำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศสมควรจะต้องมีระบบกำรบริหำร  
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ได้มำตรฐำน 
อันจะท ำให้ลูกจ้ำงและผู้เกี่ยวข้องมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศมำกยิ่งขึ้น   จึงจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  
 

 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ”  (Wet  Bulb  Globe  Temperature - WBGT)  หมายความว่า 
(๑) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่ไม่มีแสงแดดหรือในอาคารมีระดับ

ความร้อนเท่ากับ  ๐.๗  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
(natural  wet  bulb  thermometer)  บวก  ๐.๓  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  
(globe  thermometer)  หรือ 

(๒) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดด  มีระดับความร้อนเท่ากับ  
๐.๗  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ  บวก  ๐.๒  เท่าของอุณหภูมิ
ที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  และบวก  ๐.๑  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง  
(dry  bulb  thermometer) 

“ระดับความร้อน”  หมายความว่า  อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานตรวจวัด
โดยค่าเฉล่ียในช่วงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทํางานปกติ 

“สภาวะการทํางาน”  หมายความว่า  สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ทํางานของลูกจ้าง
ซึ่งรวมถึงสภาพต่าง ๆ  ในบริเวณที่ทํางาน  เคร่ืองจักร  อาคาร  สถานที่  การระบายอากาศ  ความร้อน
แสงสว่าง  เสียง  ตลอดจนสภาพและลักษณะการทํางานของลูกจ้างด้วย 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

“งานเบา”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายไม่เกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  งานเขียนหนังสือ  งานพิมพ์ดีด  งานบันทึกข้อมูล  
งานเย็บจักร  งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์  งานประกอบช้ินงานขนาดเล็ก  งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า  
การยืนคุมงาน   

“งานปานกลาง”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิด
การเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  ถึง  ๓๕๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  
งานยก  ลาก  ดัน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลาง  งานตอกตะปู  งานตะไบ  งานขับรถบรรทุก  
งานขับรถแทรกเตอร์ 

“งานหนัก”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงมากหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายเกิน  ๓๕๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  งานท่ีใช้พลั่วตักหรือเคร่ืองมือลักษณะคล้ายกัน   
งานขุด  งานเลื่อยไม้  งานเจาะไม้เนื้อแข็ง  งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่  งานยก  หรือเคล่ือนย้ายของหนัก
ขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชัน 

หมวด  ๑ 
ความร้อน 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉล่ียอุณหภูมิ
เวตบัลบ์โกลบ  ๓๔  องศาเซลเซียส 

(๒) งานท่ีลูกจ้างทําในลักษณะงานปานกลางต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  ๓๒  องศาเซลเซียส 

(๓) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  ๓๐  องศาเซลเซียส 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีแหล่งความร้อนที่อาจเป็นอันตราย 
ให้นายจ้างติดป้ายหรือประกาศเตือนอันตรายในบริเวณดังกล่าว  โดยให้ลูกจ้างสามารถมองเห็นไดช้ัดเจน 

ในกรณีที่บริเวณการทํางานตามวรรคหนึ่งมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๒   
ให้นายจ้างดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทํางานทางด้านวิศวกรรม  เพื่อควบคุมระดับความร้อน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และจัดให้มีการปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุง
หรือแก้ไขดังกล่าวไว้  เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองได้  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการควบคุม
หรือลดภาระงาน  และต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้
ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมวด  ๒ 
แสงสว่าง 

 
 

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก  แผ่นฟิล์มกรองแสง  หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม
และเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้า 
ส่องเขา้นัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะทํางาน  ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้  ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทํางานในสถานที่มืด  ทึบ  และคับแคบ  เช่น  ในถ้ํา  อุโมงค์
หรือในที่ที่มีลักษณะเช่นว่านั้น  นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่เหมาะสมแก่สภาพและ
ลักษณะงาน  โดยอาจเป็นชนิดที่ติดอยู่ในพื้นที่ทํางานหรือติดที่ตัวบุคคลได้  หากไม่สามารถจัดหา 
หรือดําเนินการได้  ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ใน
หมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

หมวด  ๓ 
เสียง 

 
 

ข้อ ๗ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงมิให้ลูกจ้างได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ
ที่มีระดับเสียงสูงสุด  (peak  sound  pressure  level)  ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  (impact  or  
impulse  noise)  เกิน  ๑๔๐  เดซิเบล  หรือได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่  
(continuous  steady  noise)  เกินกว่า  ๑๑๕  เดซิเบลเอ 

ข้อ ๘ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดเวลาการทํางานในแต่ละวัน  
(Time  Weighted  Average-TWA)  มิให้เกินมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการทํางานมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน 
ที่กําหนดในข้อ  ๗  หรือมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๘  นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง
หยุดทํางานจนกว่าจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และให้นายจ้าง
ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขทางด้านวิศวกรรม  โดยการควบคุมที่ต้นกําเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียง
หรือบริหารจัดการเพื่อควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างจะได้รับให้ไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด  และจัดให้มี 
การปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวไว้  เพื่อให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน  เพื่อลดระดับเสียง 
ที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว  โดยให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน
มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๐ ในบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  นายจ้างต้อง
จัดให้มีเคร่ืองหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลติดไว้ให้ลูกจ้างเห็นได้โดยชัดเจน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ีย
ตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแต่  ๘๕  เดซิเบลเอข้ึนไป  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์
การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 
 

ข้อ ๑๒ นายจ้างต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานตลอดเวลาที่ทํางาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนด  ให้สวมใส่ชุดแต่งกาย  รองเท้า  และถุงมือ
สําหรับป้องกันความร้อน 

(๒) งานที่ มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่ มีแสงจ้า 
ส่องเข้านัยน์ตาโดยตรง  ให้สวมใส่แว่นตาลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง 

(๓) งานที่ทําในสถานที่มืด  ทึบ  และคับแคบ  ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 
(๔) งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนด  ให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง 
ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพ 

ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และบํารุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ  
เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด  ๕ 
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน  และการรายงานผล 

 
 

ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับ 
ความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ   



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน   
แสงสว่าง  หรือเสียง  รวมท้ังระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามวรรคหน่ึงได้  ต้องให้ 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อเป็นผู้ให้บริการ 
ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนนิการแทน 

ให้นายจ้างเก็บผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ
เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมทั้งส่งรายงานผลดังกล่าวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัด  และเก็บรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้  
ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด  ๖ 
การตรวจสุขภาพและการรายงานผล 
 

 

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจได้รับ
อันตรายจากความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง  และรายงานผล  รวมทั้งดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน   
แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามข้อ  ๑๔  ต่อไปจนกว่าการขึ้นทะเบียนจะสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  และยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียด
ของบุคคลที่จะขอข้ึนทะเบียนหรือนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๑  แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
เพื่อเป็นผู้ให้บริการในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  
สาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเท่า  ที่เคยข้ึนทะเบียนตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัย  
หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน 
ไม่น้อยกว่าสามปี  สามารถดําเนินการตรวจวัดแทนผู้ทําการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี้ไปพลางก่อนได้ 

ข้อ ๑๘ กรณีที่นายจ้างทําการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ก่อนที่กฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับ  และมีระยะเวลายังไม่ครบหนึ่งปีนับแต่
วันที่ทําการตรวจวัด  ให้ถือว่านายจ้างได้ดําเนินการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี้แล้ว  จนกว่าจะครบ
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  
สมควรจะต้องมีระบบการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานที่ได้มาตรฐาน  อันจะทําให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียงย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“บริภัณฑ์ไฟฟ้า”  หมายความว่า  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  วัสดุ  เคร่ืองประกอบหรือเครื่องจักร  

ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังหรือเป็นส่วนประกอบ  หรือที่ใช้เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้า 
“ฉนวนไฟฟ้า”  หมายความว่า  วัสดุที่มีคุณสมบัติในการก้ันหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า  

หรือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย  เช่น  ยาง  ไฟเบอร์  พลาสติก   
“แรงดันไฟฟ้า”  หมายความว่า  ค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสายหรือสายกับดิน  

หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่น  โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลต์ 
“กระแสไฟฟ้า”  หมายความว่า  การถ่ายโอนประจุไฟฟ้าสุทธิต่อหนึ่งหน่วยเวลา  โดยมีหน่วยวัด

เป็นแอมแปร์ 
“เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า”  หมายความว่า  เคร่ืองจักรที่เปลี่ยนพลังงานใด ๆ  เป็นพลังงานไฟฟ้า 
“สวิตช์”  หมายความว่า  เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ทําหน้าที่ตัดหรือ 

ต่อวงจรไฟฟ้า 
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“การไฟฟ้าประจําท้องถิ่น”  หมายความว่า  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

“วิศวกร”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

“ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”  หมายความว่า  ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง  
ตรวจสอบ  ทดสอบ  ซ่อมแซม  บํารุงรักษา  หรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน  กับระบบไฟฟ้า  บริภัณฑ์ไฟฟ้า  
หรือสายไฟฟ้า 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  โดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าให้มีความรู้
ความเข้าใจ  และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้มีและเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบ
กิจการทั้ งหมดซึ่ ง ได้ รับการ รับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจํ าท้องถิ่น ไว้ ให้พนักงาน 
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ  หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องดําเนินการแก้ไข
แผนผังนั้นให้ถูกต้อง 

ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นป้ายที่ มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตราย 
จากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้โดยเปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า  ทั้งนี้   
ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าเข้าใกล้หรือนําสิ่งที่เป็นตัวนําไฟฟ้า
ที่ไม่มีที่ถือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่า
ระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มี
มาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด  เว้นแต่นายจ้างจะได้ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้   
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(๑) ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแรงดันไฟฟ้า  หรือนําฉนวนไฟฟ้าที่สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า  และ 

(๒) จัดให้มีวิศวกร  หรือกรณีการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นอาจจัดให้ผู้ที่ได้รับการรับรองเป็น 
ผู้ควบคุมงานจากการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นดังกล่าว  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

ข้อ ๘ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานอื่นหรืออนุญาตให้ผู้ซึ่งไม่เก่ียวข้องเข้าใกล้สิ่งที่มี
กระแสไฟฟ้าในระยะท่ีน้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๙ ให้นายจ้างดูแลมิให้ลูกจ้างสวมใส่เคร่ืองนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เก่ียวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์  โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดก้ัน  เว้นแต่
นายจ้างจะได้จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานโดยใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกระแสไฟฟ้า  
หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า  ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้า 
หรือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย  หากพบว่าชํารุด
หรือมีกระแสไฟฟ้าร่ัว  หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน  ให้ซ่อมแซมหรือดําเนินการให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  และจัดให้มีหลักฐานในการดําเนินการเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๒ นายจ้างตอ้งจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้  เพื่อให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทํางานที่ลูกจ้างสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีปฏิบัติเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟ้า 
(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ 

เข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย  และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก 
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หมวด  ๒ 
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
 

 

ข้อ ๑๔ การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า  ให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามท่ีการไฟฟ้า
ประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร  หรือจัดให้มีระบบ
ระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าทํางาน  
ติดตั้ง  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  หรือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า  และให้ติดป้ายแสดง
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย 

ข้อ ๑๖ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทําความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า  เว้นแต่ 
มีมาตรการด้านความปลอดภัยรองรับไว้อย่างครบถ้วน 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์ให้นายจ้างจัดให้มี
ที่ปิดก้ันอันตรายหรือจัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไว้ที่พื้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัส 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างติดตั้งเต้ารับ  สายไฟฟ้า  อุปกรณ์  และเคร่ืองป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน   
ที่มีขนาด  ชนิด  และประเภทท่ีเหมาะสมไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าว 
ให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๙ การใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
(๒) จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ  กรณีติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าไว้ภายในห้อง   

หากมีไอเสียจากเคร่ืองยนต์ให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ภายนอก 
(๓) จัดให้มีเคร่ืองป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 
(๔) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าและน้ํามันในห้องเคร่ืองได้  ทั้งนี้  

การออกแบบและติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในกรณีการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  นอกจากต้องปฏิบัติตามวรรคหน่ึงแล้ว  นายจ้างต้องจัดให้มี

เคร่ืองป้องกันการใช้ผิดหรือสวิตช์สับโยกสองทาง  หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีคุณลักษณะเดียวกัน  เพื่อมิให้
มีโอกาสต่อขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้า
ประจําท้องถิ่นนั้น 



หน้า   ๕ 
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หมวด  ๓ 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา  (National  Fire  Protection  Association : NFPA)  หรือมาตรฐานคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์  (International  Electrotechnical  
Commission : IEC)  หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ไว้ที่สถานประกอบกิจการ   
อาคาร  ปล่องควัน  รวมถึงบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ 

หมวด  ๔ 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน  
เช่น  ถุงมือหนัง  ถุงมือยาง  แขนเสื้อยาง  หมวกนิรภัย  รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้นหรือรองเท้า 
พื้นยางหุ้มส้น  ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  เช่น  แผ่นฉนวนไฟฟ้า  ฉนวนหุ้มสาย  ฉนวนครอบลูกถ้วย  
กรงฟาราเดย์  (Faraday  Cage)  ชุดตัวนําไฟฟ้า  (Conductive  Suit) 

ในกรณีที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่าพื้นตั้งแต่สี่เมตรข้ึนไป  ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้สาย
หรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์  หรืออุปกรณ์ที่ป้องกันการตกจากที่สูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และหมวกนิรภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกําหนดสําหรับให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลา 
ที่ปฏิบัติงาน  เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะทําให้ลูกจ้างเส่ียงต่ออันตรายมากข้ึน  ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยอื่นที่สามารถใช้คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแทน 

ข้อ ๒๒ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ ใช้ ป้องกันกระแสไฟฟ้า 
ต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

(๒) ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า  ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว 
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(๓) ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง  ต้องมีความยาวหุ้มถึงข้อมือและมีความคงทนต่อการฉีกขาดได้ดี  
การใช้ถุงมือยางต้องใช้ร่วมกับถุงมือหนังทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๓ การปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้หรือเหนือน้ําซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างเกิดอันตราย
จากการจมน้ํา  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ชูชีพกันจมน้ํา  เว้นแต่การสวมใส่ชูชีพอาจทําให้ลูกจ้าง
ได้รับอันตรายมากกว่าเดิม  ให้นายจ้างใช้วิธีการอื่นที่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแทน 

ข้อ ๒๔ นายจ้างต้องบํารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  รวมทั้งต้องตรวจสอบ  
และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้วิศวกรตามคํานิยาม  “วิศวกร”  ในกฎกระทรวงนี้  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง 
การดําเนินการตามข้อ  ๑๒  จนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสมควรจะต้องมีระบบการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ที่ได้มาตรฐาน  
อันจะทําให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๙ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย 
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  ธาตุ  สารประกอบ  หรือสารผสม  ตามบัญชีรายชื่อ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด  ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง  ของเหลว  หรือก๊าซ  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเส้นใย  ฝุ่น  
ละออง  ไอ  หรือฟูม  ที่มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีพิษ  กัดกร่อน  ระคายเคือง  ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการแพ้  การก่อมะเร็ง  การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม  เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัย  หรือทําให้ถึงแก่ความตาย 

(๒) เป็นตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง  เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ  ซึ่งอาจทําให้เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้   

“ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  ระดับความเข้มข้นของสารเคมี
อันตรายที่กําหนดให้มีอยู่ได้ในบรรยากาศแวดล้อมในการทํางานที่ลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติสามารถสัมผัส
หรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทํางานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

“การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้าง
ได้รับสารเคมีอันตราย  เช่น  การผลิต  การติดฉลาก  การห่อหุ้ม  การเคล่ือนย้าย  การเก็บรักษา   
การถ่ายเท  การขนถ่าย  การขนส่ง  การกําจัด  การทําลาย  การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว  รวมทั้ง



หน้า   ๑๐ 
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การบํารุงรักษา  การซ่อมแซม  และการทําความสะอาดเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนภาชนะบรรจุ
สารเคมีอันตราย 

“ผลิต”  หมายความว่า  ทํา  ผสม  ปรุง  ปรุงแต่ง  เปลี่ยนรูป  แปรสภาพ  และหมายความรวมถึง
การบรรจุ  และแบ่งบรรจุ 

“ครอบครอง”  หมายความว่า  การมีไว้เพื่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย  ขนส่ง  ใช ้ 
หรือเพื่อประการอื่นใด  และรวมถึงการทิ้งไว้  หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่ครอบครองด้วย 

“ก๊าซ”  หมายความว่า  ของไหลมีปริมาตรหรือรูปทรงไม่แน่นอนที่สามารถฟุ้งกระจายและ
เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวหรือของแข็งได้  โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ   

“เส้นใย”  หมายความว่า  สารท่ีมีลักษณะเรียวยาวคล้ายเส้นด้าย  มีต้นกําเนิดจากแร่  พืช  
สัตว์  หรือใยสังเคราะห์   

“ฝุ่น”  หมายความว่า  อนุภาคของของแข็งที่สามารถฟุ้ง  กระจาย  ปลิวหรือลอยอยู่ในอากาศได้ 
“ละออง”  หมายความว่า  อนุภาคของของเหลวที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ 
“ไอ”  หมายความว่า  ก๊าซที่เกิดขึ้นจากของเหลวหรือของแข็งในสภาวะปกติ 
“ฟูม”  หมายความว่า  อนุภาคของของแข็งที่เกิดจากการรวมตัวของไอสามารถลอยตัวอยู่ใน

อากาศได้ 

หมวด  ๑ 
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย  
และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมทั้ง
แจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง 

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี  ให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย  และรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่ตนมีอยู่ในครอบครองต่ออธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบและอธิบายให้ลูกจ้างเข้าใจข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีอันตรายท่ีอยู่ในครอบครองของนายจ้าง  ข้อความและเคร่ืองหมายต่าง ๆ  ที่ปรากฏในเอกสาร  
คู่มือ  ฉลาก  ป้าย  หรือข่าวสารที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ  ตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการใน 
การทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัย  รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว  
ในการนี้ให้นายจ้างจัดทําคู่มือเก่ียวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
คําแนะนําลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย  ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูล 
ความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๕ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามวิธีการทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่นายจ้างจัดทําขึ้นตามข้อ  ๔  และเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ลูกจ้างต้องบรรเทาเหตุ
และแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที 

หมวด  ๒ 
ฉลากและป้าย 

 
 

ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร  อ่านง่าย  
คงทน  ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  และฉลากนั้นอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์  (product  name) 
(๒) ชื่อสารเคมีอันตราย  (hazardous  substances) 
(๓) รูปสัญลักษณ์  (pictograms) 
(๔) คําสัญญาณ  (signal  words) 
(๕) ข้อความแสดงอันตราย  (hazard  statements) 
(๖) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย  (precautionary  statements) 
ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฉลากตามวรรคหน่ึงได้เนื่องจากขนาดหรือลักษณะของหีบห่อบรรจุภัณฑ์  

ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างกําหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้ลูกจ้าง
ได้รู้ถึงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายตามวรรคหน่ึง  ณ  บริเวณที่มีการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนั้น 

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายห้าม  ป้ายให้ปฏิบัติ  หรือป้ายเตือน  ในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน  ณ  สถานที่ทํางานของลูกจ้าง 

ข้อ ๘ ในกรณีที่อธิบดีประกาศให้สารเคมีอันตรายใดต้องควบคุมเป็นพิเศษ  ให้นายจ้าง 
ปิดประกาศหรือจัดทําป้ายแจ้งข้อความเก่ียวกับอันตรายและมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
สารเคมีอันตรายดังกล่าว 

ข้อ ๙ ให้นายจ้างปิดประกาศหรือจัดทําป้ายแจ้งข้อความ  “ห้ามสูบบุหร่ี  รับประทานอาหาร
หรือเคร่ืองดื่ม  ประกอบอาหาร  หรือเก็บอาหาร”  ด้วยตัวอักษรขนาดที่เห็นได้ชัดเจนไว้  ณ  บริเวณ
สถานที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  หรือในยานพาหนะขนส่ง
สารเคมีอันตราย  และจะต้องควบคุมดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
การคุ้มครองความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๑๐ ในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีสภาพและคุณลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑) ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และเป็นระเบียบเรียบร้อย  พื้นที่ปฏิบัติงานต้องเรียบ  สมํ่าเสมอ  
ไม่ลื่น  และไม่มีวัสดุเกะกะกีดขวางทางเดิน 

(๒) มีระบบระบายอากาศแบบทั่วไป  หรือแบบที่ทําให้สารเคมีอันตรายเจือจาง  หรือแบบที่มี
เคร่ืองดูดอากาศเฉพาะที่  ที่เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอันตราย  โดยให้มีออกซิเจนในบรรยากาศ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละสิบเก้าจุดห้าโดยปริมาตร   

(๓) มีระบบป้องกันและกําจัดอากาศเสียโดยใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  ระบบเปียก   
การปิดคลุม  หรือระบบอื่น  เพื่อมิให้มีสารเคมีอันตรายในบรรยากาศเกินปริมาณท่ีกําหนด  และป้องกัน 
มิให้อากาศที่ระบายออกไปเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 

ข้อ ๑๑ ในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ชําระล้างสารเคมีอันตรายท่ีลูกจ้างสามารถใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน  อย่างน้อยต้องมี 
ที่ล้างตาและฝักบัวชําระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย 

(๒) ที่ล้างมือและล้างหน้า  ไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อลูกจ้างสิบห้าคนและให้เพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดส่วน
ของลูกจ้าง  ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้าคน 

(๓) ห้องอาบน้ําเพื่อใช้ชําระล้างร่างกายไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องตอ่ลูกจ้างสิบห้าคนและให้เพิ่มจํานวนขึ้น
ตามสัดส่วนของลูกจ้าง  ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้าคน  ทั้งนี้  จะต้องจัดของใช้ที่จําเป็นสําหรับ 
การชําระล้างสารเคมีอันตรายออกจากร่างกายให้เพียงพอและใช้ได้ตลอดเวลา 

(๔) อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี
อันตราย 

(๕) อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด  และเพียงพอสําหรับการผจญเพลิง
เบ้ืองต้น 

(๖) ชุดทํางานเฉพาะสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  และที่เก็บชุดทํางาน 
ที่ใช้แล้วดังกล่าวให้เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายประเภทน้ัน 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะอันตรายและ
ความรุนแรงของสารเคมีอันตราย  หรือลักษณะของงาน  ให้ลูกจ้างใช้หรือสวมใส่เพื่อป้องกันอันตราย 
ที่อาจจะเกิดแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๓ ให้ลูกจ้างซึ่งทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลตามข้อ  ๑๒  ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์นั้น  ให้นายจ้างสั่งลูกจ้าง 
หยุดการทํางานทันที  จนกว่าลูกจ้างจะได้ใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องดูแลสถานที่ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายและตรวจสอบอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยที่จัดไว้  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๕ ห้ามนายจ้างยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าพักอาศัย  หรือ
พักผ่อนในสถานที่ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  หรือในยานพาหนะ
ขนส่งสารเคมีอันตราย 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ
สารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
หากพบว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือสุขภาพอนามัย  ให้ดําเนินการแก้ไขให้เกิด
ความปลอดภัยโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
การเก็บรักษา  การบรรจุ  และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายให้มีสภาพและคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหกสิบนาที  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสถานที่เก็บรักษาสารเคมี

อันตรายท่ีมีคุณสมบัติเป็นตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง  เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน  หรือไวไฟซึ่งอาจทําให้เกิด 
การระเบิดหรือไฟไหม้ต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาที  หรือไม่น้อยกว่าเก้าสิบนาที
หากสถานที่ดังกล่าวมีระบบน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ   

(๒) มีพื้นเรียบ  ไม่ขรุขระ  ไม่เปียก  ไม่ลื่น  สามารถรับน้ําหนักได้  และไม่ดูดซับสารเคมีอันตราย  
รวมทั้งต้องดูแลปรับปรุงสถานท่ีมิให้ชํารุด  ผุ  กร่อน  และรักษาความสะอาดพื้นมิให้มีเศษขยะ  เศษวัสดุ  
หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง 

(๓) มีระยะห่างจากอาคารที่ลูกจ้างทํางานในระยะที่ปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๔) มีทางเดินภายในและภายนอกกว้างเพียงพอท่ีจะนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดับเพลิงมาใช้ได้

อย่างสะดวก  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และให้มีมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดทาง 
(๕) มีทางเข้าออกสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายไม่น้อยกว่าสองทาง  ใช้ประตูทนไฟและ

เป็นชนิดเปิดออกสู่ภายนอก  และปิดกุญแจห้องทุกคร้ังเม่ือไม่มีการปฏิบัติงาน 
(๖) มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม  และเกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานและ

จัดการป้องกันมิให้อากาศที่ระบายออกเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น 
(๗) มีการป้องกันสาเหตุที่อาจทําให้เกิดอัคคีภัยในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  

เช่น  ประกายไฟ  เปลวไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  การเสียดสี  ท่อร้อน  การลุกไหม้ได้เอง  เป็นต้น 
(๘) จัดทําเขื่อน  กําแพง  ทํานบ  ผนัง  หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน  เพื่อกักมิให้สารเคมี

อันตรายที่เป็นของเหลว  ไหลออกภายนอกบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  และมีรางระบาย
สารเคมีอันตรายที่ร่ัวไหลไปยังที่ที่สามารถรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดอย่างปลอดภัย  เพื่อไม่ให้มีการสะสมตกค้าง  
โดยรางระบายต้องแยกจากระบบระบายน้ํา 

(๙) จัดทําร้ัวล้อมรอบสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อยู่นอกอาคาร 
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(๑๐) มีป้ายข้อความว่า  “สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”   
ปิดประกาศไว้ที่ทางเข้าสถานที่นั้นให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 

(๑๑) มีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตรายของสารเคมีอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน
ตลอดเวลา 

(๑๒) มีแผนผังแสดงที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง  อุปกรณ์ผจญเพลิง  อุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ติดไว้บริเวณทางเข้าออกให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตรายในบริเวณ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  รวมทั้งมาตรการเบ้ืองต้นในการแก้ไขเยียวยาอันตรายที่เกิดขึ้น 

ข้อ ๑๙ การจัดเก็บสารเคมีอันตรายให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เก็บรักษาสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานการเก็บรักษาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อ  ปริมาณสารเคมีอันตรายทุกชนิดที่จัดเก็บในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

แต่ละแห่งอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังตามปีปฏิทิน 
(๓) ระมัดระวังมิให้หีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายชํารุดหรือพังทลาย 
(๔) มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากการขุดเจาะ  หรือมีเคร่ืองหมาย

แสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจนในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดิน 
ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างดําเนินการเก่ียวกับหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้วัสดุที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  ผุ  กร่อน  และสามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งได้ด้วยความปลอดภัย  

สามารถรองรับความดันของสารเคมีอันตรายได้ในสภาพการใช้งานปกติ  มีอุปกรณ์นิรภัยเพื่อระบายความดัน
ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ในกรณีเกิดความดันผิดปกติ   

(๒) ตรวจสอบ  และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา  หากพบว่ามี
สารเคมีอันตรายร่ัวไหล  หรือคาดว่าจะร่ัวไหลออกมา  ต้องทําการแยกเก็บไว้ต่างหากในที่ที่ปลอดภัยและ
ทําความสะอาดสิ่งร่ัวไหลโดยเร็ว  รวมทั้งทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

(๓) บรรจุสารเคมีอันตรายไม่เกินพิกัดที่กําหนดไว้สําหรับภาชนะนั้น 
(๔) มีมาตรการป้องกันไม่ให้ยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใดชน  หรือกระแทกหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  

หรือวัสดุห่อหุ้มที่มีสารเคมีอันตรายบรรจุอยู่ 
(๕) ควบคุมดูแลหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มที่มีสารเคมีอันตรายบรรจุมิให้เปิดทิ้งไว้  

เว้นแต่เพื่อการตรวจสอบหรือใช้ประโยชน์   
ข้อ ๒๑ การบรรจุสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้  ต้องห่างจากแหล่งความร้อน

และแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟในระยะที่ปลอดภัย  หากสารเคมีอันตรายที่บรรจุอยู่ในภาชนะหรือวัสดุ
ห่อหุ้มทําให้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายนั้นมีความร้อนต้องมีฉนวน 
หุ้มโดยรอบ  ในกรณีที่ไม่สามารถทําฉนวนหุ้มโดยรอบได้  ให้จัดทําป้ายเตือน 
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การต่อท่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เข้ากับภาชนะบรรจุ  หากมีลิ้นปิดเปิด  ต้องจัดให้อยู่ในตําแหน่ง
ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปิดเปิดได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๒ การถ่ายเทสารเคมีอันตรายไปยังภาชนะหรือเคร่ืองมืออื่น  นายจ้างต้องติดชื่อสารเคมีอันตราย
และสัญลักษณ์เก่ียวกับความปลอดภัยบนภาชนะหรือเครื่องมือที่บรรจุใหม่ด้วย 

ข้อ ๒๓ นายจ้างต้องเก็บหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วซึ่งปนเป้ือน
และยังมิได้กําจัด  ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย   

หมวด  ๕ 
การขนถ่าย  การเคลื่อนย้าย  หรือการขนส่ง 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้นายจ้างปฏิบัติเก่ียวกับการขนถ่าย  เคลื่อนย้าย  หรือขนส่งสารเคมีอันตราย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายรวมทั้งการกระเด็น  หก  ล้น  ร่ัว  ไหล  หรือตกหล่น  
ของสารเคมีอันตราย 

(๒) ตรวจสอบความพร้อมของลูกจ้างที่ขับยานพาหนะ  และยานพาหนะที่ใช้ในการขนถ่าย  
เคลื่อนย้าย  หรือขนส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

(๓) จัดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยเป็นภาษาไทย
เก็บไว้ในยานพาหนะ  พร้อมที่จะนําไปใช้ได้ทันที  และจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้างอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  และบันทึกไว้เป็นหนังสือ  พร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

(๔) จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงจากสารเคมีอันตราย
ตามความเหมาะสม  และจัดให้มีหน้ากากป้องกันสารเคมีอันตรายหรือเคร่ืองช่วยหายใจตามความจําเป็นของ
ชนิดสารเคมีอันตราย  ติดไว้ในยานพาหนะที่บรรทุกสารเคมีอันตรายอย่างเพียงพอพร้อมที่จะใช้ได้ทันที   

(๕) หีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่บรรทุกในยานพาหนะต้องยึดแน่นกับ
ฐานรองรับและยานพาหนะเพื่อมิให้เคลื่อนที่หรือลอยตัวได้  ฐานรองรับและยานพาหนะต้องมีความม่ันคง
แข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มรวมกับน้ําหนักของสารเคมีอันตราย
ในอัตราสูงสุดไม่เกินน้ําหนักที่จะบรรทุกได้ 

(๖) ห้ามบรรทุกสารเคมีอันตรายที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันไว้รวมกันในยานพาหนะ  เว้นแต่ได้จัด
ให้มีมาตรการขนส่งที่ปลอดภัยตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๕ ในการส่งสารเคมีอันตรายโดยใช้ท่อ  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ท่อและข้อต่อที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  ผุ  กร่อน  หรือร่ัว 
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(๒) ตรวจสอบและบํารุงรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 

(๓) ติดตั้งหรือวางท่อในลักษณะที่มีการป้องกันที่จะไม่ทําให้เกิดการชํารุดเสียหายอันเนื่องจาก
การชน  การทับ  หรือการกระแทก  จากยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด 

(๔) การวางท่อใต้ดินหรือใต้น้ํา  ต้องใช้ท่อหรือข้อต่อประเภทที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและ
ต้องมีเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่งของท่อเป็นระยะตลอดแนวให้เห็นได้โดยชัดเจน 

(๕) การส่งสารเคมีอันตรายต่างชนิดกัน  ต้องใช้ท่อที่มีสีหรือทาสีต่างกัน  และทําเคร่ืองหมาย
แสดงความแตกต่างให้เห็นได้ชัดเจน 

(๖) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีความร้อนทําให้ผิวภายนอกท่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ต้องมีฉนวนกัน
ความร้อนหุ้มท่อไว้ด้วย   

(๗) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้  ต้องวางท่อส่งให้มีระยะห่าง 
ที่เพียงพอและปลอดภัยจากแหล่งความร้อนหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ  และให้ต่อสายดินที่ท่อนั้นด้วย 

หมวด  ๖ 
การจัดการและการกําจัด 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างทําความสะอาดหรือกําจัดสารเคมีอันตรายที่หก  ร่ัวไหล  หรือไม่ใช้แล้ว  
โดยวิธีที่กําหนดในข้อมูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมีอันตรายนั้น 

การกําจัดกากสารเคมีอันตรายหรือสารเคมีอันตรายที่เสื่อมสภาพ  อาจกําจัดโดยการเผา  ฝัง  
หรือใช้สารเคมี  ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการ  และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างปฏิบัติต่อหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อน
และไม่ต้องการใช้แล้ว  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น  และควบคุมดูแลลูกจ้างมิให้นําไปใช้บรรจุสิ่งของอื่นด้วย 
(๒) เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะหรือในที่ที่ปลอดภัยนอกบริเวณที่ลูกจ้างทํางาน 
(๓) กําจัดโดยวิธีการท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตรายและเป็นไปตาม

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๗ 
การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

 
 

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม  เพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมี
อันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจํากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
ในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  และส่งรายงานผลการตรวจวัด
ให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด 

หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินการตามวรรคสองได้เอง  จะต้องให้ผู้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนินการให้ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานหรือ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายมีระดับเกินขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามข้อ  ๒๘  ให้นายจ้างใช้มาตรการกําจัดหรือควบคุมสารเคมีอันตรายทางวิศวกรรม  
และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  เพื่อลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายมิให้เกินขีดจํากัด
ดังกล่าว  และต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

หมวด  ๘ 
การดูแลสุขภาพอนามัย 

 
 

ข้อ ๓๑ ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้
สารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และจัดทํารายงานการประเมินนั้น 
ส่งให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน   

ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  
ให้นายจ้างดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย  และให้นายจ้างนําผลการประเมินไปใช้
ประกอบการวางแผนการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย
ของลูกจ้าง   

หมวด  ๙ 
การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริมาณที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทํารายงานการประเมิน
ความเสี่ยงนั้นอย่างน้อยห้าปีต่อหนึ่งคร้ัง   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญเก่ียวกับสถานท่ีครอบครอง  รายชื่อ  ปริมาณ  หรือ
กระบวนการผลิตสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตราย
และจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

การประเมินความเสี่ยงและการจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้ส่งรายงานดังกล่าวต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน 

นายจ้างที่ต้องประเมินความเสี่ยงและจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ให้ถือว่าได้ประเมินความเสี่ยงตามข้อนี้แล้ว  ทั้งนี้  ให้แจ้งต่ออธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อทราบ 

ข้อ ๓๓ ให้นายจ้างตามข้อ  ๓๒  จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  และเก็บแผนดังกล่าวไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ
พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้  ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและฝึกซ้อม
ตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ข้อ ๓๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายตาม
หลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด  และทําการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  และเก็บหลักฐาน
การฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่สารเคมีอันตรายร่ัวไหล  ฟุ้งกระจาย  เกิดอัคคีภัย  หรือเกิดการระเบิด  นายจ้าง
ต้องสั่งให้ลูกจ้างทุกคนที่ทํางานในบริเวณนั้น  หรือบริเวณใกล้เคียงหยุดทํางานทันที  และออกไปให้พ้นรัศมี 
ที่อาจได้รับอันตราย  พร้อมทั้งให้นายจ้างดําเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบและระงับเหตุทันที 

ในกรณีที่การเกิดเหตุตามวรรคหน่ึงอาจส่งผลกระทบถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง   
ให้นายจ้างดําเนินการให้มีการเตือนอันตรายให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทราบทันที 

หมวด  ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๖ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มี 
ผลใช้บังคับ  จัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  โดยแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันสถานประกอบกิจการได้นํา
สารเคมีอันตรายมาใช้ในวิธีการที่หลากหลาย  แตกต่างกันไปตามชนิดและปริมาณของสารเคมีอันตราย   
ซึ่งสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและอันตรายแตกต่างกัน  ประกอบกับมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ดังน้ัน  เพ่ือให้ลูกจ้างที่ทํางาน
เก่ียวกับสารเคมีอันตรายได้รับความปลอดภัยในการทํางาน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายให้เป็นไปตามตารางท้ายประกาศนี้  รวมทั้งสารเคมีที่มีชื่ออ่ืน  

แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน  (Synonym) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พานิช  จิตร์แจ้ง 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1 อะเซทิลีน (เอททีน) ACETYLENE  (ETHYNE) 74-86-2

2 อะเซเฟท ACEPHATE 30560-19-1

3 อะเซตัล ACETAL 105-57-7

4 อะเซตัลดีไฮด์ ACETALDEHYDE 75-07-0

5 กรดอะซิติค,กรดนํ�าส้ม ACETIC ACID 64-19-7

6 อะซิติค แอนไฮไดรด์ ACETIC   ANHYDRIDE 108-24-7

7 อะซีโตน ACETONE 67-64-1

8 อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน ACETONE    CYANOHYDRIN 75-86-5

9 อะซีโตไนไตรล์ ACETONITRILE 75-05-8

10 อะซีติลอะซีโตน ACETYLACETONE 123-54-3

11 อะซีติล คลอไรด์ ACETYL CHLORIDE 75-36-5

12 กรดอะซีติลซาลิไซลิค ACETYLSALICYLIC ACID 50 - 78 - 2

13 อะโคนิทีน ACONITINE 302-27-2

14 เกลือของอะโคนิทีน ACONITINE  (SALTS)

15 อะโครลีน ACROLEIN 107-02-8

16 อะครีลาไมด์ ACRYLAMIDE 79-06-1

17 อะครีเลทส์ ACRYLATES

18 กรดอะครีลิค ACRYLIC  ACID 79-10-7

19 2,2-บิส(อะครีโลอิลออกซีเมทธิล) บิวทิล อะครีเลท 2,2-BIS  (ACRYLOYLOXYMETHYL)  BUTYL   ACRYLATE 15625-89-5

20 อะครีโลไนไตรล์ ACRYLONITRILE 107-13-1

21 กรดอะดิพิค ADIPIC    ACID 124-04-9

22 อัลลัลลามีน ALLYLAMINE 107-11-9

23 อัลดิคาร์บ ALDICARB 116-06-3

24 อัลดริน ALDRIN 309-00-2

25 อัลคาไล เอทธอกไซด์ ALKALI  ETHOXIDE 16331-64-9

26 อัลคาไล ฟลูออโรซิลิเคทส์ ALKALI  FLUROSILICATES

27 อัลคาไล เมทธอกไซด์ ALKALI   METHOXIDE 3315-60-4

28 เกลืออัลคาไลของเพนตะคลอโรฟีนอล ALKALI SALTS   OF   PENTACHLOROPHENOL

29 อัลเลธริน ALLETHRIN 584-79-2

30 อัลลิโดคลอร์ ALLIDOCHLOR 93-71-0

31 อัลลิล แอลกอฮอล์ ALLYL  ALCOHOL 107-18-6

32 อัลลิล คลอไรด์ ALLYL   CHLORIDE 107-05-1

33 อัลลิล 2,3-อีพอกซีโพรพิล อีเธอร์ ALLYL  2,3-EPOXYPROPYL   ETHER 106-92-3

34 อัลลิล ไกลซดิล อีเธอร์ ALLYL   GLYCIDYL   ETHER 106-92-3

35 อัลลิล ไอโอไดด์ ALLYL   IODIDE 556-56-9

36 อัลลิล โพรพิล ไดซัลไฟด์ ALLYL PROPYL DISULFIDE 2179-59-1

37 อะลูมิเนียม อัลคิล ALUMINIUM ALKYLS

    ตารางบัญชีรายชื�อสารเคมีอันตราย



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

38 สารประกอบอะลูมิเนียมอัลคีลิค ALUMINIUM ALKYLIS COMPOUNDS

39 อะลูมิเนียม คลอไรด์ แอนไฮดรัส ALUMINIUM CHLORIDE ANHYDROUS 7446-70-0

40 อะลูมิเนียม ลิเทียม ไฮไดรด์ ALUMINIUM LITHIUM HYDRIDE 16853-85-3

41 อะลูมิเนียม ฟอสไฟด์ ALUMINIUM PHOSPHIDE 20859-73-8

42 อะลูมิเนียมในรูปของผง, ผงไพโร ALUMINIUM POWDER,PYROPHORIC 7429-90-5

43 ผงอะลูมิเนียม(ลักษณะคงตัว) ALUMINIUM  POWDER  ,STABILIZED

44 ฟูมอะลูมิเนียม ALUMINIUM FUMES, AS AL

45 โลหะและออกไซด์ของอะลูมิเนียม ALUMINIUM METAL & OXIDE,  AS  AL 7429-90-5

46 อะลูมิเนียม ออกไซด์  ALUMINIUM OXIDE 1344-28-1

47 อะลูมิเนียม, ในรูปของสารละลายเกลือ ALUMINIUM, SOLUBLE SALTS, AS AL

48 อะลูมิเนียม-ไตร-ไอโซโพรพอกไซด์ ALUMINIUM-TRI-ISOPROPOXIDE 555-31-7

49 อะมิทอน AMITON 78-53-5

50 แอมโมเนีย AMMONIA 7664-41-7

51 (a) แอมโมเนียม ไนเตรท (b) แอมโมเนียม ไนเตรท ในรูปของปุ๋ย (a) AMMONIUM  NITRATES  (b) AMMONIUM   NITRATES  IN  

THE   FORM   OF  FERTILISERS

6484-52-2

52 อะเมทรีน AMETRYN 834-12-8

53 อะมิไดไธออน AMIDITHION 919-76-6

54 กรด 3-อะมิโนเบนซีน ซัลโฟนิค 3-AMINOBENZENE  SULPHONIC  ACID 121-47-1

55 กรด 4-อะมิโนเบนซีน ซัลโฟนิค 4-AMINOBENZENE  SULPHONIC  ACID 121-57-3

56 2-อะมิโนเบนซีดีน 2-AMINOBENZIDINE

57 เกลือ4-อะมิโนไบฟีนิล 4-AMINOBIPHENYL (SALTS)

58 5-อะมิโน-1-(บิสไดเมทธิล อะมิโนฟอสไฟนิค)-3-ฟีนิล-1,2,4-

ไตรอะโซล

5-AMINO-1-(BISDIMETHYL AMINOPHOSPHINYL)-3-PHENYL-

1,2,4-TRIAZOLE

1031-47-6

59 2-อะมิโนบิวเทน 2-AMINOBUTANE 13952-84-6

60 อะมิโนคาร์บ AMINOCARB 2032-59-9

61 4-อะมิโน-เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิลอะนิลีน 4-AMINO-N,N-DIETHYLANILINE 93-05-0

62 2-อะมิโน-4,6-ไดไนโตรฟีนอล 2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL 96-91-3

63 2-อะมิโนเอทธานอล 2-AMINOETHANOL 141-43-5

64 2-อะมิโนเอทธิลไดเมทธิลอะมีน 2-AMINOETHYLDIMETHYLAMINE 108-00-9

65 2-อะมิโน-2-เมทธิลโพรพานอล 2-AMINO-2-METHYLPROPANOL 124-68-5

66 3-อะมิโนเมทธิล-3,5,5-ไตรเมทธิลไซโคลเฮกซิลอะมีน 3-METHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE 2855-13-2

67 อะมิโนฟีนอล 2-AMINOPHENOL 95-55-6

68 2-อะมิโนโพรเพน 2-AMINOPROPANE 75-31-0

69 1-อะมิโนโพรเพน-2-ออล 1-AMINOPROPAN-2-OL 78-96-6

70 3-อะมิโนโพรพิลไดเอทธิลอะมีน 3-AMINOPROPYLDIETHYLAMINE 104-78-9

71 3-อะมิโนโพรพิลไดเมทธิลอะมีน 3-AMINOPROPYLDIMETHYLAMINE 109-55-7

72 2-อะมิโนไพริดีน 2-AMINOPYRIDINE 95-53--4

73 อะมิโทรล AMITROLE 61-82-5

74 แอมโมเนีย,แอนไฮดรัส AMMONIA, ANHYDROUS 7664-41-7



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

75 แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์ AMMONIUM  BIFLUORIDE 1341-49-7

76 แอมโมเนียมคลอไรด์ AMMONIUM   CHLORIDE   12125-02-9

77 แอมโมเนียม ไดโครเมท AMMONIUM  DICHROMATE 7789-09-5

78 แอมโมเนียม ฟลูออไรด์ AMMONIUM  FLUORIDE 12125-01-8

79 แอมโมเนียม ไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ AMMONIUM   HYDROGEN   DIFLUORIDE 1341-49-7

80 แอมโมเนียม เพอร์คลอเรท AMMONIUM   PERCHLORATE 7790-98-9

81 แอมโมเนียม โพลีซัลไฟด์ AMMONIUM   POLYSULPHIDES 9080-17-5

82 เกลือแอมโมเนียม ดีเอ็นโอซี AMMONIUM   SALT OF    DNOC

83 แอมโมเนียม ซัลฟาเมท AMMONIUM   SULFAMATE 7773-06-0

84 แอมโมเนียม บิส(2,4,6-ไตรไนโตรฟีนิล)อะไมด์ AMMONIUM BIS(2,4,6-TRINITROPHENY)AMINE 2844-92-0

85 เอมิล อะซีเตท,ไอโซเมอร์ทุกตัว AMYL ACETATE, ALL ISOMERS 628-63-7

86 เอมิล แอลกอฮอล์, ยกเว้น เทร์ท- บิวทานอล AMYL  ALCOHOL,except tert-PENTANOL 30899-19-5

87 เอมิล ฟอร์เมท AMYL  FORMATE 638-49-3

88 เอมิล โพรพิโอเนท AMYL  PROPIONATE 624-54-4

89 4-อะมิโนไดฟีลนิล 4-AMINODIPHENYL 92-67-1

90 อะนิลีน ANILINE 101-05-3

91 เกลืออะนิลีน ANILINE(SALTS)

92 ออโท-อะนิซิดีน o-ANISIDINE 90-04-0

93 พารา-อะนิซิดีน p-ANISIDINE 104-94-9

94 สารประกอบแอนติโมนี ANTIMONY   COMPOUNDS, AS SB

95 แอนติโมนี เพนตะคลอไรด์ ANTIMONY  PENTACHLORIDE 7647-18-9

96 แอนติโมนี ไตรคลอไรด์ ANTIMONY  TRICHLORIDE 10025-91-9

97 แอนติโมนี ไตรฟลูออไรด์ ANTIMONY  TRIFLUORIDE 7783-56-4

98 เอเอ็นทียู ANTU 86-88-4

99 อะนาบาซิน ANABASINE 494-52-0

100 แอนติโมนี ไฮไดรด์ (สติบีน) ANTIMONY    HYDRIDE (STIBINE) 7803-52-3

101 อาร์เซนิค ไฮไดรด์ ARSENIC  HYDRIDE 7784-42-1

102 อาร์เซนิค เพนตอกไซด์ ARSENIC  PENTOXIDE 1303-28-2

103 อาร์เซนิคไตรออกไซด์ ARSENIC  TRIOXIDE 1327-53-3

104 สารหนู ARSENIC 7440-38-2

105 สารประกอบของสารหนู ARSENIC(COMPOUNDS)

106 อาร์ซีน ARSINE 7784-42-1

107 แอสเบสทอส ASBESTOS

108 แอสพัลท์ ASPHALT 8052-42-4

109 อะทราซีน ATRAZINE 1921-24--9

110 อะโทรพีน ATROPINE 51-55-8

111 เกลืออะโทรพีน ATROPINE(SALTS)

112 อะซิริดีน AZIRIDINE 151-56-4

113 อะซินฟอส-เอทธิล AZINPHOS-ETHYL 2642-71-9



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

114 อะซินฟอส เมทธิล AZINPHOS-METHYL 86-50-0

115 อะโซเบนซีน AZOBENZENE 103-33-3

116 อะโซอิไมด์ AZOIMIDE 7782-79-8

117 อะโซโธเอท AZOTHOATE 5834-96-8

118 อะโซซีเบนซีน AZOXYBENZENE 495-48-7

119 บาร์บาน BARBAN 101-27-9

120 แบเรียม,สารประกอบที�ละลายได้ BARIUM,SOLUBLE COMPOUNDS,as Ba 7440-39-3

121 แบเรียม คลอเรท BARIUM CHLORATE 13477-00-4

122 แบเรียม เพอร์คลอเรท BARIUM PERCHLORATE 13465-95-7

123 แบเรียม เพอร์ออกไซด์ BARIUM PEROXIDE 1304-29-6

124 แบเรียม โพลีซัลไฟด์ BARIUM POLYSULPHIDES 50864-67-0

125 แบเรียม ซัลไฟด์ BARIUM SULPHIDE 21109-95-5

126 แบเรียม อะไซด์ BARIUM  AZIDE 18810-58-7

127 เบนโนมิล BENOMYL 17804-35-2

128 เบนควินอกซ์ BENQUINOX 495-73-8

129 เบนซัลไลด์ BENSULIDE 741-58-2

130 เบนทะโซน BENTAZONE 25057-89-0

131 เบนซัลคลอไรด์ BENZAL CHLORIDE 98-87-3

132 เบนซัลดีไฮด์ BENZALDEHYDE 100-52-7

133 เบนซีน BENZENE 71-43-2

134 1,3-เบนซีนไดออล 1,3-BENZENEDIOL 108-46-3

135 เบนซีน-1,2:3,4-เตตระคาร์บอกซีลิค ไดแอนไฮไดรด์ BENZENE-1,2:3,4-TETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE 89-32-7

136 เบนซีน-1,2,4-ไตรคาร์บอกซีลิค-1,2-แอนไฮไดรด์ BENZENE-1,2,4-TRICARBOXYLIC-1,2-ANHYDRIDE 552-30-7

137 เบนโซกัวนามีน BENZOGUANAMINE 91-76-9

138 เบนโซไนไตรล์ BENZONITRILE 100-47-0

139 เบนซิดีน BENZIDINE 92-87-5

140 เกลือของเบนซิดีน BENZIDINE SALTS

141 เบอริลเลียม(ผง,สารประกอบ) BERYLLIUM(POWDERS, COMPOUNDS) 7440-41-7

142 เบนโซฟีโนน-3,3',4,4'-เตตระคาร์บอกซีลิค ไดแอนไฮไดรด์ BENZOPHENONE-3,3',4,4'-TETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE 2421-28-5

143 พารา-เบนโซควิโนน p-BENZOQUINONE 106-51-4

144 1-(2-เบนโซไธอะโซลิล)-3-เมทธิลยูเรีย 1-(2-BENZOTHIAZOLYL)-3-METHYLUREA 1929-88-0

145 เบนโซไตรคลอไรด์ BENZOTRICHLORIDE 98-07-7

146 เบนโซไตรฟลูออไรด์ BENZOTRIFLUORIDE 98-08-8

147 เบนโซอิล คลอไรด์ BENZOYL  CHLORIDE 98-88-4

148 4-เบนโซอิลไฮดราโซโน-1,4-เบนโซควิโนน ออกซิม 4-BENZOYLHYDRAZONO-1,4-BENZOQUINONE OXIME 495-73-8

149 เบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ BENZOYL PEROXIDE 94-36-0

150 เบนซไธอะซูรอน BENZTHIAZURON 1929-88-0

151 เบนซิลแอลกอฮอล์ BENZYL ALCOHOL 100-51-6

152 เบนซิลอะมีน BENZYLAMINE 100-46-9



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

153 เบนซิลเบนโซเอท BENZYL BENZOATE 120-51-4

154 เบนซิลโบรไมด์ BENZYL BROMIDE 100-39-0

155 เบนซิลคลอร์ฟอร์เมท BENZYL CHLORFORMATE 501-53-1

156 เบนซิล คลอไรด์ BENZYL CHLORIDE 100-44-7

157 เบนซิลไดเมทธิลอะมีน BENZYLDIMETHYLAMINE 103-83--3

158 เบนซิลิดีน คลอไรด์ BENZYLIDENE CHLORIDE 98-87-3

159 Y-บีเอชซี Y-BHC 58-89-9

160 ไบนาพาคริล BINAPACRYL 485-31-4

161 ไบพีนิล BIPHENYL 92-52-4

162 ไบพีนิล-4-อิลอะมีน BIPHENYL-4-YLAMINE 92-67-1

163 เกลือของไบพีนิล-4-อิลอะมิน BIPHENYL-4-YLAMINE (SALTS)

164 ไบพีนิล-4,4'-อิลลีนไดอะมีน BIPHENYL-4,4'-YLENEDIAMINE 92-87-5

165 บิสมัท เทลลูไรด์ BISMUTH TELLURIDE 1304-82-1

166 บิส คลอโรเมทธิล อีเธอร์ BIS-(CHLOROMETHYL)-ETHER 542-88-1

167 บิสฟีนอล เอ-(อีพิคลอร์ไฮดริน) อีพอกซีเรซิน

(รีแอคชัน โพรดัคท์)

BIS-PHENOL  A-(EPICHLOR HYDRIN) EPOXY RESIN (REACTION 

PRODUCT)

25068-38-6

168 บิสฟีนอล เอ BISPHENOL A 80-05-7

169 1,1-บิส(เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซ)ีไซโคลเฮกเซน

(ความเข้มข้น>=80%)

1,1-BIS (tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE 

(CONCENTRATION>=80%)

3006-86-8

170 บิส(คลอโรเมทธิล)อีเธอร์ BIS(CHLOROMETHYL) ETHER 542-88-1

171 บิส(2-คลอโรเอทธิล)ซัลไฟด์ BIS (2-CHLOROETHYL) SULPHIDE 505-60-2

172 บิส(2,4,6-ไตรโนโตรฟีนิล)เอมีน BIS (2,4,6-TRINOTROPHENYL) AMINE 131-73-7

173 บอเรทส,์ เตตรา, เกลือโซเดียม, แอนไฮดรัส BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, ANHYDROUS 1330-43-4

174 บอเรทส,์ เตตรา, เกลือโซเดียม, เดคะไฮเดรท BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, DECAHYDRATE 1303-96-4

175 บอเรทส,์ เตตรา, เกลือโซเดียม, เพนตะไฮเดรท BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, PENTAHYDRATE 12179-04-3

176 โบรอน ไตรโบรไมด์ BORON TRIBROMIDE 10294-33-4

177 โบรอน ไตรคลอไรด์ BORON TRICHLORIDE 10294-34-5

178 โบรอน ไตรฟลูออไรด์ BORON TRIFLUORIDE 7637-07-2

179 โบรมาซิล BROMACIL 314-40-9

180 โบรมีน เพนตะฟลูออไรด์ BROMINE PENTAFLUORIDE 7789-30-2

181 กรดโบรโมอะซีติค BROMOACETIC ACID 79-08-3

182 โบรโมเบนซีน BROMOBENZENE 108-86-1

183 ออโท-(4-โบรโม-2,5-ไดคลอโรพีนิล) โอโอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

o-(4-BROMO-2,5-DICHLOROPHENYL) O,O-DIETHYL               

PHOSPHOROTHIOATE

4824-78-6

184 โบรโมอีเธน BROMOETHANE 74-96-4

185 โบรโมฟีนอกซิม BROMOFENOXIM 13181-17-4

186 โบรโมฟอร์ม BROMOFORM 75-25-2

187 โบรโมฟอส-เอทธิล BROMOPHOS-ETHYL 4824-78-6

188 1-โบรโมโพรเพน 1-BROMOPROPANE 106-94-5
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189 อัลฟา-โบรโมโทลูอีน   α-BROMOTOLUENE 100-39-0

190 โบรมอกซีนิล BROMOXYNIL 1689-84-5

191 โบรมีน BROMINE 7726-95-6

192 บรูซีน BRUCINE 357-57-3

193 โบรโมมีเธน (เมทธิล โบรไมด์) BROMOMETHANE (METHYL  BROMIDE) 74-83-9

194 เทร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีอะซิเตท  (ความเข้มข้น>=70%) tert-BUTYL  PEROXYACETRATE (CONCENTRATION>=70%) 107-71-7

195 2,2-ได(เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซ)ีบิวเทน (ความเข้มข้น>=70%) 2,2-di(tert-BUTYLPEROXY) BUTANE  (CONCENTRATION>=70%) 2167-23-9

196 ได-เซค-บิวทิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท (ความเข้มข้น>=80%) DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE 

(CONCENTRATION>=80%)

19910-65-7

197 เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีมาลีเอท (ความเข้มข้น>=80%) tert-BUTYL  PEROXYMALEATE  (CONCENTRATION>=80%) 1931-62-0

198 เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีไอโซโพรพิล คาร์บอเนท

(ความเข้มข้น>=80%)

tert-BUTYL  PEROXYISOPROPYL  CARBONATE  

(CONCENTRATION>=80%)

2372-21-6

199 เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีไพวาเลท tert-BUTYL PEROXYPIVALATE 927-07-1

200 เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีไอโซบิวไทเรท

(ความเข้มข้น>=80%)

tert-BUTYL  PEROXYISOBUTYRATE 

(CONCENTRATION>=80%)

109-13-7

201 1,3-บิวตะไดอีน 1,3-BUTADIENE 106-99-0

202 บิวตะไดอีน ไดอีพอกไซด์ BUTADIENE DIEPOXIDE 1464-53-5

203 บิวเทน BUTANE 106-97-8

204 บิวเทนไดออลไดไกลซิดิล อีเธอร์ BUTANEDIOLDIGLYCIDYL   ETHER 2425-79-8

205 บิวทานอล BUTANOL 71-36-3

206 2-บิวทาโนน 2-BUTANONE 78-93-3

207 2-บิวทาโนน ออกซิม 2-BUTANONE  OXIME 96-29-7

208 2-บิวทีนอล 2-BUTENAL 123-73-9

209 บิวทีน (ไอโซเมอร์ทั�งหมด) BUTENE, all isomers

210 2-บิวทอกซีเอทธานอล 2-BUTOXYETHANOL 111-76-2

211 2-บิวทอกซีเอทธิล อะซีเตท 2-BUTOXYETHYL  ACETATE 112-07-2

212 3-บิวทอกซีโพรเพน-2-ออล 3-BUTOXYPROPAN-2-OL 5131-66-8

213 1-(2-บิวทอกซีโพรพอกซ)ี โพรพาน-2-ออล 1-(2-BUTOXYPROPOXY)  PROPAN-2-OL 24083-03-2

214 เทอร์ท บิวทิล- อะซีเตท, tert - BUTYL  ACETATE 540-88-5

215 บิวทิล อะครีเลท n-BUTYL  ACRYLATE 141-32-2

216 บิวทิล แอลกอฮอล์ ยกเว้น เทอร์ท-บิวทิล แอลกอฮอล์ BUTYL  ALCOHOL, except  tert-BUTYL  ALCOHOL 71-36-3(n)

217 บิวทิลอะมีน BUTYLAMINE 109-73-9

218 2-เทอร์ท-บิวทิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท 2-TERT-BUTYLAMINOETHYL  METHACRYLATE 3775-90-4

219 บิวทิล บิวไทเรท BUTYL  BUTYRATE 109-21-7

220 บิวทิล คลอไรด์ BUTYL  CHLORIDE 109-69-3

221 บิวทิล คลอโรฟอร์เมท BUTYL  CHLOROFORMATE 592-34-7

222 4-เทอร์ท-บิวทิล-2-คลอโรพีนิล-เมทธิล-เมทธิลฟอสโฟโรอะมิเดท 4-TERT-BUTYL-2-CHLOROPHENYL-METHYL-METHYL 

PHOSPHOROAMIDATE

299-86-5

223 เทอร์ท-บิวทิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท tert-BUTYLAMINOETHYL   METHACRYLATE 3775-90-4



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

224 เทอร์ท-บิวทิล-แอลฟา, แอลฟา-ไดเมทธิลเบนซิล เพอร์ออกไซด์ tert-BUTYL ALPHA, ALPHA-DIMETHYLBENZYL PEROXIDE 3457-61-2

225 6-เซค-บิวทิล-2, 4-ไดไนโตรพีนอล 6-sec-BUTYL-2, 4-DINITROPHENOL 88-85-7

226 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนอล 2-tert-BUTYL-4, 6-DINITROPHENOL 1420-07-1

227 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนิล ไอโซโพรพิล คาร์บอเนต 2-sec-BUTYL-4, 6-DINITROPHENYL ISOPROPYL CARBONATE 973-21-7

228 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนิล-3-เมทธิลโครโทเนท 2-sec-BUTYL-4, 6-DINITROPHENYL-3-METHYLCROTONATE 485-31-4

229 บิวทิลีน BUTYLENE 106-98-9

230 1,3-บิวทิลีนไกลคอล ไดอะครีเลท 1,3-BUTYLENEGLYCOL DIACRYLATE 19485-03-1

231 1,4-บิวทิลีนไกลคอล ไดอะครีเลท 1,4-BUTYLENEGLYCOL DIACRYLATE 1070-70-8

232 บิวทิล 2,3-อีพอกซีโพรพิล อีเธอร์ BUTYL 2,3-EPOXYPROPYL ETHER 2426-08-6

233 บิวทิล เอทธิล คีโตน BUTYL ETHYL KETONE 106-35-4

234 บิวทิล ฟอร์เมท BUTYL FORMATE 592-84-7(n)

235 บิวทิล ไกลซิคิล อีเธอร์ BUTYL GLYCIDYL ETHER 2426-08-6

236 บิวทิลไกลคอล อะซีเตท BUTYLGLYCOL  ACETATE 112-07-2

237 เอ็น-บิวทิล แลคเตท n-BUTYL  LACTATE 138-22-7

238 บิวทิล เมอแคพแทน BUTYL  MERCAPTAN 109-79-5

239 เอ็น-บิวทิล เมทธาครีเลท n-BUTYL  METHACRYLATE 97-88-1

240 2-เซค-บิวทิลพีนอล 2-sec-BUTYLPHENOL 89-72-5

241 พารา-เทอร์ท--บิวทิลพีนอล p-tert-BUTYLPHENOL 98-54-4

242 บิวทิล โพรพิโอเนท BUTYL  PROPIONATE 590-01-2

243 พารา-เทอร์ท-บิวทิลโทลูอีน p-tert-BUTYLTOLUENE 98-51-1

244 บิวท-์2-อิน-1, 4-ไดออล BUT-2-YNE-1,4-DIOL 110-65-6

245 บิวไทรัลดีไฮด์ BUTYRALDEHYDE 123-72-8

246 บิวไทรัลดีไฮด์ ออกซึม BUTYRALDEHYDE  OXIME 110-69-0

247 กรดบิวไทริค BUTYRIC  ACID 107-92-6

248 เอ็น-บิวไทโรไนไตรล์ n-BUTYRONITRILE 109-74-0

249 ฝุ่นแคดเมี�ยมและเกลือของแคดเมี�ยม CADMIUM, DUST & SALTS, as Cd

250 ออกไซด์ของแคดเมี�ยม, ฟูมของแคดเมี�ยม CADMIUM  OXIDE, FUME, as Cd

251 แคดเมียม คลอไรด์ CADMIUM  CHLORIDE 10108-64-2

252 สารประกอบแคดเมียม CADMIUM  COMPOUNDS

253 แคดเมียม ไซยาไนต์ CADMIUM  CYANIDE 542-83-6

254 แคดเมียม ฟลูออไรด์ CADMIUM  FLUORIDE 7790-79-6

255 แคดเมียม ฟลูออโรซิลิเคท CADMIUM  FLUOROSILICATE 17010-21-8

256 แคดเมียม ฟอร์เมท CADMIUM  FORMATE 4464-23-7

257 แคดเมียม ไอโอไดด์ CADMIUM  IODIDE 7790-80-9

258 แคดเมียม ออกไซด์ CADMIUM  OXIDE 1306-19-0

259 แคลเซียม CALCIUM 7440-70-2

260 แคลเซียม คาร์ไบด์ CALCIUM CARBIDE 75-20-7

261 แคลเซียม คลอไรด์ CALCIUM CHLORIDE 10043-52-4

262 แคลเซียม โครเมท CALCIUM CHROMATE 13765-19-0



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

263 แคลเซียม ไซยานาไมด์ CALCIUM CYANAMIDE 156--62-7

264 แคลเซียม ไฮไดรด์ CALCIUM HYDRIDE 7789-78-8

265 แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ CALCIUM  HYDROXIDE 1305-62-0

266 แคลเซียม ไฮโปคลอไรท์ CALCIUM  HYPOCHLORITE 7778-54-3

267 แคลเซียม ไอโอดอกซีเบนโซเอท CALCIUM  IODOXYBENZOATE 1829-27-2

268 แคลเซียม ออกไซด์ CALCIUM  OXIDE 1305-78-8

269 แคลเซียม ฟอสไฟด์ CALCIUM  PHOSPHIDE 1305-99-3

270 แคลเซียม โพลีซัลไฟด์ CALCIUM POLYSULFIDE 1344-81-6

271 แคลเซียม ซัลไฟด์ CALCIUM  SULPHIDE 20548-54-3

272 คาโลเมล CALOMEL 10112-91-1

273 แคมฟีคลอร์ CAMPHECHLOR 8001-35-2

274 คาร์โบฟิวแรน CARBOFURAN 1563-66-2

275 คาร์โบฟีโนไธออน CARBOPHENOTHION 786-19-6

276 คาร์บอน ไดซัลไฟด์ CARBON DISULPHIDE 75-15-0

277 คาร์โบนิล คลอไรด์(ฟอสจีน) CARBONYL  CHLORIDE  (PHOSGENE) 75-44-5

278 คาร์บาริล CARBARYL 63-25-2

279 คาร์บอนมอนอกไซด์ CARBON  MONOXIDE 630-08-0

280 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ CARBON  TETRACHLORIDE 56-23-5

281 คาร์โบนิล คลอไรด์(ฟอสจีน) CARBONYL  CHLORIDE  (PHOSGENE) 75-44-5

282 4,4'-คาร์บอนิลได (พธาลิค แอนไฮไดรค)์ 4,4'-CARBONYLDI (PHTHALIC ANHYDRIDE) 2421-28-5

283 คอสติค โปแตช CAUSTIC  POTASH 1310-58-3

284 เซลลูโลส ไนเตรท CELLULOSE  NITRATE 9004-70-0

285 ซีเซียม ไฮดรอกไซด์ CESIUM  HYDROXIDE 21351-79-1

286 คลอรัล ไฮเดรท CHLORAL  HYDRATE 302-17-0

287 คลอร์เฟนวิลฟอส CHLOFENVINPHOS 470-90-6

288 คลอโรเมทธิล เมทธิล อีเธอร์ CHLOROMETHYL   METHYL   ETHER 107-30-2

289 คลอรีน CHLORINE 7782-50-5

290 4-(คลอโรฟอร์มิล) มอโฟลีน 4-(CHLOROFORMYL)  MOPHOLINE 15159-40-7

291 คลอโรไตรไนโตรเบนซีน CHLOROTRINITROBENZENE 28260-61-9

292 คลอรัลโลส CHLORALOSE 15879-93-3

293 คลอรามีน ที (เกลือโซเดียม) CHLORAMINE T  (SODIUM SALT) 127-65-1

294 คลอร์เดน CHLORDANE 57-74-9

295 คลอร์ดีโคน CHLORDECONE 143-50-0

296 คลอร์ไดมีฟอร์ม CHLORDIMEFORM 6164-98-3

297 คลอร์ไดมีฟอร์ม ไฮโดรคลอไรด์ CHLORDIMEFORM  HYDROCHLORIDE 19750-95-9

298 คลอเรนติค แอนไฮไดรด์ CHLORENDIC  ANHYDRIDE 115-27-5

299 คลอร์พีแนค CHLORFENAC 85-34-7

300 คลอร์เฟนธอล CHLORFENETHOL 80-06-8

301 คลอร์เฟนพรอพ-เมทธิล CHLORFENPROP-METHYL 14437-17-3
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302 คลอริเนเทค แคมพีน CHLORINATED  CAMPHENE 8001-35-2

303 คลอร์มีควอท คลอไรด์ CHLORMEQUAT CHLORIDE  999-81-5

304 กรดคลอโรอะซีติค CHLOROACETIC  ACID  79-11-8

305 คลอโรอะซีโตไนไตรล์ CHLOROACETONITRILE 107-14-2

306 คลอโรอะซีติล คลอไรด์ CHLOROACETYL  CHLORIDE 79-04-9

307 เอส-2-คลอโรอัลลิล (ไดเอทธิล) ไดไธโอคาร์บาเมท S-2-CHLOROALLYL (DIETHYL)  DITHIOCARBAMATE 95-06-7

308 คลอโรอะนิลีน (โมโน- ได- ไตร-) CHLOROANILINE (mono-, di-, tri-) 27134-26-5

309 2-คลอโรเบนซัลดีไฮด์ 2-CHLOROBENZALDEHYDE 89-98-5

310 ออโท-คลอโรเบนซัลดีไฮด์ o-CHLOROBENZALDEHYDE 89-98-5

311 คลอโรเบนซีน CHLOROBENZENE 108-90-7

312 ออโท-คลอโรเบนซิลิดีนมาโลไนไตรล์ o-CHLOROBENZILIDENE  MALONITRILE 2698-41-1

313 2-คลอโรเบนโซไนไตรล์ 2-CHLOROBENZONITRILE 873-32-5

314 บิส (4-คลอโรเบนโซอิล) เพอร์ออกไซด์ BIS-(4-CHLOROBENZOYL)  PEROXIDE 94-17-7

315 4-คลอโรเบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ 4-CHLOROBENZOYL  PEROXIDE 94-17-7

316 2-คลอโรบิวตะ-1, 3-ไดอีน 2-CHLOROBUTA-1, 3-DIENE 126-99-8

317 1-คลอโรบิวเทน 1-CHLOROBUTANE 109-69-3

318 4-คลอโรบิวท-์2-อินอิล-3-คลอโรฟีนิลคาร์บาเมท 4-CHLOROBUT-2-YNYL-3-CHLOROPHENYLCARBAMATE 101-27-9

319 4-คลอโร-เมตา-ครีซอล 4-CHLORO-m-CRESOL 59-50-7

320 2-คลอโร-4-(1-ไซยาโน-1-เมทธิลเอทธิลอะมิโน)

-6-เอทธิลอะมิโน-1,3,5-ไตรอะซีน

2-CHLORO-4-(1-CYANO-1-METHYLETHYLAMINO)-6-

ETHYLAMINO-1,3,5-TRIAZINE

21725-46-2

321 2-คลอโร-1-(2,4-ไดคลอโรฟีนิล) ไวนิล ไดเอทธิล ฟอสเฟต 2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL DIETHYL  PHOSPHATE 470-90-6

322 2-คลอโร-2-ไดเอทธิลคาร์บาโมอิล-1-

เมทธิลไวนิลไดเมทธิล ฟอสเฟต

2-CHLORO-2-DIETHYLCARBAMOYL-1-

METHYLVINYLDIMETHYL  PHOSPHATE

13171-21-6

323 คลอโรไดฟลูออโรมีเทน CHLORODIFLUOROMETHANE 75-45-6

324 ก๊าซทําความเย็น R22 REFRIGERANT GAS R 22 75-45-6

325 2-คลอโร-4-ไดเมทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไพริมิดีน 2-CHLORO-4-DIMETHYLAMINO-6-METHYLPYRIMIDINE 535-89-7

326 คลอโรไดเมทธิล อีเธอร์ CHLORODIMETHYL  ETHER 107-30-2

327 1-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE 106-89-8

328 คลอโรอีเธน CHLOROETHANE 75-00-3

329 2-คลอโรเอทธานอล 2-CHLOROETHANOL 107-07-3

330 บิส (2-คลอโรเอทธิล) อีเธอร์ BIS (2-CHLOROETHYL)  ETHER 111-44-4

331 เกลือ 2-คลอโรเอทธิลไตรเมทธิล แอมโมเนียม คลอไรด์ 2-CHLOROETHYLTRIMETHYL  AMMONIUM CHORIDE 999-81-5

332 คลอโรฟอร์ม CHLOROFORM 67-66-3

333 คลอโรฟอร์มิค แอซิค บิวทิล เอสเทอร์ CHLOROFORMIC  ACID BUTYL ESTER 592-34-7

334 คลอโรฟอร์มิค แอซิค โพรพิลเอสเทอร์ CHLOROFORMIC  ACID  PROPYL ESTER 109-61-5

335 2-คลอโร-เอ็น-ไอโซโพรพิลอะเซตานิไลด์ 2-CHLORO-N-ISOPROPYLACETANILIDE 1918-16-7

336 คลอโรมีเธน CHLOROMETHANE 74-87-3

337 3-(3-คลอโร-4-เมทธอกซีพีนิล)-1,1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-1,1-DIMETHYLUREA 19937-59-8
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338 ออโท-(3-คลอโร-4-เมทธิลคูมาริน-7-อิล) โอ,โอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

o-(3-CHLORO-4-METHYLCOUMARIN-7-YL) O,O-DIETHYL 

PHOSPHOROTHIOATE

56-72-4

339 4-คลอโร-3-เมทธิลฟีนอล 4-CHLORO-3-METHYLPHENOL 59-50-7

340 กรด 4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซีอะซีติค (เอ็มซีพีเอ) 4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID (MCPA) 94-74-6

341 กรด 4-(4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซี) บิวไทริค (เอ็มซีพีบ)ี 4-(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY)  BUTYRIC ACID (MCPB) 94-81-5

342 กรด 2-(4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซี) โพรพาโนอิค

(เอ็มซีพีพ)ี

2-(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) PROPANOIC ACID

 (MCPP)

7085-19-0

343 3-คลอโร-2-เมทธิลโพรพีน 3-CHLORO-2-METHYLPROPENE 563-47-3

344 คลอโรไนโตรอะนิลีน CHLORONITROANILINE 41587-36-4

345 4-คลอโร-3-ไนโตรอะนิลีน  4-CHLORO-3-NITROANILINE 635-22-3

346 1-คลอโร-4-ไนโตรเบนซีน 1-CHLORO-4-NITROBENZENE 100-00-5

347 พารา-คลอโรไนโตรเบนซิน p - CHLORONITROBENZENE 100-00-5

348 โอ-(3-คลอโร-4-ไนโตรพีนิล) โอ,โอ-

ไดเมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท

O-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL) O,O-

DIMETHYLPHOSPHOROTHIOATE

500-28-7

349 โอ-4-คลอโร-3-ไนโตรพีนิล โอ,โอ-

ไดเมทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท

O-4-CHLORO-3-NITROPHENYL O,O-DIMETHYL 

PHOSPHOROTHIOATE

5826-76-6

350 1-คลอโร-1-ไนโตรโพรเพน 1-CHLORO-1-NITROPROPANE 600-25-9

351 2- คลอโรเพนเทน 2- CHLOROPENTANE 625-29-6

352 3- คลอโรเพนเทน 3- CHLOROPENTANE 616-20-6

353 คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเธน(R115) CHLOROPENTAFLUOROETHANE (R115) 76-15-3

354 คลอโรฟาซิโนน CHLOROPHACINONE 3691-35-8

355 คลอโรฟีนอล CHLOROPHENOL 25167-80-0

356 กรด 4-คลอโรฟีนอกซีอะซีติค 4-CHLOROPHENOXYACETIC ACID 122-88-3

357 โอโอ-บิส (4-คลอโรฟีนิล) เอ็น อะเซติมิโดอิล

ฟอสฟอโรอะมิโดไธโอเอท

O,O-BIS( 4-CHLOROPHENYL) N-ACETIMIDOYL 

PHOSPHOROAMIDOTHIOATE

4104-14-7

358 โอ-4-(4-คลอโรฟินิลอะโซ) ฟีนิล โอโอ-ไดเมทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O-4-(4-CHLOROPHENYLAZO) PHENYL OO-DIMETHYL  

PHOSPHOROTHIOATE

5834-96-8

359 4-คลอโรฟีนิล เบนซีนซัลโฟเนท 4-CHLOROPHENYL  BENZENESULPHONATE 80-38-6

360 1,1-บิส (4-คลอโรฟีนิล) เอทธานอล 1,1-BIS (4-CHLOROPHENYL)  ETHANOL 80-06-8

361 4-(2-คลอโรฟีนิลไฮดราโซโน)-3-เมทธิลไอซอกซาซอล-5-โอน 4-(2-CHLOROPHENYLHYDRAZONO)-3-METHYLISOXAZOL-5-ONE 5707-69-7

362 3-(4-คลอโรฟีนิล)-1-เมทธ็อกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(4-CHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 1746-81-2

363 2-(2-(4-คลอโรฟีนิล)-2-ฟีนิลอะซีติล)

 อินเดน-1,3-ไดโอน

2-(2-(4-CHLOROPHENYL)-2-PHENYLACETY) 

INDAN-1,3-DIONE

3691-35-8

364 เอส-(4-คลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล) โอ,โอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(4-CHLOROPHENYLTHIOMETHYL) O,O-DIETHYL  

PHOSPHORODITHIOATE

786-19-6

365 2-คลอโร-1-พธาลิมิโดเอทธิล โอ,โอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

2-CHLORO-1-PHTHALIMIDOETHYL O,O-DIETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

10311-84-9

366 คลอโรพรีน CHLOROPRENE 126-99-8

367 1- คลอโรโพรเพน 1- CHLOROPROPANE 540-54-5

368 3-คลอโรโพรพีน 3-CHLOROPROPENE 107-05-1



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

369 กรด 2-คลอโรโพรพิโอนิค 2-CHLOROPROPIONIC  ACID 598-78-7

370 ออโท-คลอโรสไตรีน o-CHLOROSTYRENE 2039-87-4

371 กรดคลอโรซัลโพนิค CHLOROSULPHONIC  ACID 7790-94-5

372 2-คลอโรโทลูอีน 2-CHLOROTOLUENE 95-49-8

373 เอ็น
2
-(4-คลอโร-ออโท-โทลิล)-เอ็น

1
,เอ็น

1
,ไดเมทธิลฟอร์มามิดีน N

2
-(4-CHLORO-o-TOLYL)-N

1
, N

1
, DIMETHYLFORMAMIDINE 6164-98-3

374 เอ็น
2
-(4-คลอโร-ออโท-โทลิล)-เอ็น

1
, เอ็น

1
,ไดเมทธิลฟอร์มามิดีน

ไฮโดรคลอไรด์

N
2
-(4-CHLORO-o-TOLYL)-N

1
, N

1
, DIMETHYLFORMAMIDINE 

HYDROCHLORIDE

19750-95-9

375 คลอร์โฟเนียม คลอไรด์ CHLORPHONIUM CHLORIDE 115-78-6

376 คลอร์ไพริฟอส CHLORPYRIFOS 2921-88-2

377 คลอร์ไธอะมีด CHLORTHIAMID 1918-13-4

378 คลอร์ไธออน CHLORTHION 500-28-7

379 โคล  ทาร์ COAL TAR 101794-74-5

380 โลหะโคบอลท์,โคบอลท์ออกไซด,์โคบอลท์คาร์บอเนท, 

โคบอลท์ซัลไฟด,์ ลักษณะผง

COBALT METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES, as powders 7440-48-4

381 ฝุ่นฝ้าย COTTON DUST

382 คริมิดีน CRIMIDINE 535-89-7

383 ไซยานูริค คลอไรด์ CYANURIC  CHLORIDE 108-77-0

384 ไซโคลบิวเทน-1, 3-ไดโอน CYCLOBUTANE-1, 3-DIONE 15506-53-3

385 ไซโคลเฮกเซน CYCLOHEXANE 110-82-7

386 ไซโคลเฮกเซน-1, 2-ไดคาร์บอกซีลิค แอนไฮไดรด์ CYCLOHEXANE-1, 2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 85-42-7

387 ไซยานาไมด์ CYANAMIDE 420-04-2

388 ไซโคลเฮกซานอล CYCLOHEXANOL 108-93-0

389 ไซโคลเฮกซาโนน CYCLOHEXANONE 108-94-1

390 ไซโคลเฮกซาโนน ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ CYCLOHEXANONE  HYDROPEROXIDE 766-07-4

391 ไซโคลเฮกซาโนน เพอร์ออกไซด์ CYCLOHEXANONE  PEROXIDE 12262-58-7

392 ไซโคลเฮก-4-อีน-1, 2-ไดคาร์บอกซีลิค แอนไฮไดรด์ CYCLOHEX-4-ENE-1, 2-DICARBOXYLIC  ANHYDRIDE 85-43-8

393 ไซโคลเฮกซิล อะครีเลท CYCLOHEXYL  ACRYLATE 3066-71-5

394 ไซโคลเฮกซิลอะมีน CYCLOHEXYLAMINE 108-91-8

395 2-ไซโคลเฮกซิล-4, 6-ไดไนโตรฟีนอล 2-CYCLOHEXYL-4, 6-DINITROPHENOL 131-89-5

396 3-ไซโคล-ออคทิล-1, 1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-CYCLO-OCTYL-1, 1-DIMETHYLUREA 2163-69-1

397 ไซโคลเพนเทน CYCLOPENTANE 287-92-3

398 ไซโคลเพนเทน-1,2,3,4-เตตระคาร์บอกซีลิค ไดแอนไฮไดรด์ CYCLOPENTATE-1,2,3,4-TETRACARBOXYLIC  DIANHYDRIDE 6053-68-5

399 ไซโคลเพนทะโนน CYCLOPENTANONE 120-92-3

400 ไซโคลโพรเพน CYCLOPROPANE 75-19-4

401 ไซคลูรอน CYCLURON 2163-69-1

402 ไซเฮกซะติน CYHEXATIN 13121-70-5

403 2-ไซยาโนโพรพาน-2-ออล (อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน) 2-CYANOPROPAN-2-OL (ACETONE   CYANOHYDRIN) 75-86-5

404 ไซยานโธเอท CYANTHOATE 3734-95-0

405 ไซโคลเฮกซิไมด์ CYCLOHEXIMIDE 66-81-9



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

406 ไซโคลเตตระเมทธิลีนเตตระไนตรามีน CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 2691-41-0

407 ไซโคลไตรเมทธิลีน ไตรไนตระมีน CYCLOTRIMETHYLENE   TRINITRAMINE 121-82-4

408 ดิมิทอน DEMETON 8065-48-3

409 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1,1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,1-DIMETHYLUREA 330-54-1

410 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1-เมทธอกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 330-55-2

411 เอส-(2,5-ไดคลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล) โอ,โอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(2,5-DICHLOROPHENYLTHIOMETHYL) O,O-DIETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

2275-14-1

412 ไดคลอโรโพรพีน DICHLOROPROPENE 26952-23-8

413 1,1-ไดคลอโรโพรพีน 1,1-DICHLOROPROPENE 563-58-6

414 1,2-ไดคลอโรโพรพีน 1,2-DICHLOROPROPENE 563-54-2

415 1,3-ไดคลอโรโพรพีน 1,3-DICHLOROPROPENE 542-75-6

416 2,3-ไดคลอโรโพรพีน 2,3-DICHLOROPROPENE 78-88-6

417 3,3-ไดคลอโรโพรพีน 3,3-DICHLOROPROPENE 563-57-5

418 3',4'-ไดคลอโรโพรพิโอนอะนิไลด์ 3',4'-DICHLOROPROPIONANILIDE 709-98-8

419 2,4-ไดคลอโร-แอลฟา (ไพริมิดิน-5-อิล) เบนซไฮ ดริล แอลกอฮอล์ 2,4-DICHLORO-ALPHA (PYRIMIDIN-5-YL) BENZHYDRYL ALCOHOL 26766-27-8 

420 2,6-ไดคลอโรไธโอเบนซะไมด์ 2,6-DICHLOROTHIOBENZAMIDE 1918-13-4

421 แอลฟา, แอลฟา-ไดคลอโรโทลูอีน ALPHA, ALPHA-DICHLOROTOLUENE 98-87-3

422 ไดคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE 2782-57-2 

423 เกลือโปแตสเซียมของไดคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE, POTASSIUM SALT 2244-21-5

424 2,2-ไดคลอโรไวนิล ไดเมทธิล ฟอสเฟต 2,2-DICHLOROVINYLDIMETHYL PHOSPHATE 62-73-7

425 2,2-ไดคลอโรไวนิล-2-เอทธิลซัลไฟนิลเอทธิล

เมทธิลฟอสเฟต

2,2-DICHLOROVINYL-2-ETHYLSULPHINYLETHYL 

METHYLPHOSPHATE

7076-53-1

426 ไดคลอร์พรอพ DICHLORPROP 120-36-5

427 ไดคลอร์พรอพ (เกลือ) DICHLORPROP (SALTS)

428 ได-แอลฟา-คูมิล เปอร์ออกไซด์ DI - alpha - CUMYL PEROXIDE 80-43-3

429 2,3-ไดไซยาโน-1,4-ไดไธอะ-แอนธราควิโนน 2,3-DICYANO-1,4-DITHIA-ANTHRAQUINONE 3347-22-6

430 ไดไซโคลเฮกซิลแอมโมเนียม ไนไตรท์ DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE 3129-91-7

431 ไดอะไลฟอส DIALIFOS 10311-84-9

432 ไดอะโซไดไนโตรฟีนอล DIAZODINITROPHENOL 87-31-0

433 ไดเบนซิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท (ความเข้มข้น>=90%) DIBENZYL  PEROXYDICARBONATE  (CONCENTRATION>=90%) 2144-45-8

434 1,2-ไดโบรโมอีเธน (เอทธิลลีนไดโบรไมด)์ 1,2-DIBROMOETHANE ( ETHYLENE DIBROMIDE) 106-93-4

435 1-(3,4-ไดคลอโรฟีนิลอิมิโน) ไธโอเซมิคาร์บาไซด์ 1-(3,4-DICHLOROPHENYLIMINO)THAIOSEMICARBAZIDE 5836-73-7

436  2,4-ไดเมทธิล-1,3-ไดไธโอเลน-2-คาร์บอนซัลดีไฮด์ -โอ-

เมทธิลคาร์บาโมอิลออกซิม

 2,4-DIMETHY-1,3-DITHIOLANE-2-CARBOXALDEHYDE - O-

METHYLCABAMOYLOXIME

26419-73-8

437 ไดเอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรท DIETHYLENE  GLYCOL  DINITRATE 693-21-0

438 ไดเอทธิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท(ความเข้มข้น>=30%) DIETHYL  PEROXYDICARBONATE (CONCENTRATION>=30%) 14666-78-5

439 โอโอ-ไดเอทธิล-เอส-(โพรพิลไธโอเมทธิล)

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIETHYL-S-(PROPYLTHIOMETHYL)  PHOSPHOROTHIOATE 3309-68-0



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

440 โอโอ-ไดเอทธิล เอส-เอทธิลไธโอ เมทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL  S-ETHYTHIOMETHYL  PHOSPHORODITHIOATE 2600-69-3

441 โอโอ-ไดเอทธิล เอส-เอทธิลซัลไฟนิลเมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL  S-ETHYLSULPHINYLMETHYL   PHOSPHOROTHIOATE 2497-07-6

442 โอโอ-ไดเอทธิล เอส-ไอโซโพรพิลไธโอเมทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL  S-ISOPROPYLTHIOMETHYL   PHOSPHORODITHIOATE 78-52-4

443 2,2-ไดไฮโดรเพอร์ออกซีโพรเพน (ความเข้มข้น>=80%) 2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE (CONCENTRATION>=80%) 2614-76-8

444 ไดมีฟอกซ์ DIMEFOX 115-26-4

445 ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล คลอไรด์ DIMETHYLCARBAMOYL   CHLORIDE 79-44-7

446 ไดเมนทิลไนโตรซามีน DIMETHYLNITROSAMINE 62-75-9

447 กรดไดเมทธิล ฟอสฟอรามิโด ไซยานิดิค DIMETHYL   PHOSPHORAMIDOCYANIDIC   ACID 63917-41-9

448 2,4-ไดไนโตรฟีนอล 2, 4 - DINITROPHENOL 51 - 28 - 5

449 เกลือของไดไนโตรฟีนอล DINITROPHENOL,  SALTS

450 ได-ไอโซบิวไทริล เพอร์ออกไซด(์ความเข้มข้น>=50%) DI-ISOBUTYRYL  PEROXIDE (CONCENTRATION>=50%) 3437-84-1

451 ได-เอ็น-โพรพิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอนเนท

(ความเข้มข้น>=80%)

DI-N-PROPYL  PEROXYDICARBONATE  

(CONCENTRATION>=80%)

16066-38-9

452 ไดฟาซิโนน DIPHACINONE 82-66-6

453 ไดซัลโฟทอน DISULFOTON 298-04-4

454 กรด 2, 4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก หรือ 2,4-ดี 2, 4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID or 2,4-D 94-75-7

455 เกลือและเอสเทอร์ของกรด 2, 4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก 2, 4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (SALTS AND ESTERS)

456 ดาโซเมท DAZOMET 533-74-4

457 กรด 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC ACID 94-82-6

458 เกลือของกรด 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC ACID (SALTS)

459 ดีดีที DDT 50-29-3

460 เดคะคลอโรเพนตะไซโคล[5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5),(8)]  

ดีแคน-4-โอน

DECACHLOROPENTACYCLO [5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5),(8)]
 DECAN-4-ONE

143-50-0

461 ดีคาร์โบฟิวแรน DECARBOFURAN 1563-67-3

462 ดีมีทอน-โอ DEMETON-O 298-03-3

463 ดีมีทอน-เอส DEMETON-S 126-75-0

464 ดีมีทอน-โอ-เมทธิล DEMETON-O-METHYL 867-27-6

465 ดีมีทอน-เอส-เมทธิล DEMETON-S-METHYL 919-86-8

466 ดีมีทอน-เอส-เมทธิล ซัลโฟน DEMETON-S-METHYL SULPHONE 17040-19-6

467 เดสเมทรีน DESMETRYNE 1014-69-3

468 ไดอะซีโตน แอลกอฮอล์ DIACETONE ALCOHOL 123-42-2

469 เอ็น, เอ็น'-ไดอะซีติลเบนซิดีน N, N'-DIACETYLBENZIDINE 613-35-4

470 ได-อัลเลท DI-ALLATE 2303-16-4

471 เอ็น, เอ็น-ไดอัลลิลคลอโรอะเซตาไมด์ N, N-DIALLYLCHLOROACETAMIDE 93-71-0

472 ไดอัลลิล พธาเลท DIALLYL PHTHALATE 131-17-9

473 4, 4'-ไดอะมิโนไบฟนีิล 4, 4'-DIAMINOBIPHENYL 92-87-5



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

474 4, 4'-ไดอะมิโนไดฟีนิลมีเธน 4, 4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE 101-77-9

475 1,2-ไดอะมิโนอีเธน 1,2-DIAMINOETHANE 107-15-3

476 2,4-ไดอะมิโนโทลูอีน ซัลเฟท 2,4-DIAMINOTOLUENE SULPHATE

477 2,5-ไดอะมิโนโทลูอีน ซัลเฟท 2,5-DIAMINOTOLUENE SULFATE 615-50-9

478 เอส (4,6-ไดอะมิโน-1,3,5-ไตรอะซิน-2-อิลเมทธิล)โอ,โอ-

ไดเมทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(4,6-DIAMINO-1,3,5-TRIAZIN-2-YLMETHYL) O,O-DIMETHYL  

PHOSPHORODITHIOATE

78-57-9

479 ออโท-ไดอะนิซิดีน o-DIANISIDINE 119-90-4

480 เกลือของ ออโท-ไดอะนิซิดีน o-DIANISIDINE (SALTS)

481 ไดอาร์เซนิค ไตรออกไซด์ DIARSENIC TRIOXIDE 1327-53-3

482 3,6-ไดอะซาออคเทนเอทธิลีนไดอะมิน 3,6-DIAZAOCTANETHYLENEDIAMIN 112-24-3

483 ไดอะซีนอน DIAZINON 333.-41-5

484 ไดเบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ DIBENZOYL PEROXIDE 94-63-0

485 1,2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 96-12-8

486 โอ-1,2-ไดโบรโม-2, 2-ไดคลอโรเอทธิล ไดเมทธิล ฟอสเฟท O-1,2-DIBROMO-2, 2-DICHLOROETHYL DIMETHYL PHOSPHATE 300-76-5

487 3,5-ไดโบรโม-4-ไฮดรอกซีเบนซัลดีไฮด์ โอ-

(2,4-ไดไนโตรฟีนิล) ออกซีม

3,5-DIBROMO-4-HYDROXYBENZALDEHYDE O-(2,4-

DINITROPHENYL) OXIME

13181-17-4

488 3,5-ไดโบรโม-4-ไฮดรอกซี เบนโซไนไตรล์ 3,5-DIBROMO-4-HYDROXY BENZONITRILE 1689-84-5

489 ไดโบรโมมีเธน DIBROMOMETHANE 74-95-3

490 ได-เอ็น-บิวทิลอะมีน DI-n-BUTYLAMINE 111-92-2

491 ได-เซค-บิวทิลอะมีน DI-sec-BUTYLAMINE 626-23-3

492 ไดบิวทิล อีเธอร์ DIBUTYL ETHER 142-92-1

493 ได-เอ็น-บิวทิล อีเธอร์ DI-n-BUTYL ETHER 142-92-1

494 ได-เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกไซด์ DI-tert-BUTYL PEROXIDE 110-05-4

495 ไดแคมบา DICAMBA 1918-00-9

496 เกลือของไดแคมบา DICAMBA (SALTS)

497 ไดคลอเฟนไธออน DICHLOFENTHION 97-17-6

498 ไดคลอฟลูอะนิด DICHLOFLUANID 1085-98-9

499 ไดโคลน DICHLONE 117-80-6

500 กรดไดคลอโรอะซีติค DICHLOROACETIC ACID 79-43-6

501 ไดคลอโรอะซีติล คลอไรด์ DICHLOROACETYL CHLORIDE 79-36-7

502 เอส-2, 3-ไดคลอโรอัลลิล ไดไอโซโพรพิลไธโอคาร์บาเมท S-2, 3-DICHLOROALLYL DIISOPROPYLTHIOCARBAMATE 2303-16-4

503 1,2-ไดคลอโรเบนซีน 1,2-DICHLOROBENZENE 95-50-1

504 ออโท-ไดคลอโรเบนซีน o-DICHLOROBENZENE 95-50-1

505 1,4-ไดคลอโรเบนซีน 1,4-DICHLOROBENZENE 106-46-7

506 พารา-ไดคลอโรเบนซีน p-DICHLOROBENZENE 106-46-7

507 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน 3,3'-DICHLOROBENZIDINE 91-94-1

508 เกลือของ 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน 3,3'-DICHLOROBENZIDINE (SALTS)

509 3,3'-ไดคลอโรไบพีนิล-4,4'-ไดอะมีน 3,3'-DICHLOROBIPHENYL-4,4'-DIAMINE 91-94-1

510 เกลือของ 3,3'-ไดคลอโรไบพีนิล-4,4'-อิลลีนไดอะมีน 3,3'-DICHLOROBIPHENYL-4,4'-YLENEDIAMINE (SALTS)

511 1,1-ไดคลอโรอีเธน 1,1-DICHLOROETHANE 75-34-3



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

512 1,2-ไดคลอโรอีเธน 1,2-DICHLOROETHANE 107-06-2

513 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน 1,1-DICHLOROETHYLENE 75-35-4

514 1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 1,2-DICHLOROETHYLENE 540-59-0

515 เอ็น-ไดคลอโรฟลูออโรเมทธิลไธโอ-เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิล-เอ็น-

พีนิลซัลฟาไมด์

N'-DICHLOROFLUOROMETHYLTHIO-N,N-DIMETHYL-N'-
PHENYLSULPHAMIDE

1085-98-9

516 เอ็น-(ไดคลอโรฟลูออโรเมทธิลไธโอ) พธาลิไมด์ N-(DICHLOROFLUOROMETHYLTHIO) PHTHALIMIDE 719-96-0

517 กรดไดคลอโรโอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC  ACID 2782-57-2

518 เกลือโปแตสเซียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC ACID  POTASSIUM SALT 2893-78-9

519 เกลือโซเดียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC ACID, SODIUM SALT 51580- 86-0

520 ไดคลอโรมีเธน DICHLOROMETHANE 75-09-2

521 กรด 3,6-ไดคลอโร-2-เมทธอกซีเบนโซอิค 3,6-DICHLORO-2-METHOXYBENZOIC  ACID 1918-00-9

522 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทธิลีนไดอะนิลีน 2,2'-DICHLORO-4,4'-METHYLENEDIANILINE 101-14-4

523 เกลือของ 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทธิลีนไดอะนิลีน 2,2'-DICHLORO-4,4'-METHYLENEDIANILINE (SALTS)

524 2,3-ไดคลอโร-1,4-แนพโธควิโนน 2,3-DICHLORO-1,4-NAPHTHOQUINONE 117-80-6

525 1,1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเธน 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE 594-72-9

526 2,4-ไดคลอโรฟีนอล 2,4-DICHLOROPHENOL 120-83-2

527 2-(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซ)ี เอทธิล ไฮโดรเจนซัลเฟท 2-(2,4-DICHLOROPHENOXY) ETHYL HYDROGENSULPHATE 149-26-8

528 กรด 2-(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซ)ี โพรพิโอนิค 2-(2,4-DICHLOROPHENOXY) PROPIONIC  ACID 120-36-5

529 โอ-(2,4-ไดคลอโรฟีนิล) โอโอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O-(2,4-DICHLOROPHENYL) OO-DIETHYL

PHOSPHOROTHIOATE

97-17-6

530 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1-เมทธอกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 330-55-2

531 เอส-(2,5-ไดคลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล) โอโอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(2,5-DICHLOROPHENYLTHIOMETHYL) OO-DIETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

2275-14-1

532 ไดคลอโรโพรเพน DICHLOROPROPANE 78-87-5

533 2,4-ไดคลอโร-แอลฟา (ไพริมิดิน-5-อิล)

 เบนซไฮดริล แอลกอฮอล์

2,4-DICHLORO-α (PYRIMIDIN-5-YL)

 BENZHYDRYL ALCOHOL

26766-27-8

534 แอลฟา, แอลฟา-ไดคลอโรโทลูอีน α, α-DICHLOROTOLUENE 98-87-3

535 เกลือโซเดียมของไดคลอโร-1,3,5ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE, SODIUM SALT

536 2,2-ไดคลอโรไวนิล ไดเมทธิล ฟอสเฟต 2,2-DICHLOROVINYL DIMETHYL PHOSPHATE 62-73-7

537 2,2-ไดคลอโรไวนิล-2-เอทธิลซัลไฟนิลเอธทิล

เมทธิลฟอสเฟต

2,2-DICHLOROVINYL-2-ETHYLSULPHINYLETHYL 

METHYLPHOSPHATE

7076-53-1

538 เกลือของไดคลอร์พรอพ DICHLORPROP (SALTS)

539 ไดคลอร์วอส DICHLORVOS 62-73-7

540 ไดโคฟอล DICOFOL 115-32-2

541 ไดคอปเปอร์ ออกไซด์ DICOPPER OXIDE 1317-39-1

542 ไดคูมาริน DICOUMARIN 66-76-2

543 ไดโครโตฟอส DICROTOPHOS 141-66-2

544 ไดคูมิล เพอร์ออกไซด์ DICUMYL PEROXIDE 80-43-3

545 2,3-ไดไซยาโน-1,4-ไดไธอะ-แอนธราควิโนน 2,3-DICYANO-1,4-DITHIA-ANTHRAQUINONE 3347-22-6

546 ไดไซโคลเฮกซิลอะมีน DICYCLOHEXYLAMINE 101-83-7

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1918-00-9&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product


No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

547 ไดไซโคลเฮกซิลแอมโมเนียม ไนไตรท์ DICYCLOHEXYLAMMONIUM  NITRITE 3129-91-7

548 ไดไซโคลเฮกซิลมีเธน-4,4'-ได-ไอโซไซยาเนท DICYCLOHEXYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANATE 5124-30-1

549 ดีลดริน (เอช อี โอ ดี 85%) DIELDRIN (HEOD 85%) 60-57-1

550 1,2,3,4-ไดอีพอกซีบิวเทน 1,2,3,4-DIEPOXYBUTANE 1464-53-5

551 ไดเอทธาโนลามีน DIETHANOLAMINE 111-42-2

552 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-DIETHYLAMINOETHANOL 100-37-8

553 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท 2-DIETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 105-16-8

554 โอโอ-ไดเอทธิล โอ 2-ไดเอทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไพริมิดีน-4-

อิล ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-2-DIETHYLAMINO-6-METHYLPYRIMIDINE-4-

YL PHOSPHOROTHIOATE

23505-41-1

555 เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิลอะนิลีน N,N-DIETHYLANILINE 91-66-7

556 เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิล-1,3-ไดอะมิโนโพรเพน N,N-DIETHYL-1,3-DIAMINOPROPANE 104-78-9

557 ไดเอทธิลีน ไกลคอล ไดอะครีเลท DIETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE 4074-88-8

558 ไดเอทธิลีน ไตรอะมีน DIETHYLENE TRIAMINE 111-40-0

559 ไดเอทธิล อีเธอร์ DIETHYL ETHER 60-29-7

560 โอ,โอ-ไดเอทธิล เอส-[2-(เอทธิลซัลไฟนิล) เอทธิล]

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLSULPHINYL) ETHYL] 

PHOSPHORODITHIOATE

2497-07-6

561 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล] ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-[2-(ETHYLTHIO) ETHYL] PHOSPHOROTHIOATE 298-03-3

562 โอ,โอ-ไดเอทธิล เอส-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล]

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL]

 PHOSPHOROTHIOATE

298-04-4

563 ไดเอทธิล เอส-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล] ฟอสฟอโรไดไธโอเอท DIETHYL S-[2-(ETHYLTHIO) ETHYL] PHOSPHORODITHIOATE 126-75-0

564 โอโอ-ไดเอทธิล ไอโซโพรพิลคาร์บาโมอิลเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIETHYL ISOPROPYLCARBAMOYLMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

2275-18-5

565 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-(2-ไอโซโพรพิล-6-เมทธิลไพริมิดิน-4-อิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-(2-ISOPROPYL-6-METHYLPYRIMIDIN 

-4-YL) PHOSPHOROTHIOATE

333-41-5

566 ไดเอทธิล คีโตน DIETHYL KETONE 96-22-0

567 โอ,โอ-ไดเอทธิล-โอ-(4-เมทธิลคูมาริน-7-อิล)

 ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL-O-(4-METHYLCOUMARIN-7-YL) 

PHOSPHOROTHIOATE

299-45-6

568 ไดเอทธิล 4-เมทธิล-1,3-ไดไธโอแลน-2-อิลลิดีน

ฟอสฟอรามิเดท

DIETHYL 4-METHYL-1,3-DITHIOLAN-2-YLIDENE 

PHOSPHORAMIDATE

950-10-7

569 ไดเอทธิล 3-เมทธิลไพราซอล-5-อิล ฟอสเฟท DIETHYL 3-METHYLPYRAZOL-5-YL PHOSPHATE 108-34-9

570 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-[4-(เมทธิลซัลไฟนิล) พีนิล]

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-[4-(METHYLSULPHINYL) PHENYL] 

PHOSPHOROTHIOATE

115-90-2

571 โอ,โอ--ไดเอทธิล โอ-4-ไนโตรฟีนิล ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-4-NITROPHENYL PHOSPHOROTHIOATE 56-38-2

572 ไดเอทธิล ออกซาเลท DIETHYL OXALATE 95-92-1

573 เอ็น, เอ็น-ไดเอทธิล-พารา-ฟนีิลลินไดอะมีน N, N-DIETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE 93-05-0

574 ไดเอทธิล ซัลเฟท DIETHYL SULPHATE 64-67-5

575 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-7,8,9,10-เตตระไฮโดร-6-ออกโซเบนโซ[ซี]

โครเมน-3-อิล ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6-OXOBENZOI[C] 

CHROMEN-3-YL PHOSPHOROTHIOATE

572-48-5

576 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-(3,5,6-ไตรคลอโร-2-ไพริดิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDYL 

PHOSPHOROTHIOATE

2921-88-2



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

577 ดิจิทอกซิน DIGITOXIN 71-63-6

578 ไดกอล ไดไนโตรท DIGOL DINITRATE 693-21-0

579 9,10-ไดไฮโดร-8เอ, 10เอ-ไดอะโซเนียฟีแนนธรีน ไอออน 9,10-DIHYDRO-8a, 10a-DIAZONIAPHENANTHRENE ION 2764-72-9

580 2,3-ไดไฮโดร-2,2-ไดเมทธิลเบนโซฟิวแรน-7-อิล

เมทธิลคาร์บาเมท

2,3-DIHYDRO-2,2-DIMETHYLBENZOFURAN-7-YL 

METHYLCARBAMATE

1563-66-2

581 เอส-(2,3-ไดไฮโดร-5-เมทธอกซี-2-ออกโซ-1,3,4-ไธอะไดอะซอล-

3-อิลเมทธิล) โอ,โอ-ไดเมทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(2,3-DIHYDRO-5-METHOXY-2-OXO-1,3,4-THIADIAZOL-3-

YLMETHYL) O,O-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE

950-37-8

582 2,3-ไดไฮโดร-2-เมทธิลเบนโซฟิวแรน-7-อิลเมทธิลคาร์บาเมท 2,3-DIHYDRO-2-METHYLBENZOFURAN-7-

YLMETHYLCARBAMATE

1563-67-3

583 เอส-(O,O-ไดเอทธิล-4-ออกโซเบนโซไตรอะซิน-3-อิลเมทธิล 

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-( O,O-DIETHYL 4-OXOBENZOTRIAZIN-3-YLMETHYL) 

PHOSPHORODITHIOATE

2642-71-9

584 1,2-ไดไฮดรอกซีเบนซีน 1,2-DIHYDROXYBENZENE 120-80-9

585 1,4-ไดไฮดรอกซีเบนซีน 1,4-DIHYDROXYBENZENE 123-31-9

586 ได-ไอโซบิวทิลีน DI-ISOBUTYLENE 107-39-1

587 ได-ไอโซบิวทิล คีโตน DI-ISOBUTYL KETONE 108-83-8

588 ได-ไอโซโพรพาโนลามีน DI-ISOPROPANOLAMINE 110-97-4

589 ได-ไอโซโพรพิลอะมีน DI-ISOPROPYLAMINE 108-18-9

590 ได-ไอโซโพรพิล อีเธอร์ DI-ISOPROPYL ETHER 108-20-3

591 ได-ไอโซโพรพิล คีโตน DI-ISOPROPYL KETONE 565-80-0

592 โอ,โอ-ไดไอโซโพรพิล-2-ฟีนิล ซัลโฟนิลอะมิโนเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIISOPROPYL -2-PHENYL SULPHONYLAMINOETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

741-58-2

593 เอ็น, เอ็น-ได-ไอโซโพรพิลฟอสฟอโรไดอะมินิค ฟลูออไรด์ N, N-DIISOPROPYLPHOSPHORODIAMINIC FLUORIDE 371-86-8

594 ไดคีทีน DIKETENE 674-82-8

595 ไดออโรอิล เฟอร์ออกไซด์ DILAUROYL  PEROXIDE 105-74-8

596 ไดมีพรานอล DIMEPRANOL 108-16-7

597 ไดมีแทน DIMETAN 122-15-6

598 ไดมีโธเอท DIMETHOATE 60-51-5

599 3,3'-ไดเมทธอกซีเบนซิดีน 3,3'-DIMETHOXYBENZIDINE 119-90-4

600 เกลือของ 3,3(1)-ไดเมทธอกซีเบนซิดีน 3,3'-DIMETHOXYBENZIDINE (SALTS)

601 1,1-ไดเมทธอกซีอีเธน 1,1-DIMETHOXYETHANE 534-15-6

602 1,2-ไดเมทธอกซีอีเธน 1,2-DIMETHOXYETHANE 110-71-4

603 ไดเมทธิล อะเซตัล DIMETHYL ACETAL 534-15-6

604 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลอะเซตาไมด์ N, N-DIMETHYLACETAMIDE 127-19-5

605 โอ, เอส-ไดเมทธิล อะซีติลฟอสฟอรามิโดไธโอเอท O, S-DIMETHYL ACETYLPHOSPHORAMIDOTHIOATE 30560-19-1

606 2-ไดเมทธิลอะมิโน-5,6-ไดเมทธิลไพริมิดิน-4-อิล

ไดเมทธิลคาร์บาเมท

2-DIMETHYLAMINO-5,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-4-YL 

DIMETHYLCARBAMATE

23103-98-2

607 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-DIMETHYLAMINOETHANOL 108-01-0

608 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธิลอะมีน 2-DIMETHYLAMINOETHYLMINE 108-00-9

609 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 2867-47-2



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

610 3-ไดเมทธิลอะมิโนเมทธิลลีนอะมิโน ฟีนิล เมทธิลคาร์บาเมท 3-DIMETHYLAMINOMETHYLENEAMINO PHENYL 

METHYLCARBAMATE

22259-30-9

611 4-ไดเมทธิลอะมิโน-3-โทอิล เมทธิลคาร์บาเมท 4-DIMETHYLAMINO-3-TOLYL  METHYLCARBAMATE 2032-59-9

612 1-ไดเมทธิลอะมิโนโพรพาน-2-ออล 1-DIMETHYLAMINOPROPAN-2-OL 108-16-7

613 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลอะนิลีน N, N-DIMETHYLANILINE 121-69-7

614 3,3'-ไดเมทธิลเบนซิดีน 3,3'-DIMETHYLBENZIDINE 119-93-7

615 เกลือของ 3,3'-ไดเมทธิลเบนซิดีน 3,3'-DIMETHYLBENZIDINE (SALT)

616 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลเบนซิดีน N, N-DIMETHYLBENZIDINE 2810-74-4

617 แอลฟา, แอลฟา-ไดเมทธิลเบนซิล ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ α,α-DIMETHYLBENZYL HYDROPEROXIDE 80-15-9

618 บิส (แอลฟา,แอลฟา -ไดเมทธิลเบนซิล) เพอร์ออกไซด์ BIS (ALPHA,ALPHA-DIMETHYLBENZYL) PEROXIDE 80-43-3

619 1,1'-ไดเมทธิล-4,4'-ไบไพริไดเลียม ไอออน 1,1'-DIMETHYL-4,4'-BIPYRIDYLIUM ION 4685-14-7

620 1-ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล-5-เมทธิลไพราซอล-3-อิล

ไดเมทธิลคาร์บาเมท

1-DIMETHYLCARBAMOYL-5-METHYLPYRAZOL-3-YL 

DIMETHYLCARBAMATE

644-64-4

621 ไดเมทธิล คาร์บอเนท DIMETHYL CARBONATE 616-38-6

622 1,4-ไดเมทธิลไซโคลเฮกเซน 1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE 589-90-2

623 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิล-1,3-ไดอะมิโนโพรเพน N, N-DIMETHYL-1,3-DIAMINOPROPANE 109-55-7
624 ไดเมทธิลไดคลอโรไซเลน DIMETHYLDICHLOROSILANE 75-78-5

625 ไดเมทธิล ซิส-2-ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล-1-เมทธิลไวนิล

ฟอสเฟต

DIMETHYL cis-2-DIMETHYLCARBAMOYL-1-METHYLVINYL 

PHOSPHATE

141-66-2

626 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิล-2,2-ไดฟีนิลอะเซตาไมด์ N, N-DIMETHYL-2,2-DIPHENYLACETAMIDE 957-51-7

627 ไดเมทธิล อีเธอร์ DIMETHYL ETHER 115-10-6

628 ไดเมทธิล ฟอร์มาไมด์ DIMETHYL FORMAMIDE 68-12-2

629 2, 6-ไดเมทธิลเฮพเทน-4-โอน 2,6-DIMETHYLHEPTAN-4-ONE 108-83-8

630 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลไฮคราซีน N, N-DIMETHYLHYDRAZINE 57-14-7

631 1,2-ไดเมทธิลอิมิดาโซล 1,2-DIMETHYLIMIDAZOLE 1739-84-0

632 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-(2-[1-เมทธิลคาร์บาโมอิล เอทธิลไธโอ])

เอทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-S-(2-[1-METHYLCARBAMOYL ETHYLTHIO]) 

ETHYL PHOSPHOROTHIOATE

2275-23-2

633 โอ,โอ-ไดเมทธิล เมทธิลคาร์บาโมอิล เมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIMETHYL METHYLCARBAMOYL METHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

60-51-5

634 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-เมทธิลคาร์บาโมอิล เมทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-S-METHYLCARBAMOYL METHYL 

PHOSPHOROTHIOATE

1113-02-6

635 ไดเมทธิล ซิส-1-เมทธิล-2-เมทธิลคาร์บาโมอิล

ไวนิลฟอสเฟต

DIMETHYL CIS-1-METHYL-2-METHYLCARBAMOYL 

VINYLPHOSPHATE

6923-22-4

636 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(3--เมทธิล-4-เมทธิลไธโอ ฟีนิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-O-(3-METHYL-4-METHYLTHIOPHENYL) 

PHOSPHOROTHIOATE

73981-34-7

637 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(3-เมทธิล-4-ไนโตรฟีนิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-O-(3-METHYL-4-NITROPHENYL) 

PHOSPHOROTHIOATE

94650-98-3

638 1,1'-ไดเมทธิล-4,4'  ไบไพริดิเนียม ไอออน 1,1'-DIMETHYL-4-4' - BIPYRIDINIUM ION 4685--14-7

639 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-(มอร์โฟลิโน คาร์โบนิลเมทธิล)

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-S-(MORPHOLINO CARBONYLMETHYL) 

PHOSPHORODITHIOATE

144-41-2
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640 โอ,โอ-ไดเมทธิล โอ-4-ไนโตรฟีนิล ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIMETHYL O-4-NITROPHENYL PHOSPHOROTHIOATE 298-00-0

641 5,5'-ไดเมทธิล-3-ออกโซไซโคลเฮก-1-เอ็นอิล ไดเมทธิล

คาร์บาเมท

5,5'-DIMETHYL-3-OXOCYCLOHEX-1-ENYL DIMETHYL 

CARBAMATE

122-15-6

642 2,4-ไดเมทธิลเพนทาน-3-โอน 2,4-DIMETHYLPENTAN-3-ONE 565-80-0

643 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลฟีนิลลีนไดอะมีน (โอ,เอ็ม,พ)ี N, N-DIMETHYLPHENYLENEDIAMINE (O,M,P) 127-19-5

644 โอ,เอส-ไดเมทธิล ฟอสฟอรามิโดไธโอเอท O,S-DIMETHYL PHOSPHORAMIDOTHIOATE 10265-92-6

645 โอ,โอ-ไดเมทธิล เอส-พธาลิมิโดเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIMETHYL S-PHTHALIMIDOMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

732-11-6

646 2,2-ไดเมทธิลโพรเพน 2,2-DIMETHYLPROPANE 463-82-1

647 ไดเมทธิล ซัลเฟท DIMETHYL SULPHATE 77-78-1

648 3,5-ไดเมทธิล-1,3,5-ไธอะไดอะซีน-2-ไธโอน 3,5-DIMETHYL-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE 533-74-4

649 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลโทลูอิดีน ไอโซเมอร์ทั�งหมด N, N-DIMETHYLTOLUIDINE,all isomers

650 ไดเมทธิล2,2,2-ไตรคลอโร-1-ไฮดรอกซีเอทธิล

ฟอสโฟเนท

DIMETHYL2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXYETHYL 

PHOSPHONATE

52-68-6

651 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-O-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) 

PHOSPHOROTHIOATE

299-84-3

652 2,6-ไดเมทธิล-4-ไตรเดซิลมอร์โฟไลน์ 2,6-DIMETHYL-4-TRIDECYLMORPHOLINE 24602-86-6

653 2,2-ไดเมทธิลไตรเมทธิลลีน ไดอะครีเลท 2,2-DIMETHYLTRIMETHYLENE DIACRYLATE 2223-82-7

654 ไดมีทิแลน DIMETILAN 644-64-4

655 ไดมีแซน DIMEXAN 1468-37-7

656 ไดเนกซ์ DINEX 131-89-5

657 เกลือและเอสเทอร์ของไดเนกซ์ DINEX (SALTS AND ESTERS)

658 2,4-ไดไนโตรอะนิลีน 2,4-DINITROANILINE 97-02-9

659 ไดไนโตรเบนซีน DINITROBENZENE 25154-54-5

660 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือแอมโมเนียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,AMMONIUM SALT 2980-64-5

661 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือโพแทสเซียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,POTASSIUM SALT 5787-96-2

662 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือโซเดียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,SODIUM SALT 2312-76-7

663 ไดไนโตรเจน เตตรอกไซด์ DINITROGEN TETROXIDE 10544-72-6

664 2,6-ไดไนโตร-4-ออคทิลฟีนิล และ 2,4-ไดไนโตร-6-ออคทิลฟีนิล

โครโทเนทส์

2,6-DINITRO-4-OCTYLPHENYL AND 2,4-DINITRO-6-

OCTYLPHENYL CROTONATES

39300-45-3

665 ไดไนโตรฟีนอล DINITROPHENOL 25550-58-7

666 ไดไนโตรโทลูอีน DINITROTOLUENE 25321-14-6

667 ไดโนบิวทอน DINOBUTON 973-21-7

668 ไดโนแคพ DINOCAP 39300-45-3

669 ไดนอคทอน DINOCTON 63919-26-6

670 8,9-ไดนอร์บอร์น-5-อีน-2,3-ไดคาร์บอกซีลิค แอนไฮไดรด์ 8,9-DINORBORN-5-ENE-2,3-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 123748-85-6

671 ไดโนแซม DINOSAM 4097-36-3

672 เกลือและเอสเทอร์ของ ไดโนแซม DINOSAM (SALTS AND ESTERS)

673 ไดโนเซบ DINOSAB 88-85-7
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674 เกลือและเอสเทอร์ของไดโนเซบ DINOSEB (SALTS AND ESTERS)

675 ไดโนเทอร์บ DINOTERB 1420-07-1

676 เกลือและเอสเทอร์ของไดโนเทอร์บ DINOTERB (SALTS AND ESTERS)

677 ไดออกซาคาร์บ DIOXACARB 6988-21-2

678 1,4-ไดออกแซน 1,4- DIOXAN 123-91-1

679 1,4-ไดออกแซน-2,3-ไดอิล บิส (โอ,โอ-ไดเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท)

1,4-DIOXAN-2,3-DIYL  BIS (O,O-DIMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE)

78-34-2

680 ไดออกซะไธออน DIOXATHION 78-34-2

681 1,3-ไดออกโซเลน 1,3-DIOXOLANE 646-06-0

682 2-(1,3-ไดออกโซเลน-2-อิล) ฟีนิลเมทธิล คาร์บาเมท 2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL) PHENYLMETHYL CARBAMATE 6988-21-2

683 ไดเพนทีน DIPENTENE 138-86-3

684 ไดฟีนามิด DIPHENAMID 957-51-7

685 ไดฟีนิลอะมีน DIPHENYLAMINE 122-39-4

686 ไดฟีนิลมีเธน-4,4'-ไดไอโซไซยาเนท DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE 101-68-8

687 ไอโซเมอร์และโฮโมโลกัสของไดฟีนิลมีเธนไดไอโซไซยาเนท DIPHENYLMETHANEDIISOCYANATE,isomers and homologues 9016-87-9

688 ได-เอ็น-โพรพิลอะมีน DI-N-PROPYLAMINE 142-84-7

689 ไดโพรพิลีนไตรอะมีน DIPROPYLENETRIAMINE 56-18-8

690 ได-เอ็น-โพรพิล อีเธอร์ DI-N-PROPYL  ETHER 111-43-3

691 ได-เอ็น-โพรพิล-คีโตน DI-N-PROPYL  KETONE 123-19-3

692 ไดควอท DIQUAT 2764-72-9

693 ไดควอท และเกลือ DIQUAT  AND  SALTS

694 ไดโซเดียม 3,6-อีพอกซีไซโคลเฮกเซน-1,2-ไดคาร์บอกซีเลท DISODIUM-3,6-EPOXYCYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLATE 145-73-3

695 ไดโซเดียม เอทธิลีนบิสไดไธโอคาร์บาเมท (นาแบม) DISODIUM  ETHYLENEBISDITHIOCARBAMATE (NABAM) 142-59-6

696 ไดซัลเฟอร์  ไดคลอไรด์ DISULPHUR  DICHLORIDE 10025-67-9

697 ไดไธอะนอน DITHIANON 3347-22-6

698 ไดยูรอน DIURON 330-54-1

699 ดีเอ็นโอซี DNOC 534-52-1

700  เกลือแอมโมเนียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (AMMONIUM  SALT) 2980-64-5

701 เกลือโปแตสเซียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (POTASSIUM  SALT) 5787-96-2

702 เกลือโซเดียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (SODIUM  SALT) 2312-76-7

703 โดดีน (โดเดซิลกัวนิดีน  อะซีเตท) DODINE (DODECYLGUANIDINE  ACETATE)  2439-10-3

704 ดราซอกโซลอน DRAZOXOLON 5707-69-7

705 เอ็นโดซัลแฟน ENDOSULFAN 115-29-7

706 เอ็นโดธาล-โซเดียม ENDOTHAL - SODIUM 129-67-9

707 เอ็นโดไธออน ENDOTHION 2778-04-3

708 เอ็นดริน ENDRIN 72-20-8

709 อีพีเอ็น EPN 2104-64-5

710 เอทไธออน ETHION 563-12-2

711 เอทธิล ไนเตรท ETHYL  NITRATE 625-58-1
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712 เอทธิลีนอิมีน ETHYLENEIMINE 151-56-4

713 เอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรท ETHYLENE  GLYCOL  DINITRATE 628-96-6

714 เอทิลีน ออกไซด์ ETHYLENE   OXIDE 75-21-8

715 อีฟีดรีน EPHEDRINE 299-42-3

716 เกลือของอีฟีดรีน EPHEDRINE (SALTS)

717 อีพิคลอโรไฮดริน EPICHLOROHYDRIN 106-89-8

718 1,2-อีพอกซ-ี4-อีพอกซีเอทธิลไซโคลเฮกเซน 1,2-EPOXY-4-EPOXYETHYLCYCLOHEXANE 106-87-6

719 1,2-อีพอกซ-ี3-ฟีนอกซีโพรเพน 1,2-EPOXY-3-PHENOXYPROPANE 122-60-1

720 1,2-อีพอกซีโพรเพน 1,2-EPOXYPROPANE 75-56-9

721 2,3-อีพอกซ-ี1-โพรพานอล 2,3-EPOXY-1-PROPANOL 556-52-5

722 1,3-บิส (2,3-อีพอกซีโพรพอกซ)ี เบนซีน 1,3-BIS (2,3-EPOXYPROPOXY) BENZENE 101-90-6

723 1,4-บิส (2,3-อีพอกซีโพรพอกซ)ี บิวเทน 1,4-BIS (2,3-EPOXYPROPOXY) BUTANE 2425-79-8

724 บิส [4-(2,3-อีพอกซีโพรพอกซ)ี ฟีนิล ] โพรเพน BIS [4-(2,3-EPOXYPROPOXY) PHENYL]  PROPANE 1675-54-3

725 2,3-อีพอกซีโพรพิล อะครีเลท 2,3-EPOXYPROPYL  ACRYLATE 106-90-1

726 2,3-อีพอกซีโพรพิล-2-เอทธิลไซโคลเฮกซิล อีเธอร์ 2,3-EPOXYPROPYL-2-ETHYLCYCLOHEXYL  ETHER 130014-35-6

727 2,3-อีพอกซีโพรพิล เมทธาครีเลท 2,3-EPOXYPROPYL  METHACRYLATE 106-91-2

728 1,2-อีพอกซ-ี3-[โทลิลออกซี]  โพรเพน 1,2-EPOXY-3-[TOLYLOXY]  PROPANE 26447-14-3

729 อีพีทีซี EPTC 759-94-4

730 เออร์บอน ERBON 136-25-4

731 อีเธน ETHANE 74-84-0

732 อีเธนไดออล ETHANE DIOL 107-21-1

733 อีเธน-1,2-ไดโอน ETHANE-1,2-DIONE 107-22-2

734 อีเธนไธออล ETHANETHIOL 75-08-1

735 เอทธานอล (เอทธิล แอลกอฮอล์) ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) 64-17-5

736 เอทธาโนลามีน ETHANOLAMINE 141-43-5

737 เอทโธเอท-เมทธิล ETHOATE-METHYL 116-01-8

738 2-เอทธอกซีอะนิลีน 2-ETHOXYANILINE 94-70-2

739 4-เอทธอกซีอะนิลีน 4-ETHOXYANILINE 156-43-4

740 6-เอทธอกซ-ี1,2-ไดไฮโดร-2,2,4-ไตรเมทธิลควิโนลีน 6-ETHOXY-1,2-DIHYDRO-2,2,4-TRIMETHYLQUINOLINE 91-53-2

741 2-เอทธอกซีเอทธานอล 2-ETHOXYETHANOL 110-80-5

742 2-เอทธอกซีเอทธิล อะซีเตท 2-ETHOXYETHYL ACETATE 11-15-9

743 เอทธอกซีควิน ETHOXYQUIN 91-53-2

744 เอทธิล อะซีเตท ETHYL ACETATE 141-78-6

745 เอทธิล อะครีเลท ETHYL ACRYLATE 140-88-5

746 เอทธิลอะมีน ETHYLAMINE 75-04-7

747 2-เอทธิลอะมิโน-4-ไอโซโพรพิลอะมิโน-6-เมทธิลไธโอ 1,3,5-

ไตรอะซีน

2-ETHYLAMINO-4-ISOPROPYLAMINO-6-METHYLTHIO 1,3,5-

TRIAZINE

834-12-8

748 เอ็น-เอทธิลอะนิลีน N-ETHYLANILINE 103-69-5



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

749 เอทธิล เบนซีน ETHYL BENZENE 100-41--4

750 เอทธิล โบรไมด์ ETHYL BROMIDE 74-96-4

751 เอทธิล โบรโมอะซีเตท ETHYL BROMOACETATE 105-36-2

752 2-เอทธิลบิวทาน-1-ออล 2-ETHYLBUTAN-1-OL 97-95-0

753 เอส-(เอ็น-เอทธิลคาร์บาโมอิลเมทธิล)โอโอ-ไดเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(N-ETHYLCARBAMOYLMETHYL) OO-DIMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

116-01-8

754 เอทธิล คลอไรด์ ETHYL CHLORIDE 75-00-3

755 เอทธิล คลอโรอะซีเตท ETHYL CHLOROACETATE 105-39-5

756 เอทธิล คลอโรฟอร์เมท ETHYL CHLOROFORMATE 541-41-3

757 เอทธิลไซโคลเฮกซิลไกลซิดิล อีเธอร์ ETHYLCYCLOHEXYLGLYCIDYL ETHER 130014-35-6

758 เอทธิลไดเมทธิลอะมีน ETHYLDIMETHYLAMINE 598-56-1

759 เอทธิลีน ETHYLENE 74-85-1

760 เอทธิลีน คลอโรไฮดริน ETHYLENE CHLOROHYDRIN 107-07-3

761 เอทธิลีน ไดอะมีน ETHYLENE DIAMINE 107-15-3

762 เอทธิลีน ไดโบรไมด์ ETHYLENE DIBROMIDE 106-93-4

763 เอทธิลีน ไดคลอไรด์ ETHYLENE DICHLORIDE 107-06-2

764 เอทธิลีน ไดเมทธาครีเลท ETHYLENE DIMETHACRYLATE 97-90-5

765 เอทธิลีน ไดไนเตรท ETHYLENE DINITRATE 628-96-6

766 2,2'-(เอทธิลีนไดออกซ)ี ไดเอทธิล ไดอะครีเลท 2,2'-(ETHYLENEDIOXY) DIETHYL DIACRYLATE 1680-21-3

767 เอทธิลีน ไกลคอล ETHYLENE GLYCOL 107-21-1

768 เอทธิลีน ไกลคอล ไดเมทธาครีเลท ETHYLENEGLYCOL DIMETHACRYLATE 97-90-5

769 เอทธิลีน ไกลคอล ไดเมทธิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER 110-71-4

770 เอทธิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 111-76-2

771 เอทธิลีน ไกลคอล โมโนเอทธิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER 110-80-5

772 เอทธิลีน ไกลคอล โมโนไอโซโพรพิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOISOPROPYL ETHER 109-59-1

773 เอทธิลีน ไกลคอล โมโนเมทธิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER 109-86-4

774 เอทธิล ฟอร์เมท ETHYL FORMATE 109-94-4

775 เอทธิลไกลคอล อะซีเตท ETHYLGLYCOL ACETATE 111-15-9

776 2-เอทธิลเฮกซิล อะครีเลท 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE 103-11-7

777 เอทธิลลิดีน คลอไรด์ ETHYLIDENE CHLORIDE 75-34-3

778 เอทธิล แลคเตท ETHYL LACTATE 97-64-3

779 เอทธิล เมอร์แคพแทน ETHYL MERCAPTAN 75-08-1

780 เอทธิล เมทธาครีเลท ETHYL METHACRYLATE 97-63-2

781 เอทธิล เมทธิล อีเธอร์ ETHYL METHYL ETHER 540-67-0

782 เอทธิล เมทธิล คีโตน ETHYL METHYL KETONE 78-93-3

783 เอทธิล เมทธิล คีโตน ออกซิม ETHYL METHYL KETONE OXIME 96-29-7

784 เอทธิล เมทธิล คีตอกซิม ETHYL METHYL KETOXIME 96-29-7

785 เอทธิล ไนไตรท์ ETHYL NITRTE 109-95-5

786 โอ-เอทธิล โอ-4-ไนโตรฟีนิล ฟอสฟอโนไธโอเอท O-ETHYL O-4-NITROPHENYL   PHOSPHONOTHIOATE 2104-64-5



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

787 โอ-เอทธิล เอส-ฟีนิล เอทธิล ฟอสฟอโนไดไธโอเอท O-ETHYL S-PHENYL ETHYL PHOSPHONODITHIOATE 944-22-9

788 เอทธิล โพรพิโอเนท ETHYL PROPIONATE 105-37-3

789 เอทธิล ซิลิเคท ETHYL SILICATE 78-10-4

790 เอส-[2-(เอทธิลซัลไฟนิล) เอทธิล] โอโอ-ไดเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-[2-(ETHYLSULPHINYL) ETHYL] O,O-DIMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

17040-19-6

791 เอทธีน ETHYNE 74-86-2

792 ฟีนาซาฟลอร์ FENAZAFLOR 14255-88-0

793 เฟนคลอร์ฟอส FENCHLORPHOS 299-84-3

794 ฟีไนโตรไธออน FENITROTHION 122-14-5

795 ฟีโนพรอพ FENOPROP 93-72-1

796 เกลือของฟีโนพรอพ FENOPROP (SALTS)

797 เฟนซัน FENSON 80-38-6

798 เฟนซัลโฟไธออน FENSULFOTHION 115-90-2

799 เฟนไธออน FENTHION 55-38-9

800 เฟนทิน อะซีเตท FENTIN  ACETATE 900-95-8

801 เฟนทิน ไฮดรอกไซด์ FENTIN  HYDROXIDE 76-87-9

802 ฟีนามิโนซัลฟ์ FENAMINOSULF 140-56-7

803 ก๊าซไวไฟ FLAMMABLE GASES

804 ของเหลวไวไฟ (เป็นของเหลวที�มีจุดวาบไฟตํ�ากว่า 55̊ ซ และยังคง

สภาพเป็นของเหลวภายใต้ความดันซึ�งมีสภาวะการผลิตที�มี

ลักษณะเฉพาะ เช่น การใช้ความดันสูงและอุณหภูมิสูง

อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงได้

FLAMMABLE LIQUID

805 ฟลูอีนิทิล FLUENETIL 4301-50-2

806 กรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC  ACID 462-23-7

807 เอไมด์ของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC  ACID,  AMIDES

808 เอสเทอร์ของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC  ACID,  ESTERS

809 เกลือของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC  ACID, SALTS

810 กรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC  ACID 37759-72-1

811 เอไมด์ของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC  ACID, AMIDES

812 เอสเทอร์ของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC  ACID,  ESTERS

813 เกลือของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC  ACID,  SALTS

814 กรด 4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC  ACID

815 เอไมด์ของกรด  4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC  ACID, AMIDES

816 เอสเทอร์ของกรด  4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC  ACID,  ESTERS

817 เกลือของกรด  4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC  ACID,  SALTS

818 กรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID 144-49-0

819 เอไมด์ของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID,  AMIDES

820 เอสเทอร์ของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID,  ESTERS

821 เกลือของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID,  SALTS



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

822 ฟลูออรีน FLUORINE 7782-41-4

823 ฟลูออโรอะเซตาไมด์ FLUOROACETAMIDE 640-19-7

824 สารละลายของฟลูออโรอะซีเตท FLUOROACETATES, (SOLUBLE)

825 กรดฟลูออโรบอริค FLUOROBORIC  ACID 16872-11-0

826 เอ็น-(ฟลูออโร ไดคลอโรเมทธิลไธโอ) พธาลิไมด์ N-(FLUORO DICHLOROMETHYLTHIO) PHTHALIMIDE 719-96-0

827 2-ฟลูออโรเอทธิล ไบฟีนิล-4-อิลอะซีเตท 2-FLUOROETHYL BIPHENYL-4-YLACETATE 4301-50-2

828 ฟลูออโรซิลิเคทส์ FLUOROSILICATES

829 กรดฟลูออโรซิลิซิค FLUOROSILICIC ACID 16961-83-4

830 กรดฟลูออโรซัลโฟนิค FLUOROSULPHONIC ACID 7789-21-1

831 โฟโนฟอส FONOFOS 944-22-9

832 ฟอร์มัลดิไฮด์ (ความเข้มข้น >= 90%) FORMALDEHYDE (CONCENTRATION >=90%) 50-00-0

833 ฟอร์มีทาเนท FORMETANATE 22259-30-9

834 กรดฟอร์มิค FORMIC ACID 64-18-6

835 ฟอร์โมไธออน FORMOTHION 2540-82-1

836 เอส-(เอ็น-ฟอร์มิล-เอ็น-เมทธิลคาร์บาโมอิลเมทธิล)โอ,โอ-ไดเมทธิล 

 ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(N-FORMYL-N-METHYLCARBAMOYLMETHYL)O,O-

DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE

2540-82-1

837 ฟิวเบอริดาโซล FUBERIDAZOLE 3878-19-1

838 ฟูลมิเนท ของปรอท FULMINATE OF  MERCURY 628-86-4

839 กรดฟูมาริค FUMARIC ACID 110-17-8

840 ฟูมาริน FUMARIN 117-52-2

841 2-ฟิวรัลดีไฮด์ 2-FURALDEHYDE 98-01-1

842 เฟอร์ฟิวรัล FURFURAL 98-01-1

843 เฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์ FURFURALDEHYDE 98-01-1

844 เฟอร์ฟิวริล แอลกอฮอล์ FURFURYL ALCOHOL 98-00-0

845 2-(2-ฟิวริล) เบนซิมิดาโซล 2-(2-FURYL) BENZIMIDAZOLE 3878-19-1

846 กลีเซอรอล ไตรไนเตรท GLYCEROL TRINITRATE 55-63-0

847 ไกลซีดอล GLYCIDOL 556-52-5

848 ไกลซิดิล อะครีเลท GLYCIDYL ACRYLATE 106-90-1

849 ไกลซิดิล เมทธาครีเลท GLYCIDYL METHACRYLATE 106-91-2

850 ไกลออกซาล GLYOXAL 107-22-2

851 1-กัวนิล-4-ไนโตรซามิโนกัวนิล-1-เตตระซีน 1-GUANYL-4-NITROSAMINOGUANYL-1-TETRAZENE 109-27-3

852 กัวนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ GUANADINE HYDROCHLORIDE 50-01-1

853 กัวนิดิเนียม คลอไรด์ GUANIDINIUM CHLORIDE 50-01-1

854 เอชซีเอช HCH 58-89-9

855 1,2,3,7,8,9-เฮกซะคลอโรไดเบนโซ-พารา-ไดออกซิน 1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-p-DIOXIN 19408-74-3

856 เฮกซะเมทธิลฟอสฟอราไมด์ HEXAMETHYLPHOSPHORAMIDE 680-31-9

857 2,2',4,4',6,6'-เฮกซะไนโตรสติลบีน 2,2',4,4',6,6'-HEXANITROSTILBENE 20062-22-0

858 3,3,6,6,9,9-เฮกซะเมทธิล-1,2,4,5-เตตราออกโซไซโคลโนเนน

(ความเข้มข้น>=75%)

3,3,6,6,9,9-HEXMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXOCYCLONONANE 

(CONCENTRATION>=75%)

22397-33-7



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

859 ของเหลวไวไฟสูง (เป็นของเหลวที�มีจุดวาบไฟตํ�ากว่า 21̊ ซ
และมีจุดเดือดที�ความดันปกติสูงกว่า 20 ̊ ซ)

HIGHLY  FLEMMABLE  LIQUID

860 ไฮดราซีน ไนเตรท HYDRAZINE  NITRATE 13464-97-6

861 ไฮโดรเจน HYDROGEN 1333-74-0

862 ไฮโดรเจน คลอไรด(์ก๊าซเหลว) HYDROGEN CHLORIDE (LIQUIFIED   GAS) 7647-01-0

863 ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ HYDROGEN CYANIDE 74-90-8

864 ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ HYDROGEN FLUORIDE 7664-39-3

865 ไฮโดรเจน ฟอสไฟด์ (ฟอสฟีน) HYDROGEN   PHOSPHIDE  (PHOSPHINE) 7803-51-2

866 ไฮโดรเจน เซเลไนต์ HYDROGEN SELENIDE 7783-07-5

867 ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ HYDROGEN SULPHIDE 7783-06-4

868 ไฮดรอกซีอะซีโตไนไตรล์ (ไกลโคโลไนไตรล์) HYDROXYACETONITRILE (GLYCOLONITRILE) 107-16-4

869 เฮฟตะคลอร์ HEPTACHLOR 76-44-8

870 เฮฟตะคลอร์ อีพอกไซด์ HEPTACHLOR EPOXIDE 1024-57-3

871 1,4,5,6,7,8,8-เฮฟตะคลอร-์2,3-อีพอกซ-ี3เอ,4,7,7เอ เตตระไฮโดร-

4,7-มีธาโนอินเดน

1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLOR-2,3-EPOXY-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-

4,7-METHANOINDANE

1024-57-3

872 1,4,5,6,7,8,8-เฮฟตะคลอโร-3เอ,4,7,7เอ-เตตระไฮโดร-4,7-

 มีธาโนอินดีน

1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLORO-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-4,7-

METHANOINDENE

76-44-8

873 เฮพเทน HEPTANE 142-82-5

874 เฮพเเทน-2-โอน HEPTAN-2-ONE 110-43-0

875 เฮพแทน-3-โอน HEPTAN-3-ONE 106-35-4

876 เฮพเเทน-4-โอน HEPTAN-4-ONE 123-19-3

877 เฮกซะคลอโรฟีน HEXACHLOROPHENE 70-30-4

878 เฮกซะฟลูออโรโพรพีน HEXAFLUORO PROPENE 116-15-4

879 เฮกซะไฮโดรพธาลิค แอนไฮไดรด์ HEXAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE 85-42-7

880 เฮกซะเมทธิลีน ไดอะครีเลท HEXAMETHYLENE DIACRYLATE 13048-33-4

881 เฮกซะเมทธิลีน-ได-ไอโซไซยาเนท HEXAMETHYLENE-DI-ISOCYANATE

882 เฮกซะเมทธิล ฟอสฟอริค ไตรอะไมด์ HEXAMETHYL PHOSPHORIC TRIAMIDE 680--31-9

883 เฮกเซน HEXANE 110-54-3

884 เฮกเซน-1,6-ไดออล ไดอะครีเลท HEXANE-1,6-DIOL DIACRYLATE 13048-33-4

885 เกลือแอมโมเนียมของเฮกซะไนโตรไดฟีนิลอะมีน HEXANITRODIPHENYLAMINE AMMONIUM SALT

886 เฮกเซน-1-ออล HEXAN-1-OL 111-27-3

887 เฮกเซน-2-โอน HEXAN-2-ONE 591-78-6

888 เฮกซิล HEXYL 131-73-7

889 ไฮดราซีน HYDRAZINE 302-01-2

890 สารละลายไฮดราซีน HYDRAZINE SOLUTION 302-01-2

891 กรดไฮไดรโอดิค HYDRIODIC ACID 10034-85-2

892 กรดไฮโดรโบรมิค HYDROBROMIC ACID 10035-10-6

893 กรดไฮโดรคลอริค HYDROCHLORIC ACID 7647-01-0

894 กรดไฮโดรไซยานิค HYDROCYANIC ACID 74-90-8



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

895 กรดไฮโดรฟลูออริค HYDROFLUORIC ACID 7664-39-3

896 ไฮโดรเจน โบรไมด์ แอนไฮดรัส HYDROGEN BROMIDE ANHYDROUS 10035-10-6

897 ไฮโดรเจน คลอไรด์ แอนไฮดรัส HYDROGEN CHLORIDE ANHYDROUS 7647-01-0

898 เกลือของไฮโดรเจน ไซยาไนต์ HYDROGEN CYANIDE (SALTS)

899 ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ แอนไฮดรัส HYDROGEN FLUORIDE ANHYDROUS 7664-39-3

900 ไฮโดรเจน ไอโอไดด์ แอนไฮดรัส HYDROGEN IODIDE ANHYDROUS 10034-85-2

901 ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ HYDROGEN PEROXIDE 7722-84-1

902 ไฮโดรควิโนน HYDROQUINONE 123-31-9

903 4-ไฮดรอกซ-ี3,5-ได-ไอโอโดเบนโซไนไตรล์ 4-HYDROXY-3,5-DI-IODOBENZONITRILE 16789-83-4

904 2-ไฮดรอกซีเอทธิล อะครีเลท 2-HYDROXYETHYL ACRYLATE 818-61-1

905 2-ไฮดรอกซีเอทธิล เมทธาครีเลท 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE 868-77-9

906 4-ไฮดรอกซ-ี4-เมทธิลเพนทาน-2-โอน 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE 123-42-2

907 4-ไฮดรอกซ-ี3-[3-ออกโซ-1-(4-คลอโรฟีนิล) บิวทิล]

คูมาริน

4-HYDROXY-3-[3-OXO-1-(4-CHLOROPHENYL) BUTYL) 

COUMARIN

81-82-3

908 4-ไฮดรอกซ-ี3-[3-ออกโซ-1-(2-ฟิวริล) บิวทิล] คูมาริน 4-HYDROXY-3-[3-OXO-1-(2-FURYL) BUTYL ] COUMARIN 117-52-2

909 4-ไฮดรอกซ-ี3-(3-ออกโซ-1-ฟีนิลบิวทิล) คูมาริน 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL) COUMARIN 81-81-2

910 ไฮดรอกซีโพรพิล อะครีเลท HYDROXYPROPYL ACRYLATE 25584-83-2

911 ไฮดรอกซีโพรพิล เมทธาครีเลท HYDROXYPROPYL METHACRYLATE 27813-02-1

912 8-ไฮดรอกซีควิโนลีน ซัลเฟท 8-HYDROXYQUINOLINE SULPHATE 134-31-6

913 4-ไฮดรอกซ-ี3-(1,2,3,4-เตตระไฮโดร-1-แนพธิล)

คูมาริน

4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPTHYL)

 COUMARIN

5836-29-3

914 ไฮออสซีน HYOSCINE 51-34-3

915 เกลือของไฮออสซีน HYOSCINE (SALTS)

916 ไฮออสไซยาไมน์ HYOSCYAMINE 101-31-5

917 เกลือของไฮออสไซยาไมน์ HYOSCYAMINE (SALTS)

918 2,2'-อิมมิโนไดเอทธานอล 2,2'-IMINODIETHANOL 111-42-2

919 2,2'-อิมมิโนไดเอทธิลอะมีน 2,2'-IMINODIETHYLAMINE 111-40-0

920 1,1'-อิมมิโนไดโพรพาน-2-ออล 1,1'-IMMINODIPROPAN-2-OL

921 3,3'-อิมมิโนโพรพิลอะมีน 3,3'-IMINOPROPYLAMINE 56-18-8

922 ไอโอดีน IODINE 7559-56-2

923 กรดไอโอโดอะซีติค IODOACETIC ACID 64-69-7

924 ไอโอโดมีเธน IODOMETHANE 74-88-4

925 ไอโอดอกซีเบนซีน IODOXYBENZENE 696-33-3

926 3-ไอโอโดโพรพีน 3-IODOPROPRENE 556-56-9

927 ไอออกซีนิล IOXYNIL 1689-83--4

928 ไอโซบิวทิล อะซีเตท ISOBUTYL ACETATE 110-19-0

929 ไอโซเบนซาน ISOBENZAN 297-78-9

930 ไอโซดรีน ISODRIN 465-73-6

931 ไอโซบิวทิล อะครีเลท ISOBUTYL ACRYLATE 106-63-8



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

932 ไอโซบิวทิล เมทธาครีเลท ISOBUTYL METHACRYLATE 97-86-9

933 กรดไอโซบิวไทริค ISOBUTYRIC ACID 79-31-2

934 ไอโซบิวไทริค คลอไรด์ ISOBUTYRIC CHLORIDE 79-30-1

935 3-ไอโซไซยานาโตเมทธิล-3,5,5-ไตรเมทธิลไซโคลเฮกซิล

ไอโซไซยาเนท

3-ISOCYANATOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL 

ISOCYANATE

4098-71-9

936 4-ไอโซไซยานาโตซัลโฟนิลโทลูอีน 4-ISOCYANATOSULPHONYLTOLUENE 4083-64-1

937 ไอโซแลน ISOLAN 119-38-0

938 ไอโซเพนเทน ISOPENTANE 78-78-4

939 ไอโซฟอโรน ISOPHORONE 78-59-1

940 ไอโซฟอโรน ไดอะมีน ISOPHORONE DIAMINE 2855-13-2

941 ไอโซฟอโรน ได-ไอโซไซยาเนท ISOPHORONE DI-ISOCYANATE 4098-71-9

942 ไอโซพรีน ISOPRENE 78-79-5

943 ไอโซโพรพาโนลามีน ISOPROPANOLAMINE 78-96-6

944 ไอโซโพรพีนิลเบนซีน ISOPROPENYLBENZENE 98-83-9

945 2-ไอโซโพรพอกซีเอทธานอล 2-ISOPROPOXYETHANOL 109-59-1

946 2-ไอโซโพรพอกซีฟีนิล เมทธิลคาร์บาเมท 2-ISOPROPOXYPHENYL  METHYLCARBAMATE 114-26-1

947 ไอโซโพรพิล อะซีเตท ISOPROPYL ACETATE 108-21-4

948 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0

949 ไอโซโพรพิลอะมีน ISOPROPYLAMINE 75-31-0

950 2-ไอโซโพรพิลอะมิโน-4-เมทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไธโอ 1,3,5-

ไตรอะซีน

2-ISOPROPYLAMINO-4-METHYLAMINO-6-METHYLTHIO 1,3,5-

TRIAZINE

1014-69-3

951 ไอโซโพรพิล เบนซีน ISOPROPYL BENZENE 98-82-8

952 ไอโซโพรพิล ฟอร์เมท ISOPROPYL FORMATE 625-55-8

953 3-ไอโซโพรพิล-5-เมทธิลฟีนิล เมทธิลคาร์บาเมท 3-ISOPROPYL-5-METHYLPHENYL METHYLCARBAMATE 2631-37-0

954 1-ไอโซโพรพิล-3-เมทธิลไพราซอล-5-อิล

ไดเมทธิลคาร์บาเมท

1-ISOPROPYL-3-METHYLPYRAZOL-5-YL 

DIMETHYLCARBAMATE

119-38-0

955 จักโลน (5-ไฮดรอกซีแนพธาลีน-1,4-ไดโอน) JUGLONE (5-HYDROXYNAPTHALENE-1,4-DIONE) 481-39-0

956 คีลีแวน KELEVAN 4234-79-1

957 เลด สไตฟเนท  LEAD  STYPHNATE 15245-44-0

958 เลด 2,4,6-ไตรไนโตรรีซอร์ซินอกไซด์ LEAD  2,4,6-TRINITRORESORCINOXIDE 15245-44-0

959 ออกซิเจนเหลว LIQUID  OXYGEN 7782-44-7

960 เลด อัลคิล LEAD ALKYLS

961 เลด อะไซด์ LEAD AZIDE 13424-46-9

962 เลด โครเมท LEAD CHROMATE 7758-97-6

963 ตะกั�ว (สารประกอบ) LEAD (COMPOUNDS)

964 เลด เฮกซะฟลูออโรซิลิเคท LEAD HEXAFLUOROSILICATE 25808-74-6

965 เลด สไตฟเนท LEAD STYPHNATE 15245-44-0

966 2-(1-เมทธิลบิวทิล)-4,6-ไดไนโตรฟีนอล 2-(1-METHYLBUTYL)-4,6-DINITROPHENOL 4097-36-3

967 เมทธิล เอ็น-บิวทิล คีโตน METHYL N-BUTYL KETONE 591-78-6



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

968 เมอร์คิวรี MERCURY 7439-97-6

969 เมอร์คิวรี ฟลูมิเนท MERCURY  FULMINATE 628-86-4

970 เมทธิล เอทธิล คีโตน เพอร์ออกไซด์

(ความเข้มข้น>=60%)

METHYL  ETHYL  KETONE  PEROXIDE  

(CONCENTRATION>=60%)

1338-23-4

971 เมทธิล ไอโซบิวทิล คีโตน เพอร์ออกไซด์ (ความเข้มข้น>=60%) METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE (CONCENTRATION>=60 %) 37206-20-5

972 เมทธิล ไอโซไซยาเนท METHYL ISOCYANATE 624-83-9

973 เมทธิล พาราไธออน  METHYL  PARATHION 298-00-0

974 เมทธิลคลอไรด์ METHYL CHLORIDE 74-87-3

975 เมทธิล 2-คลอโร-3-(4-คลอโรฟินิล) โพรพิโอเนท METHYL 2-CHLORO-3(4-CHLOROPHENYL) PROPIONATE 14437-17-3

976 เมทธิล คลอโรฟอร์ม METHYL CHLOROFORM 71-55-6

977 เมทธิล คลอโรฟอร์เมท METHYL CHLOROFORMATE 79-22-1

978 เมทธิล ไซโคลเฮกเซน METHYL CYCLOHEXANE 108-87-2

979 2-เมทธิลไซโคลเฮกซะนอล 2-METHYLCYCLOHEXANOL 583-59-5

980 2-เมทธิลไซโคลเฮกซะโนน 2-METHYLCYCLOHEXANONE 583-60-8

981 เอ็น-เมทธิลไดเอทธาโนลามีน N-METHYLDIETHANOLAMINE 105-59-9

982 4,4-เมทธิลีน บิส (2-คลอโรอะนิลิน) 4,4-METHYLENE BIS (2-CHLOROANILINE) 101-14-4

983 เกลือของ 4,4'-เมทธิลีน บิส (2-คลอโรอะนิลีน) 4,4'-METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE) (SALTS)

984 4,4'-เมทธิลีนไดอะนิลีน 4,4'-METHYLENE DIANILINE 101-77-9

985 เมทธิลีน ไดโบรไมด์ METHYLENE DIBROMIDE 74-95-3

986 เมทธิลีน ไดคลอไรด์ METHYLENE DICHLORIDE 75-09-2

987 4,4'-เมทธิลีนได (ไซโคลเฮกซิล ไอโซไซยาเนท) 4,4'-METHYLENEDI (CYCLOHEXYL ISOCYANATE) 5124-30-1

988 3,3' เมทธิลีน  (4-ไฮดรอกซีคูมาริน) 3,3' METHYLENE  (4-HYDROXYCOUMARIN) 66-76-2

989 2,2-เมทธิลีน บิส-(3,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล) 2,2-METHYLENE BIS-(3,4,6-TRICHLOROPHENOL) 70-30-4

990 เอ็น-เมทธิล-2-เอทธาโนลามีน N-METHYL-2-ETHANOLAMINE 109-83-1

991 เมทธิล เอทธิล คีโตน METHYL  ETHYL  KETONE 78-93-3

992 เมทธิล เอทธิล คีโตน เพอร์ออกไซด์

(ความเข้มข้น60%)

METHYL  ETHYL  KETONE  PEROXIDE  

(CONCENTRETION>=60%)

993 เมทธิล ฟอร์เมท METHYL FORMATE 107-31-3

994 เมทธิลไกลคอล อะซีเตท METHYLGLYCOL ACETATE 110-49-6

995 5-เมทธิลเฮพทาน-3-โอน 5-METHYLHEPTAN-3-ONE 541-85-5

996 5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน 5-METHYLHEXAN-2-ONE 110-12-3

997 1-เมทธิลอิมมิดาโซล 1-METHYLIMIDAZOLE 616-47-7

998 2,2'-(เมทธิลอิมมิโน) ไดเอทธานอล 2,2'-(METHYLIMMINO) DIETHANOL 105-59-9

999 เมทธิล ไอโอไดด์ METHYL IODIDE 74-88-4

1000 เมทธิลไอโซเอมิล คีโตน METHYLISOAMYL KETONE 110-12-3

1001 เมทธิลไอโซบิวทิล คาร์บินอล METHYLISOBUTYL CARBINOL 108-11-2

1002 เมทธิลไอโซบิวทิล คีโตน METHYL ISOBUTYL KETONE 108-10-1

1003 เมทธิล ไอโซโพรพิล คีโตน METHYL ISOPROPYL KETONE 563-80-4

1004 เมทธิล ไอโซไธโอไซยาเนท METHYL ISOTHIOCYANATE 556-61-6



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1005 เมทธิล แลคเตท METHYL LACTATE 547-64-8

1006 เมทธิล เมอร์แคพแทน METHYL MERCAPTAN 74-93-1

1007 เมทธิล เมทธาครีเลท METHYL METHACRYLATE 80-62-6

1008 เมทธิล 2-(1-เมทธิลเฮพทิล)-4,6-ไดไนโตรฟีนิล

คาร์บอเนท

METHYL 2-(1-METHYLHEPTYL)-4,6-DINITROPHENYL 

CARBONATE

5386-68-5

1009 2-เมทธิล-2-เมทธิลไธโอโพรพิโอนัลดีไฮด์ โอ-

เมทธิลคาร์บาโมอิลออกซีม

2-METHYL-2-METHYLTHIOPROPIONALDEHYDE  O-

METHYLCARBAMOYLOXIME

116-06-3

1010 2-เมทธิลเพนเทน-2,4-ไดออล 2-METHYLPENTANE-2,4-DIOL 107-41-5

1011 4-เมทธิลเพนทาน-2-ออล 4-METHYLPENTAN-2-OL 108-11-2

1012 4-เมทธิลเพนทาน-2-โอน 4--METHYLPENTAN-2-ONE 108-10-1

1013 4-เมทธิลเพนทาน-3-อีน-2-โอน 4-METHYLPENTAN-3-EN-2-ONE 141-79-7

1014 3-เมทธิล-พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน ซัลเฟท 3-METHYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULPHATE

1015 4-เมทธิล-เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน ซัลเฟท 4-METHYL-m-PHENYLENEDIAMINE SULPHATE 65321-67-7

1016 2-เมทธิลโพรพาน-2-ออล 2-METHYLPROPAN-2-OL 75-65-0

1017 2-เมทธิล-2-โพรพีน ไนไตรล์ 2-METHYL-2-PROPENE NITRILE 126-98-7

1018 กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค 2-METHYLPROPEINOIC ACID 79-41-4

1019 เมทธิลโพรพิโอเนท METHYLPROPIONATE 554-12-1

1020 3-เมทธิลไพราซอล-5-อิล-ไดเมทธิลคาร์บาเมท 3-METHYLPYRAZOL-5-YL-DIMETHYL CARBAMATE 2532-43-6

1021 2-เมทธิลไพริดีน 2-METHYLPYRIDINE 109-06-8

1022 4-เมทธิลไพริดีน 4-METHYLPYRIDINE 108-89-4

1023 เอ็น-เมทธิล-2ไพโรลิโดน N-METHYL-2-PYROLIDONE 872-50-4

1024 แอลฟา-เมทธิลสไตรีน ALPHA-METHYLSTYRENE 98-83-9

1025 โอ-เมทธิลสไตรีน O-METHYLSTYRENE 611-15-4

1026 เมทธิล-2, 3, 5, 6-เตตระคลอโร-4,-ไพริดิล ซัลโฟน METHYL-2, 3, 5 , 6-TETRACHLORO-4-PYRIDYL  SULPHONE 13108-52-6

1027 เอ็น-เมทธิล-เอ็น,2,4,6-เอ็น-เตตระไนโตรอะนิลีน N-METHYL-N,2,4,6-N-TETRANITROANILENE 479-45-8

1028 เอ็น-เมทธิล ออโท โทลูอิดีน N-METHYL-o-TOLUIDINE 611-21-2

1029 เอ็น-เมทธิล เมตา โทลูอิดีน N-METHYL-m-TOLUIDINE 696-44-6

1030 เอ็น-เมทธิล พารา โทลูอิดีน N-METHYL-p-TOLUIDINE 623-09-5

1031 เมทธิลไตรคลอโรไซเลน METHYLTRICHLOROSILANE 75-79-6

1032 1-เมทธิลไตรเมทธิลีน ไดอะครีเลท 1-METHYLTRIMETHYLENE  DIACRYLATE 19485-03-1

1033 เมทธิล  ไวนิล  อีเธอร์ METHYL  VINYL  ETHER 107-25-5

1034 เมทธิล พาราไธออน METHYL PARATHION 298-00-0

1035 4-เมทธอกซี-2-ไนโตรอะนิลีน 4-METHOXY-2-NITROANILINE 96-96-8

1036 เมวินฟอส MEVINPHOS 7786-34-7

1037 ไมพาฟอกซ์ MIPAFOX 371-86-8

1038 โมโนโครโตฟอส MONOCROTOPHOS 6923-22-4

1039 โมโนไลนูรอน MONOLINURON 1746-81-2

1040 โมโนโพรพิลีน ไกลคอล เมทธิล อีเธอร์ MONOPROPYLENE  GLYCOL  METHYL  ETHER 107-98-2

1041 มอร์แฟมควอท และเกลือของมอร์แฟมควอท MORFAMQUAT  AND  SALTS 4636-83-3



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1042 มอร์โฟไลน์ MORPHOLINE 110-91-8

1043 มอร์โฟไธออน MORPHOTHION 144-41-2

1044 เบตา-แนพธิลอะมีน β-NAPTHYLAMINE 91-59-8

1045 โลหะนิเกิล,นิเกิลออกไซด์,นิเกิลคาร์บอเนท,นิเกิลซัลไฟด์,

ลักษณะเป็นผง

NICKEL METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES, as powders 7440-02-0

1046 ไนโตรเจนออกไซด์ NITROGEN   OXIDES 11104-93-1

1047 2-แนพธอล 2-NAPHTHOL 135-19-3

1048 บี-แนพธอล B-NAPHTHOL 135-19-3

1049 กรด 1-แนพธิลอะซีติค 1-NAPHTHYLACETIC  ACID 86-87-3

1050 1-แนพธิลอะมีน 1-NAPHTHYLAMINE 134-32-7

1051 แอลฟา-แนพธิลอะมีน ALPHA-NAPHTHYLAMINE 134-32-7

1052 2-แนพธิลอะมีน 2-NAPTHYLAMINE 91-59-8

1053 เกลือของ 2-แนพธิลอะมีน 2-NAPHTHYLAMINE (SALTS)

1054 1, 5-แนพธิลีน ได-ไอโซไซยาเนท 1, 5-NAPHTHYLENE DI-ISOCYANATE 3173-72-6

1055 แนพธิลอินแดนไดออน NAPHTHYLINDANDIONE 1786-03-4

1056 2-(1-แนพธิล)อินแดน-1,3-ไดโอน 2-(1-NAPHTHYL) INDAN-1,3-DIONE 1786-03-4

1057 1-แนพธิล เมทธิลคาร์บาเมท 1-NAPHTHYL-n- METHYLCARBAMATE 63-25-2

1058 1-(1-แนพธิล)-2-ไธโอยูเรีย, (เอเอ็นทีย)ู 1-(1-NAPHTHYL)-2-THIOUREA, (ANTU) 86-88-4

1059 นีโอเพนเทน NEOPENTANE 463-82-1

1060 นีโอเพนทิล ไกลคอล ไดอะครีเลท NEOPENTYL GLYCOL DIACRYLATE 2223-82-7

1061 นิเกิล (โลหะ, ออกไซด,์ คาร์บอเนท, ซัลไฟด)์ NICKEL (METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES)

1062 นิเกิล เตตระคาร์บอนิล NICKEL TETRACARBONYL 13463-39-3

1063 นิโคติน NICOTINE 54-11-5

1064 เกลือของนิโคติน NICOTINE(SALTS)

1065 กรดไนตริค NITRIC ACID 7697-37-2

1066 สารผสมระหว่างกรดไนตริคและกรดซัลฟูริค NITRIC AND SULPHURIC ACIDS (MIXTURE)

1067 5-ไนโตรอะซีแนพธีน 5-NITROACENAPHTHENE 602-87-9

1068 ไนโตรอะนิลีน (ไอโซเมอร์ทั�งหมด) NITROANILINE,all isomers 99-09-2 (๐)

1069 2-ไนโตร-พ-ีอะนิซิดีน 2-NITRO-P-ANISIDINE 96-96-/8

1070 ไนโตรเบนซีน NITROBENZENE 98-95-3

1071 ไนโตรเซลลูโลส NITROCELLULOSE 9004-70-0

1072 ไนโตรอีเธน NITROETHANE 79-24-3

1073 ไนโตรเจน ไดออกไซด์ NITROGEN DIOXIDE 10102-44-0

1074 ไนโตรเจนออกไซด์ NITROGEN OXIDES 11104-93-1

1075 ไนโตรกลีเซอรีน NITROGLYCERINE 55-63-0

1076 ไนโตรแมนไนท์ NITROMANNITE 15825-70-4

1077 ไนโตรมีเธน NITROMETHANE 75-52-5

1078 2-ไนโตรแนพธาลีน 2-NITRONAPHTHALENE 581-89-5

1079 4-ไนโตรฟีนอล 4-NITROPHENOL 100-02-7



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1080 พารา-ไนโตรฟีนอล p-NITROPHENOL 100-02-7

1081 1-ไนโตรโพรเพน 1-NITROPROPANE 108-03-2

1082 2-ไนโตรโพรเพน 2-NITROPROPANE 79-46-9

1083 4-ไนโตรโซอะนิลีน 4-NITROSOANITLINE 659-49-4

1084 เอ็น-ไนโตรโซไดเมทธิลอะมีน N-NITROSODIMETHYLAMINE 62-75-9

1085 2-ไนโตรโทลูอีน 2-NITROTOLUENE 88-72-2

1086 4-ไนโตรโทลูอีน 4-NITROTOLUENE 99-99-0

1087 ไนโตรโทลูอิดีน NITROTOLUIDINE 99-55-8

1088 นอร์บอร์ไมด์ NORBORMIDE 991-42-4

1089 ออคตะเมทธิลไพโรฟอสฟอราไมด์ OCTAMETHYLPYROPHOSPHORAMIDE 152-16-9

1090 ออคเทน OCTANE 111-65-9

1091 โอเลียม OLEUM 8014-95-7

1092 โอมีโธเอท OMETHOATE 1113-02-6

1093 กรดออโธฟอสฟอริค ORTHOPHOSPHORIC ACID 7664-38-2

1094 กรดออสมิค OSMIC ACID 20816-12-0

1095 ออสเมียม เตตระออกไซด์ OSMIUM TETRAOXIDE 20816-12-0

1096 เออร์เบน OUABAIN 630-60-4

1097 กรดออกซาลิค OXALIC ACID 144-62-7

1098 กรดออกซาลิค ไดเอทธิลเอสเทอร์ OXALIC ACID DIETHYLESTER 95-92-1

1099 เกลือของกรดออกซาลิค OXALIC ACID (SALTS)

1100 ออกไซเรน OXIRANE 75-21-8

1101 ออกซีดีมีทอน-เมทธิล OXYDEMETON-METHYL 301-12-2

1102 2,2' ออกซีไดเอทธิล ไดอะครีเลท 2,2' OXYDIETHYL DIACRYLATE 4074-88-8

1103 ออกซีไดเอทธิลีน บีส (คลอโรฟอร์เมท) OXYDIETHYLENE BIS (CHLOROFORMATE) 106-75-2

1104 ออกซีไดซัลโฟทอน OXYDISULFOTON  2497-07-6

1105 ออกซิเจน ไดฟลูออไรด์ OXYGEN DIFLUORIDE 7783-41-7

1106 พาพาเวอรีน PAPAVERINE 58-74-2

1107 เกลือของพาพาเวอรีน PAPAVERINE (SALTS)

1108 กรดพาราอะซิติค (ความเข้มข้น>=60%) PARAACETIC ACID (CONCENTRETION>=60%)

1109 พารัลดีไฮด์ PARALDEHYDE 123-63-7

1110 พาราออกซอน PARAOXON 311-45-5

1111 พาราควอท  และเกลือของพาราควอท PARAQUAT AND SALTS 4685-17-4

1112 พาราไธออน PARATHION 56-38-2

1113 เพนตะอีริไทรทอล เตตระไนเตรท PENTAERYTHRITOL   TETRANITRATE 78-11-5

1114 กรดเพอร์อะซิติค(ความเข้มข้น>=60%) PERACETIC  ACID (CONCENTRATION>=60%) 79-21-0

1115 พีบูเลท PEBULATE 1114-71-2

1116 เพนซัลโฟไธออน PENSULFOTHION 115-90-2

1117 เพนตะบอแรน PENTABORANE 19624-22-7

1118 เพนตะคลอโรอีเธน PENTACHLOROETHANE 76-01-7



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1119 เพนตะคลอโรแนพธาลีน PENTACHLORONAPHTALENE 1321-64-8

1120 เพนตะคลอโรฟีนอล PENTACHLOROPHENOL 87-86-5

1121 เพนตะอีรีไธรทอล เตตระ-อะครีเลท PENTAERYTHRITOL TETRA-ACRYLATE 4986-89-4

1122 เพนตะอีรีไธรทอล เตตระไนเตรท (พ.ีอ.ีที.เอ็น.) PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE (P.E.T.N.) 78-11-5

1123 เพนตะอีรีไธรทอล ไตรอะครีเลท PENTAERYTHRITOL TRIACRYLATE 3524-68-3

1124 เพนตะเอทธิลีนเฮกซะมีน PENTAETHYLENEHEXAMINE 4067-16-7

1125 เพนเทน PENTANE 109-66-0

1126 เพนเทน-2,4-ไดโอน PENTANE-2,4-DIONE 123-54-6

1127 เทอร์ท-เพนทานอล tert-PENTANOL 75-85-4

1128 เพนทาน-3-โอน PENTAN-3-ONE 96-22-0

1129 เพนทิล อะซีเตท PENTYL ACETATE 628-63-7

1130 เพนทิล โพรพิโอเนท PENTYL PROPIONATE 624-54-4

1131 กรดเพอร์อะซีติค PERACETIC ACID 79-21-0

1132 ปิโตรเลียม PETROLEUM  68477-31-6

1133 กรดเพอร์คลอริค PERCHLORIC ACID 7601-90-3

1134 เพอร์คลอโรเอทธิลีน PERCHLOROETHYLENE 127-18-4

1135 ฟอสฟามิดอน (ส่วนผสมของไอโซเมอร)์ PHOSPHAMIDON (mixed isomers) 13171-21-6

1136 ออโท-ฟีนีทิดีน o-PHENETIDINE 94-70-2

1137 พารา-ฟีนีทิดีน p-PHENETIDINE 156-43-4

1138 เฟนแคพทัน PHENKAPTON 2275-14-1

1139 ฟีนอล PHENOL 108-95-2

1140 เฟนโธเอท PHENTHOATE  2597-03-7

1141 ฟีนิล 5,6-ไดคลอโร-2-ไตรฟลูออโรเมทธิล เบนซิมิดา โซล-1-

คาร์บอกซีเลท

PHENYL 5,6-DICHLORO-2-TRIFLUOROMETHYL  BENZIMIDAZOLE-1-

CARBOXYLATE

14255-88-0

1142 2-ฟีนิลฟีนอล 2-PHENYLPHENOL 90-43-7

1143 2-ฟีนิลฟีนอล (เกลือของโซเดียม) 2-PHENYLPHENOL, (SODIUM SALT) 132-27-4

1144 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน m-PHENYLENEDIAMINE 108-45-2

1145 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน p-PHENYLENEDIAMINE 106-50-3

1146 ออโท-ฟีนิลลีนไดอะมีน o-PHENYLENEDIAMINE 95-54-5

1147 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน ไดไฮโดรคลอไรด์ m-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE 541-69-5

1148 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน ไดไฮโดรคลอไรด์ p-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE 624-18-0

1149 1-ฟีนิล-3-ไพราโซลิโดน 1-PHENYL-3-PYRAZOLIDONE 92-43-3

1150 6-ฟีนิล-1,3,5-ไตรอะซีน-2,4-ไดอะมีน 6-PHENYL-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE 91-76-9

1151 โฟเรท PHORATE 298-02-2

1152 โฟซาเซทิม PHOSACETIM 4104-14-7

1153 ฟอสซาโลน PHOSALONE 2310-17-0

1154 ฟอสจีน PHOSGENE 75-44-5

1155 ฟอสเมท PHOSMET 732-11-6

1156 ฟอสนิคลอร์ PHOSNICHLOR 5826-76-6



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1157 ฟอสฟามิดอน PHOSPHAMIDON 13171-21-6

1158 กรดฟอสฟอริค PHOSPHORIC ACID 7664-38-2

1159 ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด์ PHOSPHORUS OXYCHLORIDE 10025-87-3

1160 ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด์ PHOSPHORUS PENTACHLORIDE 10026-13-8

1161 ฟอสฟอรัส เพนตะซัลไฟด์ PHOSPHORUS PENTASULPHIDE 1314-80-3

1162 ฟอสฟอรัส เพนตอกไซด์ PHOSPHORUS PENTOXIDE 1314-56-3

1163 ฟอสฟอรัส (แดง) PHOSPHORUS (RED) 7723-14-0

1164 ฟอสฟอรัส เซสควิซัลไฟด์ PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE 1314-85-8

1165 ฟอสฟอรัส ไตรโบรไมด์ PHOSPHORUS TRIBROMIDE 7789-60-8

1166 ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์ PHOSPHORUS TRICHLORIDE  7719-12-2

1167 ฟอสฟอรัส ขาวและเหลือง PHOSPHORUS ,WHITE and YELLOW 12185-10-3

1168 ฟอสฟอริล คอลไรด์ PHOSPHORYL CHLORIDE 10025-87-3

1169 โฟซิม PHOXIM 14816-18-3

1170 พธาลิค แอนไฮไดรด์ PHTHALIC ANHYDRIDE 85-44-9

1171 ไฟโซสติกมีน PHYSOSTIGMINE 57-47-6

1172 เกลือของไฟโซสติกมีน PHYSOSTIGMINE (SALT)

1173 2-พิโคไลน์ 2-PICOLINE 109-06-8

1174 4-พิโคไลน์ 4-PICOLINE 108-89-4

1175 กรดพิครามิค PICRAMIC ACID 96-91-3

1176 กรดพิคริค PICRIC ACID 88-89-1

1177 เกลือของกรดพิคริค PICRIC ACID (SALT)

1178 พิโลคาร์ไพน์ PILOCARPINE 92-13-7

1179 เกลือของพิโลคาร์ไพน์ PILOCARPINE (SALTS)

1180 พินเนน ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ PINANE HYDROPEROXIDE 28324-52-9

1181 พินเนน-2-อิล ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ PINAN-2-YL HYDROPEROXIDE 28324-52-9

1182 พินโดน PINDONE 83-26-1

1183 ไพเพอราซีน PIPERAZINE 110-85-0

1184 ไพเพอริดีน PIPERIDINE 110-89-4

1185 พิริมิคาร์บ PIRIMICARB 23103-98-2

1186 พิริมิฟอส-เอทธิล PIRIMIPHOS-ETHYL 23505-41-1

1187 2-พิวาโลอิลอินแดน-1,3-ไดโอน 2-PIVALOYLINDAN-1,3-DIONE 83-26-1

1188 โพลีคลอโรไบฟีนิลส์ POLYCHLOROBIPHENYLS 1336-36-3

1189 โพลีเอทธิลีน อะมีนส์ POLYETHYLENE AMINES

1190 โพลีคลอรีเนเต็ด ไบฟีนิล (พีซีบ)ี POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCB) 1336-36-3

1191 โปแตสเซียม POTASSIUM  7440-09-7

1192 โปแตสเซียม ไบฟลูออไรด์ POTASSIUM BIFLUORIDE 7789-29-9

1193 โปแตสเซียม โบรเมท POTASSIUM BROMATE  7758-01-2

1194 โปแตสเซียม  คลอเรท POTASSIUM CHLORATE  3811-04-9

1195 โปแตสเซียม โครเมท POTASSIUM CHROMATE 7789-00-6



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1196 โปแตสเซียม ไดโครเมท POTASSIUM DICHROMATE 7778-50-9

1197 โปแตสเซียม ฟลูออไรด์ POTASSIUM FLUORIDE 7789-23-3

1198 โปแตสเซียม ไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE 7789-29-9

1199 โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ POTASSIUM HYDROXIDE 1310-58-3

1200 สารละลายโปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 1310-58-3

1201 โพแทสเซียม โครเมต POTASSIUM CHROMATE 7789-00-6

1202 โปแตสเซียม ไนไตรท์ POTASSIUM NITRITE 7758-09-0

1203 โปแตสเซียม เพอร์คลอเรท POTASSIUM PERCHLORATE 7778-74-7

1204 โปแตสเซียม เพอร์แมงกาเนท POTASSIUM PERMANGANATE 7722-64-7

1205 โปแตสเซียม โพลีซัลไฟด์ POTASSIUM POLYSULPHIDES 37199-66-9

1206 เกลือโปแตสเซียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค POTASSIUM  SALT OF DICHLOROISOCYANURIC ACID

1207 เกลือโปแตสเซียมของไดไนโตร-โอ-ครีซอล (ดีเอ็นโอซ)ี POTASSIUM  SALT OF DINITRO-O-CRESOL (DNOC)

1208 โปแตสเซียม ซัลไฟด์ POTASSIUM SULPHIDE 1312-73-8

1209 โพรมีคาร์บ PROMECARB 2631-37-0

1210 โพรมูริท PROMURIT 5836-73-7

1211 โพรพาคลอร์ PROPACHLOR 1918-16-7

1212 โพรพานอล PROPANAL 123-38-6

1213 โพรเพน PROPANE 74-98-6

1214 1,3-โพรเพนซัลโทน 1,3-PROPANESULTONE 1120-71-4

1215 โพรพานิล PROPANIL 709-98-8

1216 1-โพรพานอล 1-PROPANOL 71-23-8

1217 โพรเพน-2-ออล PROPANE-2-OL 67-63-0

1218 โพรพาโนไลด์ PROPANOLIDE 57-57-8

1219 1,3-โพรไพโอแลคโตน 1,3-PROPIOLACTONE 57-57-8

1220 โพรพากิล แอลกอฮอล์ PROPARGYL ALCOHOL 107-19-7

1221 2-โพรพีนอล (อะโครลีน) 2-PROPENAL  (ACROLEIN) 107-02-8

1222 1-โพรพีน-2-คลอโร-1-3-ไดออล-ไดอะซีเตท 1-PROPEN-2-CHLORO-1,3-DIOL-DIACTATE 10118-77-6

1223 2-โพรเพน-1-ออล (อัลลิล แอลกอฮอล์) 2-PROPEN-1-OL (ALLYL  ALCOHOL) 107-18--6

1224 โพรพิลีน ออกไซด์ PROPYLENE   OXIDE 75-56-9

1225 โพรพีน PROPENE 115-07-1

1226 3-คลอโรโพรเพน-1,2-ไดออล 3-CHLOROPROPANE-1,2-DIOL 96-24-2

1227 โพรพิโอนัลดีไฮด์ PROPIONALDEHYDE 123-38-6

1228 กรดโพรพิโอนิค PROPIONIC ACID 79-09-4

1229 โพรพิโอนิค แอนไฮไดรด์ PROPIONIC ANHYDRIDE 123-62-6

1230 โพรพิโอนิล คลอไรด์ PROPIONYL CHLORIDE 79-03-8

1231 โพรพอกเซอร์ PROPOXUR 114-26-1

1232 โพรพิล อะซีเตท PROPYL ACETATE 109-60-4

1233 โพรพิล แอลกอฮอล์ PROPLY ALCOHOL 71-23-8

1234 โพรพิลเบนซีน PROPYLBENZENE 103-65-1



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1235 โพรพิล โบรไมด์ PROPYL BROMIDE 106-94-5

1236 เอส-โพรพิลบิวทิลเอทธิล ไธโอคาร์บาเมท S-PROPYLBUTYLETHYL THIOCARBAMATE 1114-71-2

1237 โพรพิล คลอไรด์ PROPYL CHLORIDE 540-54-5

1238 โพรพิล คลอโรฟอร์เมท PROPYL CHLOROFORMATE 109-61-5

1239 โพรพิลีน PROPYLENE 115-07-1

1240 โพรพิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเธอร์ PROPYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 5131-66-8

1241 โพรพิลีนอิมีน PROPYLENEIMINE 75-55-8

1242 โพรพิลีน ออกไซด์ PROPYLENE OXIDE 75-56-9

1243 1,2-โพรพิลีน ออกไซด์ 1,2-PROPYLENE OXIDE 75-56-9

1244 1,3-โพรพิลีน ออกไซด์ 1,3-PROPYLENE OXIDE 503-30-0

1245 โพรพิล ฟอร์เมท PROPYL FORMATE 110-74-7

1246 โพรพิล โพรพิโอเนท PROPYL PROPIONATE 106-36-5

1247 พรอพ-2-อีน-1-ออล PROP-2-YN-1-OL 107-19-7

1248 โพรโธเอท PROTHOATE 2275-18-5

1249 โพรแซน-โซเดียม PROXAN-SODIUM 140-93-2

1250 ไพราซอกซอน PYRAZOXON 108-34-9

1251 ไพเรธรีน I PYRETHRIN I 121-21-1

1252 ไพเรธริน II PYRETHRIN II 121-29-9

1253 ไพเรธริน PYRETHRINS 8003-34-7

1254 ไพริดีน PYRIDINE 110-86-1

1255 ไพโรแคททีคอล PYROCATECHOL 120-80-9

1256 ไพโรแกลลอล PYROGALLOL 87-66-1

1257 ไพโรเมลลิติค ไดแอนไฮไดรด์ PYROMELLITIC DIANHYDRIDE 89-32-7

1258 ควินอล QUINOL 123-31-9

1259 ควิโนน QUINONE 106-51-4

1260 รีซอร์ซินอล RESORCINOL 108-46-3

1261 รีซอร์ซินอล ไดไกลซิดิล อีเธอร์ RESORCINOL DIGLYCIDYL ETHER 101-90-6

1262 ฝุ่นขนาดที�สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ RESPIRABLE DUST

1263 โรทีโนน ROTENONE 83-79-4

1264 ชราดาน SCHRADAN 152-16-9

1265 ซีลีเนียม SELENIUM 7782-49-2

1266 เซเลเนียม เฮกซะฟลูออไรด์ SELENIUM  HEXAFLUORIDE 7783-79-1

1267 ซีลีเนียมและสารประกอบ SELENIUM and COMPOUNDS 7782-49-2

1268 เซเลเนียม เฮกซะฟลูออไรด์ SELENIUM HEXAFLUORIDE 7783-91-1

1269 ซิลิคอน ไดออกไซด์ SILICON DIOXIDE

1270 ซิลิคอน เตตระคลอไรด์ SILICON TETRACHLORIDE 10026-04-7

1271 ซิลเวอร์ ไนเตรท SILVER NITRATE 7761-88-8

1272 โซเดียม SODIUM 7440-23-5

1273 โซเดียม อะไซด์ SODIUM AZIDE 26628-22-8



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1274 โซเดียม ไบฟลูออไรด์ SODIUM BIFLUORIDE 1333-83-1

1275 โซเดียม คาร์บอเนท SODIUM CARBONATE 497-19-8

1276 โซเดียม คลอเรท SODIUM CHLORATE  7775-09-9

1277 โซเดียม 2, 4-ไดคลอโรฟีนิล เซลโลโซฟ ซัลเฟต SODIUM 2,4-DICHLOROPHENYL CELLOSOLVE SULFATE 136-78-7

1278 โซเดียม-เอ็น-คลอโร-พ-ีโทลูอีนซัลโฟนาไมด์ SODIUM-N-CHLORO-P-TOLUENESULPHONAMIDE 127-65-1

1279 โซเดียม ไดคลอไรไอโซไซยานูเรท, ไดไฮเดรท SODIUM DICHLOROISOCYANURATE, DIHYDRATE 51580-86-0

1280 โซเดียม ไดโครเมท SODIUM DICHROMATE 10588-01-9

1281 โซเดียม-4-ไดเมทธิลอะมิโนเบนซีนไดอะโซซัลโฟเนท SODIUM-4-DIMETHYLAMINOBENZENE DIAZOSULPHONATE 140-56-7

1282 โซเดียม ไดไธโอไนท์ SODIUM DITHIONITE 7775-14-6

1283 โซเดียม ฟลูออไรด์ SODIUM FLUORIDE 7681-49-4

1284 โซเดียม ไฮไดรด์ SODIUM HYDRIDE 7646-69-7

1285 โซเดียม ไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ SODIUM HYDROGEN DIFLUORIDE 1333-83-1

1286 โซเดียม ไฮโดรซัลไฟท์ SODIUM HYDROSULPHITE 7775-14-6

1287 โซเดียม ไฮดรอกไซด์ SODIUM HYDROXIDE 1310-73-2

1288 โซเดียม ไฮดรอกไซด,์ แอนไฮดรัส (คอสติค โซดา) SODIUM HYDROXIDE,  ANHYDROUS (CAUSTIC SODA) 1310-73-2

1289 โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ SODIUM HYPOCHLORITE 7681-52-9

1290 โซเดียม ไอโซโพรพิลแซนเธท SODIUM ISOPROPYLXANTHATE 140-93-2

1291 โซเดียม เมทธิลไดไธโอคาร์บาเมท SODIUM METHYLDITHIOCARBAMATE 137-42-8

1292 โซเดียม ไนไตรท์ SODIUM NITRITE 7632-00-0

1293 โซเดียม เพอร์คลอเรท SODIUM PERCHLORATE 7601-89-0

1294 โซเดียม เพอร์ออกไซด์ SODIUM PEROXIDE 1313-60-6

1295 โซเดียม พิคราเมท SODIUM PICRAMATE 831-52-7

1296 โซเดียม โพลีซัลไฟด์ SODIUM POLYSULPHIDES 1344-08-7

1297 เกลือโซเดียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค SODIUM SALT OF DICHLOROISOCYANURIC ACID

1298 เกลือโซเดียม ของไดไนโตร-โอ-ครีซอล (ดีเอ็นโอซ)ี SODIUM SALT OF DINITRO-O-CRESOL (DNOC)

1299 โซเดียม เซเลไนท์ SODIUM SELENITE 10102-18-8

1300 โซเดียม ซัลไฟด์ SODIUM SULPHIDE 1313-82-2

1301 โซเดียม ไตรคลอโรอะซีเตท (ทีซีเอ) SODIUM TRICHLOROACETATE (TCA) 650-51-1

1302 สแตนนิค คลอไรด์ STANNIC CHLORIDE 7646-78-8

1303 สตรอนเทียม โครเมท STRONTIUM CHROMATE  7789-06-2

1304 สโตรแพนทิน-เค STROPHANTIN-K 11005-63-3

1305 สตริคนิน STRYCHNINE 57-24-9

1306 เกลือของสตริคนิน STRYCHNINE (SALTS)

1307 กรดสไตฟนิค STYPHNIC ACID 82-71-3

1308 สไตรีน STYRENE 100-42-5

1309 ซัคซินิค แอนไฮไดรด์ SUCCINIC ANHYDRIDE 108-30-5

1310 ซัลฟอลเลท SULFALLATE 95-06-7

1311 ซัลโฟเทพ SULFOTEP 3689-24-5

1312 ซัลเฟอร์ ไดคลอไรด์ SULPHUR  DICHLORIDE 10545-99-0



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1313 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SULPHUR  DIOXIDE 7446-09-5

1314 ซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ SULPHUR   TRIOXIDE 7446-11-9

1315 กรดซัลฟามิค SULPHAMIC ACID 5329-14-6

1316 กรดซัลฟานิลิค SULPHANILIC ACID 121-57-3

1317 ซัลโฟเลน SULPHOLANE 126-33-0

1318 กรดซัลฟูริค SULPHURIC ACID 7664-93-9

1319 ซัลเฟอร์ ไดคลอไรด์ SULPHUR DICHLORIDE 10545-99-0

1320 ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ SULPHUR DIOXIDE  7446-09-5

1321 ซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ SULPHUR TRIOXIDE  7446-11-9

1322 ซัลเฟอร์ เตตระคลอไรด์ SULPHUR TETRACHLORIDE 13451-08-6

1323 ซัลฟูริล คลอไรด์ SULPHURYL CHLORIDE 7791-25-5

1324 กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีแอซีติก 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID 93-76-5

1325 เกลือและเอสเทอร์ของกรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีแอซีติก 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID (SALTS AND  ESTERS)

1326 เทลลูเลียม เฮกซะฟลูออไรด์ TELLURIUM HEXAFLUORIDE 7783-80-4

1327 เตตระเอทธิล ไพโรฟอสเฟต (ทีอีพีพ)ี TETRAETHYL PYROPHOSPHATE (TEPP) 107-49-3

1328 3,6,9,12-เตตระ-อะซาเตตราดีคาเมทธิลีน ไดอะมีน 3,6,9,12-TETRA-AZATETRADECAMETHYLENE  DIAMINE 4067-16-7

1329 1,1,2,2-เตตระโบรโมอีเธน 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE 79-27-6

1330 2,3,7,8-เตตระคลอโรไดเบนโซ-พ-ีไดออกซิน (ทีซีดีดี) 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (TCDD) 1746-01-6

1331 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 79-34-5

1332 เตตระคลอโรเอทธิลีน TETRACHLOROETHYLENE 127-18-4

1333 เตตระคลอโรมีเธน TETRACHLOROMETHANE 56-23-5

1334 2,3,5,6-เตตระคลอโร-4-(เมทธิลซัลโฟนิล) ไพริดีน 2,3,5,6-TETRACHLORO-4-(METHYLSULPHONYL) PYRIDINE 13108-52-6

1335 2,3,4,6-เตตระคลอโรฟีนอล 2,3,4,6-TETRACHLOROPHENOL 58-90-2

1336 โอโอโอ'โอ'-เตตระเอทธิล ไดไธโอไพโรฟอสเฟต OOO'O'-TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE 3689-24-5

1337 เตตระเอทธิลีนเพนตามีน TETRAETHYLENEPENTAMINE 112-57-2

1338 เตตระเอทธิล เลด TETRAETHYL LEAD 78-00-2

1339 เตตระเมทธิล เลด TETRAMETHYL LEAD 75-74-1

1340 โอโอโอ'โอ'-เตตระเอทธิล เอสเอส'-เมทธิลีน ได                           

(ฟอสฟอโรไดไธโอเอท)

OOO'O'-TETRAETHYL  SS'-METHYLENE DI 

(PHOSPHORODITHIOATE)

563-12-2

1341 เตตระเอทธิล ซิลิเกต TETRAETHYL SILICATE 78-10-4

1342 เตตระไฮโดรฟิวแรน TETRAHYDROFURAN 109-99-9

1343 เตตระไฮโดรฟิวแรน-2,5-ไดอิลไดเมทธานอล TETRAHYDROFURAN-2-5DIYLDIMETHANOL 104-80-3

1344 ทีอีพีพี TEPP 107-49-3

1345 เตตระไฮโดรเฟอฟิวริล แอลกอฮอล์ TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 97-99-4

1346 เตตระไฮโดร-2-ฟิวริลเมทธานอล TETRAHYDRO-2-FURYLMETHANOL 97-99-4

1347 1,2,3,4-เตตราไฮโดร-1-แนพธิล ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ 1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHYL HYDROPEROXIDE 771-29-9

1348 เตตระไฮโดรพธาลิค แอนไฮโดรด์ TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE 85-43-8

1349 เตตระไฮโดรไธโอฟีน-1,1-ไดออกไซด์ TETRAHYDROTHIOPHENE-1,1-DIOXIDE 126-33-0



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1350 เตตระลิน ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ TETRALIN HYDROPEROXIDE 771-29-9

1351 เตตระเมทธิลิน ไดอะครีเลท TETRAMETHYLENE DIACRYLATE 1070-70-8

1352 เตตระเมทธิลีนไดซัลโฟเตตระมีน TETRAMETHYLENEDISULPHOTETRAMINE 80-12-6

1353 เอ็นเอ็นเอ็น'เอ็น'-เตตระเมทธิล-พารา-ฟีนิลีนไดอะมีน NNN'N'-TETRAMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE 100-22-1

1354 เอ็นเอ็นเอ็น'เอ็น'-เตตระเมทธิลฟอสฟอโรไดอะมิดิค  ฟลูออไรด์ NNN'N'-TETRAMETHYLPHOSPHORODIAMIDIC  FLUORIDE 115-26-4

1355 เตตระเมทธิลไธยูแรม ไดซัลไฟด์ TETRAMETHYLTHIURAM DISULPHIDE 137-26-8

1356 1,2,3,4-เตตระไนโตรคาร์บาโซล 1,2,3,4-TETRANITROCARBAZOLE 6202-15-9

1357 เตตระไนโตรแนพธาลีน TETRANITRONAPHTHALENE 55810-18-9

1358 โอโอโอ'โอ'-เตตระโพรพิล ไดไธโอไพโรฟอสเฟต OOO'O'-TETRAPROPYL DITHIOPYROPHOSPHATE 3244-90-4

1359 เตตริล TETRYL 479-45-8

1360 แทลเลียม THALLIUM 7440-28-0

1361 สารประกอบแทลเลียม THALLIUM COMPOUNDS

1362 ไธโอคาร์บาไมด์ THIOCARBAMIDE 62-56-6

1363 กรดไธโอไซยานิค THIOCYANIC ACID 463-56-9

1364 เกลือของกรดไธโอไซยานิค THIOCYANIC ACID (SALTS)

1365 2,2'-ไธโอไดเอทธานอล 2,2'-THIODIETHANOL 111-48-8

1366 ไธโอไดไกลคอล THIODIGLYCOL 111-48-8

1367 2-ไธโอ-1,3-ไดไธออล (4,5,b) ควินอกซาลีน 2-THIO-1,3-DITHIOL(4,5,b) QUINOXALINE 93-75-4

1368 กรดไธโอไกลโคลิค THIOGLYCOLIC ACID 68-11-1

1369 ไธโอมีตัน THIOMETON 640-15-3

1370 ไธโอนาซิน THIONAZIN 297-97-2

1371 ไธโอนิล คลอไรด์ THIONYL CHLORIDE  7719-09-7

1372 ไธโอควินอกซ์ THIOQUINOX 93-75-4

1373 ไธโอยูเรีย THIOUREA 62-56-6

1374 ไธแรม THIRAM 137-26-8

1375 ไทร์เพท TIRPATE 26419-73-8

1376 ไทเทเนียม เตตระคลอไรด์ TITANIUM TETRACHLORIDE 7550-45-0

1377 โอ-โทลิดีน O-TOLIDINE 119-93-7

1378 เกลือของ โอ-โทลิดีน O-TOLIDINE (SALT)

1379 โทลูอีน TOLUENE 108-88-3

1380 2,5-โทลูอีนไดอะมีน ซัลเฟท 2,5-TOLUENE DIAMINE SULFATE 6369-59-1

1381 โทลูอีน-2,4-ไดแอมโมเนียมซัลเฟต TOLUENE-2,4-DIAMMONIUM SULPHATE 65321-67-7

1382 โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนท TOLUENE-2,6-DI-ISOCYANATE 91-08-7

1383 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนท TOLUENE-2,4-DI-ISOCYANATE 548-84-9

1384 กรดพาราโทลูอีนซัลโฟนิค p-TOLUENESULPHONIC  ACID 104-15-4

1385 ออโท-โทลูอิดีน o-TOLUIDINE 95-53-4

1386 เมตา-โทลูอิดีน m-TOLUIDINE 108-44-1

1387 พารา-โทลูอิดีน p-TOLUIDINE 106-49-0

1388 โทซิล ไอโซไซยาเนท TOSYL ISOCYANATE 4083-64-1



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1389 ไตรอัลคิลโบเรนส์ TRIALKYLBORANES

1390 ไตร-อัลเลท TRI-ALLATE 2303-17-5

1391 1,3,5-ไตรอะมิโน-2,4,6-ไตรไนโตรเบนซีน 1,3,5-TRIAMINO-2,4,6-TRINITROBENZENE 3058-38-6

1392 ไตรอะมิฟอส TRIAMIPHOS 1031-47-6

1393 ไตรอะริมอล TRIARIMOL 26766-27-8

1394 3,6,9-ไตรอะซาอันดีคาเมธิลีนไดอะมีน 3,6,9-TRIAZAUNDECAMETHYLENEDIAMINE 112-57-2

1395 1,2,4-ไตรอะซอล-3-อิลอะมีน 1,2,4-TRIAZOL-3-YLAMINE 61-82-5

1396 1-(ไตรไซโคลเฮกซิลสแตนนิล)-1ไฮโดรเจน-1,2,4-ไตรอะโซล 1-(TRICYCLOHEXYLSTANNYL)-1H-1,2,4-TRIAZOLE 41083-11-8

1397 ไตรไนโตรอะนิลีน TRINITROANILENE 26952-42-1

1398 2,4,6-ไตรไนโตรอะนิโซล 2,4,6-TRINITROANISOLE 606-35-9

1399 ไตรไนโตรเบนซีน TRINITROBENZENE 99-35-4

1400 กรดไตรไนโตรเบนโซอิค TRINITROBENZOIC ACID 129-66-8

1401 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนีโทล 2,4,6-TRINITROPHENETOLE 4732-14-3

1402 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนอล(กรดพิดริด) 2,4,6-TRINITROPHENOL (PICRIC  ACID) 88-89-1

1403 2,4,6-ไตรไนโตรริซอร์ซินอล(กรดสไตฟนิค) 2,4,6-TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC  ACID) 82-71--3

1404 2,4,6-ไตรไนโตรโทลูอีน 2,4,6-TRINITROTOLUENE 118-96-7

1405 ไตรโบรโมมีเธน TRIBROMOMETHANE 75-25-2

1406 ไตรบิวทิล-(2,4-ไดคลอโรเบนซิล)ฟอสโฟเนียม คลอไรด์ TRIBUTYL-(2-4-DICHLOROBENZYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE 115-78-6

1407 ไตรบิวทิล ฟอสเฟต TRIBUTYL PHOSPHATE 126-73-8

1408 สารประกอบไตรบิวทิลทิน TRIBUTYLTIN (COMPOUNDS)  1983-10-4

1409 ไตรบิวทิลทิน ลิโนลีเอท TRIBUTYLTIN LINOLEATE 24124-25-2

1410 ไตรบิวทิลทิน แนพธิเนท TRIBUTYLTIN NAPHTHENATE 85409-17-2

1411 ไตรบิวทิลทิน โอลีเอท TRIBUTYLTIN OLEATE 3090-35-3

1412 กรดไตรคลอโรอะซิติค TRICHLOROACETIC ACID 76-03-9

1413 ไตรคลอโรอะซีโตไนไตรล์ TRICHLOROACETONITRILE 754-06-2

1414 เอส,2,3,3-ไตรคลอโรอัลลิล-ไดไอโซโพรพิล ไธโอคาร์บาเมท S-2,3,3-TRICHLOROALLYL-DIISOPROPYL THIOCARBAMATE 2303-17-5

1415 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บีส (4-คลอโรฟีนิล) อีเทน 1,1,1,-TRICHLORO-2,2-BIS (4-CHLOROPHENYL) ETHANE 50-29-3

1416 2,2,2-ไตรคลอโร-1,1-บีส (4-คลอโรฟีนิล) เอทธานอล 2,2,2,-TRICHLORO-1,1-BIS (4-CHLOROPHENYL) ETHANOL 115-32-2

1417 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,1-TRICHLOROETHANE 71-55-6

1418 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,2-TRICHLOROETHANE 79-00-5

1419 2,2,2-ไตรคลอโรอีเทน-1,1-ไดออล 2,2,2-TRICHLOROETHANE-1,1-DIOL 302-17-0

1420 ไตรคลอโรเอทธิลีน TRICHLOROETHYLENE 79-01-6

1421 อาร-์1,2-โอ-(2,2,2-ไตรคลอโรเอทธิลิดีน) กลูโคฟูราโนส R-1,2-O-(2,2,2-TRICHLOROETHYLIDENE) GLUCOFURANOSE 15879-93-3

1422 กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริค TRICHLOROISOCYANURIC ACID 87-90-1

1423 ไตรคลอโรมีเธน TRICHLOROMETHANE 67-66-3

1424 ไตรคลอโรมีเธนซัลฟีนิล คลอไรด์ TRICHLOROMETHANESULPHENYL CHLORIDE 594-42-3

1425 ไตรคลอโร (เมทธิล) ไซเลน TRICHLORO (METHYL) SILANE 75-79-6

1426 ไตรคลอโรเนท TRICHLORONATE 327-98-0



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1427 ไตรคลอโรไนโตรมีเธน TRICHLORONITROMETHANE 76-06-2

1428 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล 2,4,5,-TRICHLOROPHENOL 95-95-4

1429 2,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล 2,4,6-TRICHLOROPHENOL 88-06-2

1430 กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติค 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID 93-76-5

1431 2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซ)ี เอทธิล 2,2-ไดคลอโรโพรไพโอเนท 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) ETHYL 2,2-DICHLOROPROPIONATE 136-25-4

1432 กรด 2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซ)ี โพรพิโอนิค 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) PROPIONIC ACID 93-72-1

1433 กรด 2,3,6-ไตรคลอโรฟีนิลอะซีติค 2,3,6-TRICHLOROPHENYLACETIC ACID 85-34-7

1434 1,2,3-ไตรคลอโรโพรเพน 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 96-18-4

1435 ไตรคลอโรไซเลน TRICHLOROSILANE 10025-78-2

1436 แอลฟา, แอลฟา, แอลฟา-ไตรคลอโรโทลูอีน ALPHA, ALPHA, ALPHA-TRICHLOROTOLUENE 98-07-7

1437 2,4,6-ไตรคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีน 2,4,6-TRICHLORO-1,3,5-TRIAZINE 108-77-0

1438 ไตรคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีน-2,4,6-ไตรโอน TRICHLORO-1,3,5-TRIAZINE-2,4,6-TRIONE 87-90-1

1439 ไตรคลอร์ฟอน TRICHLORPHON 52-68-6

1440 ไตรครีซิล ฟอสเฟต TRICRESYL PHOSPHATE 1330-78-5

1441 1-ไตรไซโคลเฮกซิล สแตนนิล-1,2,4-ไตรอะโซล 1-TRICYCLOHEXYL STANNYL-1,2,4-TRIAZOLE 41083-11-8

1442 สารประกอบไตรไซโคลเฮกซิลทิน TRICYCLOHEXYLTIN COMPOUNDS

1443 ไตรไซโคลเฮกซิลทิน ไฮดรอกไซด์ TRICYCLOHEXYLTIN HYDROXIDE 13121-70-5

1444 ไตรดีมอร์พ TRIDEMORPH 24602-86-6

1445 ไตรเอทธิลอะมีน TRIETHYLAMINE 121-44-8

1446 ไตรเอทธิลีน ไกลคอล ไดอะครีเลท TRIETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE 1680-21-3

1447 ไตรเอทธิลีนเมลามีน TRIETHYLENEMELAMINE 51-18-3

1448 ไตรเอทธิลีนเตตระมีน TRIETHYLENETETRAMINE 112-24-3

1449 ไตรเอทธิล ฟอสเฟต TRIETHYL PHOSPHATE 78-40-0

1450 สารประกอบไตรเอทธิลทิน TRIETHYLTIN COMPOUNDS

1451 กรดไตรฟลูออไรอะซีติค TRIFLUOROACETIC ACID 76-05-1

1452 แอลฟา, แอลฟา, แอลฟา-ไตรฟลูออไรโทลูอีน ALPHA, ALPHA, ALPHA-TRIFLUOROTOLUENE 98-08-8

1453 สารประกอบไตรเฮกซิลทิน TRIHEXYLTIN COMPOUNDS

1454 1,2,3-ไตรไฮดรอกซีเบนซีน 1,2,3-TRIHYDROXYBENZENE 87-66-1

1455 ไตรเมลลิติค แอนไฮโดรด์ TRIMELLITIC ANHYDRIDE 552-30-7

1456 ไตรเมทธิลโบเรท TRIMETHYLBORATE 121-43-7

1457 3,5,5-ไตรเมทธิล-2-ไซโคลเฮกซีน-1-โอน 3,5,5-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE 78-59-1

1458 2,2,4-ไตรเมทธิลเฮกซาเมทธิลีน-1,6-ได-ไอโซไซยาเนท 2,2,4-TRIMETHYLHEXAMETHYLENE-1,6-DI- ISOCYANATE 16938-22-0

1459 2,2,4-ไตรเมทธิลเฮกซาเมทธิลีน-1,6-ได-ไอโซไซยาเนทและ

สารผสมของสารดังกล่าว

2,2,4-TRIMETHYLHEXAMETHYLENE-1,6-DI- ISOCYANATE and 

their mixtures

15646-96-5

1460 ไตรเมทธีลอลโพรเพน ไตรอะครีเลท TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE 15625-89-5

1461 2,4,4-ไตรเมทธิลเพน-1-อีน 2,4,4-TRIMETHYLPENT-1-ENE 107-39-1

1462 สารประกอบไตรเมทธิลทิน TRIMETHYLTIN COMPOUNDS

1463 2,4,6-ไตรเมทธิล-1,3,5-ไตรออกแซน 2,4,6-TRIMETHYL-1,3,5-TRIOXAN 123-63-7

1464 ไตรไนโตรอะนิลีน TRINITROANILENE 29652-42-1



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1465 2,4,6-ไตรไนโตรอะนิโซล 2,4,6-TRINITROANISOLE 606-35-3

1466 ไตรไนโตรเบนซีน TRINITROBENZENE 25377-32-6

1467 กรดไตรไนโตรเบนโซอิค TRINITROBENZOIC ACID 129-66-8

1468 ไตรไนโตรครีซอล TRINITROCRESOL 28905-71-7

1469 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนอล 2,4,6-TRINITROPHENOL 88-89-1

1470 2,4,6-ไตรไนโตรริซอร์ซินอล (กรดสไตฟนิค) 2,4,6-TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID) 82-71-3

1471 ไตรไนโตรไซลีน TRINITROXYLENE 67297-26-1

1472 8,9,10-ไตรนอร์บอร์น-5-อีน-2,3-ไดคาร์บอกซีลิคแอนไฮไดรด์ 8,9,10-TRINORBORN-5-ENE-2,3-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 129-64-6

1473 8,9,10-ไตรนอร์บอร์น-2-อิล อะครีเลท 8,9,10-TRINORBORN-2-YL ACRYLATE 10027-06-2

1474 สารประกอบไตรออกทิลทิน TRIOCTYLTIN COMPOUNDS

1475 1,3,5-ไตรออกแซน 1,3,5-TRIOXAN 110-88-3

1476 ไตรออกซีเมทธิลีน TRIOXYMETHYLENE 110-88-3

1477 สารประกอบไตรเพนทิลทิน TRIPENTYLTIN COMPOUNDS

1478 ไตรฟีนิล ฟอสไฟท์ TRIPHENYL PHOSPHITE 101-02-0

1479 ไตรฟีนิลทิน  อะซีเตท TRIPHENYLTIN ACETATE 900-95-8

1480 สารประกอบไตรฟีนิลทิน TRIPHENYLTIN COMPOUNDS

1481 ไตรฟีนิลทิน ไฮดรอกไซด์ TRIPHENYLTIN HYDROXIDE 76-87-9

1482 สารประกอบไตรโพรพิลทิน TRIPHOPYLTIN COMPOUNDS

1483 ทริส (2-คลอโรเอทธิล) ฟอสเฟต TRIS (2-CHLOROETHYL) PHOSPHATE 115-96-8

1484 2,4,6-ทริส (ไดเมทธิลอะมิโนเมทธิล) ฟีนอล 2,4,6-TRIS (DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL 90-72-2

1485 ไตรโทลิล ฟอสเฟต TRITOLYL PHOSPHATE 1330-78-5

1486 เทอร์เพนทีน TURPENTINE 8006-64-2

1487 ยูเรเนียม URANIUM 7440--61-1

1488 สารประกอบยูเรเนียม URANIUM COMPOUNDS

1489 กรดวาเลริค VALERIC ACID 109-52-4

1490 วามิโดไธออน VAMIDOTHION 2275-23-2

1491 วาเนเดียม เพนทอกไซด์ VANADIUM PENTOXIDE 1314-62-1

1492 ไวนิล อะซีเตท VINYL ACETATE 108-05-4

1493 ไวนิล โบรไมด์ VINYL BROMIDE 593-60-2

1494 ไวนิล คลอไรด์ VINYL CHLORIDE 75-01-4

1495 ไวนิลไซโคลเฮกเซน ไดอีพอกไซด์ VINYLCYCLOHEXANE DIEPOXIDE 106-87-6

1496 ไวนิลิดีน คลอไรด์ VINYLIDENE CHLORIDE 75-35-4

1497 2-ไวนิลโทลูอีน 2-VINYLTOLUENE 611-15-4

1498 วาร์ฟาริน WARFARIN 81-81-2

1499 ซีนิลอะมีน XENYLAMINE 92-67-1

1500 เกลือของซีนิลอะมีน XENYLAMINE (SALTS)

1501 ออโท-ไซลีน o-XYLENE 95-47-6

1502 พารา-ไซลีน p-XYLENE 106-42-3

1503 เมตตา-ไซลีน m-XYLENE 108-38-3



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1504 ไซลีน (ส่วนผสมของไอโซเมอร)์ XYLENE,mixture of isomers 1330-20-7

1505 ไอโซเมอร์ทั�งหมดของไซลีนอล XYLENOL, all isomer 1300-71-6

1506 ไซลิดีน XYLIDINE 3761-53-3

1507 สังกะสี อัลคิล ZINC ALKYLS

1508 สังกะสี คลอไรด์ ZINC CHLORIDE 7646-85-7

1509 สังกะสี โครเมท ZINC CHROMATES 7758-97-6

1510 สังกะสี ไดเมทธิลไดไธโอคาร์บาเมท ZINC DIMETHYLDITHIOCARBAMATE 137-30-4

1511 สังกะสี ฟอสไฟด์ ZINC PHOSPHIDE 1314-84-7

1512 สังกะสี, ไพโรโฟริค (ในรูปของผง) ZINC POWDER, ZINC DUST,PYROPHORIC 7440-66-6

1513 ไซแรม ZIRAM 137-30-4

1514 เซอร์โคเนียม (นอน ไพโรโฟริค) (ในรูปของผง) ZIRCONIUM POWDER (NON PYROPHORIC)

1515 เซอร์โคเนียม (ไพโรโฟริค) (ในรูปของผง) ZIRCONIUM POWDER (PYROPHORIC) 7740-67-7

1516 สารอื�นที�มีสารเคมีอันตรายข้างต้นเป็นองค์ประกอบ
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กฎกระทรวง 
การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  แล้วแต่กรณี 
 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาต  และการอนุญาต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  และการอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒ นิติบุคคลผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสํานักงานตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน 
(๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่พ้นกําหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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(๔) ผู้กระทําการแทนนิติบุคคลต้องไม่เคยเป็นผู้กระทําการแทนของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  เว้นแต่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓ ให้ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒  ยื่นคําขออนุญาตตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศ
กําหนด  พร้อมด้วยเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคล 
(๒) สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคลโดยสังเขป 
(๕) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป  ในกรณีที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรม

การดับเพลิงขั้นต้น 
(๖) เอกสารแสดงรายช่ือและสําเนาวุฒิการศึกษาของบุคลากร  ซ่ึงทําหน้าที่บริหารจัดการ 
(๗) รายชื่อวิทยากร  เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากร  รวมทั้งหนังสือยืนยัน

การเป็นวิทยากรให้กับนิติบุคคล 
(๘) เอกสารประกอบการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมซ่ึงมีเนื้อหาวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตร 

ที่ขออนุญาต 
(๙) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  ทั้งภาคทฤษฎี  

และภาคปฏิบัติ  ในหลักสูตรที่ขออนุญาต 
ให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสําเนา

เอกสารตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๔ ในการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีบุคลากรซ่ึงสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทําหน้าที่บริหารจัดการ 

การฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมอย่างน้อยหนึ่งคน 
(๒) จัดให้มีวิทยากรซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๙  แล้วแต่กรณี  ที่ทํางานเต็มเวลา 

ในหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งคน 
(๓) จัดให้มีสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ  และมีอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมที่เหมาะสม

กับหลักสูตร  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕ ในกรณีที่หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่น

มายื่นขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ให้นําความตามข้อ  ๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้นํากฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตด้วย 
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ข้อ ๖ เ ม่ือมีผู้ยื่นคําขออนุญาตและอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นคําขออนุญาต 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒  และมีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อ  ๔  ให้อธิบดี 
ออกใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกําหนดแก่ผู้ยื่นคําขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
หรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  แล้วแต่กรณี  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ในกรณีมีเหตุอันสมควร  อาจขยายระยะเวลาได้ซ่ึงรวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นคําขออนุญาตไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  ๒  หรือไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อ  ๔  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่น 
คําขออนุญาตทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๖  มีการเปล่ียนแปลงที่ตั้ง  บุคลากรซ่ึงทําหน้าที่
บริหารจัดการ  วิทยากร  หรือมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดจากที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้  ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
พร้อมส่งเอกสารแสดงการเปล่ียนแปลงต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง  และ 
ให้นําความตามข้อ  ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ใบอนุญาตให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 

ส่วนที่  ๒ 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๙ การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะส้ินอายุ  และให้นําความในข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  
มาใช้บังคับแก่การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

เม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการต่อไปได้จนกว่าอธิบดี 
จะส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การต่ออายุใบอนุญาตให้มีอายุคราวละสามปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ยื่นคําขอ 

ใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด
ดังกล่าว 

 

ส่วนที่  ๓ 
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  ให้อธิบดีมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาต  โดยมีกําหนดระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครั้งที่หนึ่ง  สามสิบวัน 
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(๒) ครั้งที่สอง  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  แต่ไม่เกินหกสิบวัน 
(๓) ครั้งที่สาม  ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 
ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตสามครั้งและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง

นี้อีก 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตสองครั้งและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ซํ้าในเรื่องเดียวกัน 
(๓) ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามข้อ  ๒ 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการแล้วไม่จัดให้มีการฝึกอบรม

หรือฝึกซ้อม 
(๕) ดําเนินการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
(๖) ออกหลักฐานการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมโดยไม่มีการดําเนินการ 
ข้อ ๑๓ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ัง  ให้ปิดคําส่ัง
ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซ่ึงเห็นได้ง่าย  ณ  สํานักงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าได้ทราบคําส่ังนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่ปิดคําส่ัง 

 

หมวด  ๒ 
วิธีการให้บริการและการกําหนดค่าบริการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งกําหนดการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  รายชื่อวิทยากร  และ
ผู้ดูแลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ
ก่อนการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปดังรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ  ๑๔  และ 
ให้ออกหลักฐานการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมให้แก่ผู้รับบริการภายหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  พร้อมด้วยรายชื่อ
วิทยากรและผู้ดูแลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เสร็จส้ินการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๗ วิทยากรต้องได้รับการฝึกอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงต่อปี 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งหลักฐานการฝึกอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้ของวิทยากรต่ออธิบดี
หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในวันที่สิบห้าของเดือนมกราคม 

ข้อ ๑๙ ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเข้าไปในสถานที่ทํางานหรือสถานที่ตั้งและ
สถานที่จัดฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมของผู้รับใบอนุญาต  เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง  ตรวจสอบ  หรือกํากับดูแล
ให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ให้ผู้ที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวก  ชี้แจงข้อเท็จจริง  และส่งส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง 
แก่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดมีอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

 

ส่วนที่  ๒ 
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

 
 

ข้อ ๒๐ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

ข้อ ๒๑ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีต้องมีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง
และอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 
(๒) การแบ่งประเภทของเพลิง  และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 
(๓) จิตวิทยาเม่ือเกิดอัคคีภัย 
(๔) การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ 
(๕) เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ 
(๖) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 
(๗) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(๘) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่ มีอยู่ใน 

สถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๒ การฝึกอบรมภาคปฏิบัติต้องมีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง  

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องได้รับการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  และอย่างน้อย
ต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝึกดบัเพลิงประเภท  เอ  ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ที่ใช้น้ําสะสมแรงดัน  
หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท  เอ 

(๒) ฝึกดับเพลิงประเภท  บี  ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิง 
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  โฟม  ผงเคมีแห้ง  หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท  บี 
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(๓) ฝึกดับเพลิงประเภท  ซี  ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิง 
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  ผลเคมีแห้ง  หรือสารดับเพลิงที่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท  ซี 

(๔) ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง 
ข้อ ๒๓ สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมแก่การฝึกภาคปฏิบัติ 
(๒) มีความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและชุมชนใกล้เคียง 
(๓) ไม่อยู่ในบริเวณที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการระเบิด  หรือติดไฟได้ง่ายต่อสถานที่ใกล้เคียง 
(๔) ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม  หรือมีระบบกําจัดมลพิษที่เหมาะสม 
ข้อ ๒๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ที่สามารถดับเพลิงประเภท  เอ  ประเภท  บี  และ

ประเภท  ซี 
(๒) สายส่งน้ําดับเพลิง  สายฉีดน้ําดับเพลิง  กระบอกฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวฉีดน้ําดับเพลิง 
(๓) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้สําหรับการดับเพลิง  ซ่ึงอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยเส้ือคลุมดบัเพลิง  ถุงมือ  รองเท้า  หมวกดับเพลิงที่มีกระบังหน้า  และหน้ากากป้องกัน
ความร้อน 

อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องสามารถใช้งานได้ดี  มีความปลอดภัยต่อการฝึกและต้องมีจํานวน 
ที่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๕ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี  หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้ห้องฝึกอบรม
หนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน  และมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน 

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อย
หนึ่งคนต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินยี่สิบคน 

ข้อ ๒๖ วิทยากรผู้ทําการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีที่ มีการเรียนวิชาเก่ียวกับอัคคีภัยและ 
มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับอัคคีภัยภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ผ่านการอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า  ขั้นสูง  หรือทีมดับเพลิง  
และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสามปี 
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(๓) ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงหรือครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงาน
ราชการและมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับอัคคีภัยไม่น้อยว่าสองปี 

(๔) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิงในทีมดับเพลิงของสถานประกอบ
กิจการไม่น้อยกว่าสามปี  และผ่านการอบรมตั้งแต่หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นขึ้นไป   
หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ  และ 
มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสองปี 

(๕) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานดับเพลิงของหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่าสามปี  
และผ่านการอบรมตั้งแต่หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นขึ้นไป  หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ  และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากร
เก่ียวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 

ส่วนที่  ๓ 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

 
 

ข้อ ๒๗ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้องจัดให้มีการประชุมชี้แจงและ
ซักซ้อมผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ 
(๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ 
(๓) การค้าหา  ช่วยเหลือ  และเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย 
ข้อ ๒๘ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามข้อ  ๒๗  ต้องจัดให้มีการจําลอง

เหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก 
ข้อ ๒๙ วิทยากรผู้ดําเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง

อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนวิชาเก่ียวกับอัคคีภัย  และมีประสบการณ์

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
(๒) ผ่านการอบรมด้านอัคคีภัยในหลักสูตรผู้อํานวยการการดับเพลิงหรือผ่านการอบรม

หลักสูตรครูฝึกดับเพลิงหรือครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานราชการ  โดยมีประสบการณ์
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกวา่สามปี 

(๓) ผ่านการอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า  ขั้นสูง  หลักสูตรวิทยากร
การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ  หรือหลักสูตรทีมดับเพลิง  โดยมีประสบการณ์ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสามปี 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๔) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานดับเพลิงของหน่วยงานราชการ  โดยมีประสบการณ์
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสามปี 

 

ส่วนที่  ๔ 
ค่าบริการ 

 
 

ข้อ ๓๐ ค่าบริการในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ให้จัดเก็บได้ในอัตราไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท
ต่อคน 

ข้อ ๓๑ ค่าบริการในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ให้จัดเก็บได้ในอัตรา  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในการฝึกซ้อมตั้งแต่  ๑๐  ถึง  ๙๙  คน ไม่เกินครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ในการฝึกซ้อมตั้งแต่  ๑๐๐  ถึง  ๔๙๙  คน ไม่เกินครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ในการฝึกซ้อมตั้งแต่  ๕๐๐  คนขึ้นไป ไม่เกินครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 

หมวด  ๓ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ในการเป็นหน่วยงาน 
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

(๒) ใบอนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ในการเป็นหน่วยงาน 
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๔) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

    ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ 
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแก่ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นซ่ึงได้รับใบอนุญาต 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี  ประกอบกับ
มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  กําหนดให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  
การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต   
การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร  จดัการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกนัและระงับอคัคีภยั 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได ้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  และสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างท างานอยู่ 
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟ

เป็นส่วนใหญ่  หรือมีวัตถตุิดไฟไดใ้นปริมาณน้อยหรือมวีัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท
อย่างปลอดภัย 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้  และมีปริมาณไม่มาก 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอ่การเกดิอัคคีภัยอย่างรา้ยแรง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้ง่าย  และมีปริมาณมาก   

“เพลิงประเภท  เอ”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา  เช่น  ไม้  ผ้า  กระดาษ  ยาง  
พลาสติก  รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“เพลิงประเภท  บี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้  ก๊าซ  และ
น้ ามันประเภทต่าง ๆ 

“เพลิงประเภท  ซี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

“เพลิงประเภท  ดี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ  ที่ติดไฟได้  เช่น  แมกนีเซียม  
เซอร์โคเนียม  ไทเทเนียม  รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“วัตถุระเบิด”  หมายความว่า  วัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน  ประกายไฟ  
เปลวไฟ  หรือเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน  การเสียดสี  หรือถูกกระท าโดยตัวจุดระเบิด   

“วัตถุไวไฟ”  หมายความว่า  วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็ว 
“เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้”  หมายความว่า  เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 

ที่เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  และใช้งานด้วยมือ  ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกได้โดยใช้แรงดัน  
เช่น  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  แบบยกหิ้ว  แบบลากเข็น  หรือลักษณะอื่นใดที่คล้ายกัน 

“ระยะเข้าถึง”  หมายความว่า  ระยะทางที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  
เพื่อดับเพลิง  ณ  จุดนั้น ๆ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
ตามกฎกระทรวงนี้  และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง  ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ  และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ  ๓  แล้ว  
ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประกอบด้วยการตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  และการบรรเทาทุกข์ 

ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ณ  สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕ อาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน   ให้นายจ้างทุกรายของ 
สถานประกอบกิจการในอาคารนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมทั้ง
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้วย   

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะงานหรือไปท างาน  ณ  สถานที่ที่เสี่ยง
หรืออาจเสี่ยงต่อการเกดิอคัคภีัย  ให้นายจ้างแจ้งขอ้ปฏิบัตเิกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานให้ลูกจ้างทราบ
ก่อนการปฏิบัติงาน 

 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหมห้รอือาจกอ่ให้เกิดการลุกไหม ้ ให้แยกเก็บโดยมใิห้

ปะปนกัน 
(๒) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้ าหรือซับน้ าได้มาก  ให้จัดเก็บไว้บนพ้ืนของอาคารซึ่ง

สามารถรองรับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นได้   

หมวด  ๒ 
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนไีฟ 

 
 

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถ
อพยพลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที 

เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ  ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น  และเป็นชนิดที่

บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง  ห้ามใช้
ประตูเลื่อน  ประตูม้วน  หรือประตูหมุน  และห้ามปิดตาย  ใส่กลอน  กุญแจ  ผูก  ล่ามโซ่  หรือท าให้
เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท างาน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต่
สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น  
โดยให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ  

เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน   
 (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคน

ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
(๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  เข้าถึงได้ง่าย  หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ  

โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 
(๓) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียง

หรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ   
(๔) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ 

หรือมาตรการอื่นใด  เช่น  สัญญาณไฟ  หรือรหัส  ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๕) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีก าหนด 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้าง
ออกจากอาคารเพ่ือการหนีไฟ  รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพ่ือการหนีไฟ
และส าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  และเห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา  

ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ  ที่ติดไว้ใกล้เคียง  หรือโดยประการใด 
ที่ท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 

นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนไีฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้  ทั้งนี้  ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

หมวด  ๓ 
การดับเพลิง 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิง 
ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร  อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 

(๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือมี
แต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ  ให้จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ าที่ส ารอง
ต่อพ้ืนที่อาคารตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ส าหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลายหลัง
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  อาจจัดเตรียมน้ าส ารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้ 

(๒) ระบบการส่งน้ า  ที่เก็บกักน้ า  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  และการติดตั้ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้  
ยานพาหนะ  หรือสิ่งอื่น 

(๓) ข้อต่อท่อรับน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ าภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้
ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น  หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิน่นั้น  และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ทั้งในการติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 

(๔) ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อ
หรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 

(๕) สายส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้ได้ 

 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด  หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีก าหนด 
(๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง  ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 

แสดงว่าเป็นชนิดใด  ใช้ดับเพลิงประเภทใด  และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 

(๓) ห้ามใช้ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ  เช่น   
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 

(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ านวน  ความสามารถของเครื่องดับเพลิง  
และการติดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  เอ  จ านวน  ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิง  และการติดตั้ง  ให้ค านวณตามพ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร  
ในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับเพลิงต่ ากว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว  ให้เพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงนั้นให้ได้สัดส่วนกับพ้ืนที่ที่ก าหนด  ทั้งนี้   
ในการค านวณเพ่ือจัดให้มีเครื่องดับเพลิงของสถานที่ดังกล่าว  ถ้ามีเศษของพ้ืนที่ให้นับเป็นพ้ืนที่เต็มส่วน 
ที่ต้องเพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง  และในกรณีสถานที่นั้นมีพ้ืนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตาราง  
นายจ้างจะต้องเพ่ิมเครื่องดับเพลิงโดยค านวณตามสัดส่วนของพ้ืนที่ตามที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  บี  ความสามารถของเครื่องดับเพลิง 
ที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ซี  การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุ
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิงประเภท  เอ  หรือ  บี  และติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 

 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ดี  ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึง 
ไม่เกินยี่สิบสามเมตร 

 (ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง  มองเห็นได้อย่างชัดเจน  สามารถ
น ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 (ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน  
ติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 

(๕) จัดให้มีการดแูลรกัษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  โดยการตรวจสอบ
ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง  พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบ
ครั้งสุดท้ายไวท้ี่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบไวใ้ห้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา  
รวมทั้งต้องมีการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อก าหนดของผู้ผลิตด้วย 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๔ กรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๒) ต้องเปิดวาล์วประธานทีค่วบคุมระบบจ่ายน้ าเขา้หรือสารดบัเพลิงอื่นอยู่ตลอดเวลา  และจัดให้มี

ผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
(๓) ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติก าลังท างาน 
(๔) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ าหรือสารดับเพลิงอื่นจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ 
ข้อ ๑๕ ในสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  

นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิงตามข้อ   ๑๒  และ 
เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  ส าหรับสถานที่ซึง่มสีภาพเสี่ยงตอ่การเกิดอัคคภีัยอย่างเบา  
นายจ้างอาจจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  อย่างเดียวก็ได้   

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และสามารถน ามาใช้งาน

ได้โดยสะดวกตลอดเวลา 
(๓) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   โดยใน

การตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก าหนด  พร้อมกับติดป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบ
ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา  เว้นแต่เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
ให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๕) 

ข้อ ๑๗ สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  ให้นายจ้าง
จัดลูกจ้างเพ่ือท าหน้าที่ดับเพลิงประจ าอยู่ตลอดเวลาที่มีการท างาน   และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
เช่น  เสื้อคลุมดับเพลิง  รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ  อย่างน้อย 
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ท าหน้าที่ดับเพลิงนั้น 

หมวด  ๔ 
การป้องกนัอัคคีภัยจากแหลง่ก่อเกดิการกระจายตัวของความร้อน 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๒) เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ  เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) การแผ่รังส ี การน าหรือการพาความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย 
(๔) การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูง 

ที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๕) การสะสมของไฟฟ้าสถิต  โดยต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ ามันเชื้อเพลิง  สารเคมี  หรือ

ของเหลวไวไฟ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๖) การเชื่อมหรือตัดโลหะ  ซึ่งเป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๗) การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน  โดยปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ไม่ติดตั้งปล่องระบายควันกับส่วนของอาคารที่สร้างด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย 
 (ข) หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวนที่ท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ  และอุณหภูมิผิวหน้าด้านนอก

ของฉนวนต้องไม่สูงเกินห้าสิบองศาเซลเซียส 

หมวด  ๕ 
วัตถุไวไฟและวตัถรุะเบิด 

 
 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างมี  เก็บ  หรือขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดจะต้องด าเนินการ
อย่างปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  วัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิด 

ข้อ ๒๐ การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร  ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อน 

มิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตก าหนดไว้  และมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 
(๒) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร  ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังท าด้วยวัสดุทนไฟ 

และมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี  มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ  ปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกิน
สองพันลิตร  โดยแต่ละแห่งจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร 

(๓) ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย 
(๔) มีโซ่หรือวัตถุอื่นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม  และติดตั้งฝาครอบหัวถัง  เพ่ือความปลอดภัย

ในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ 
ข้อ ๒๑ การป้องกันอันตรายจากถ่านหนิ  เซลลูลอยด์  หรือของแขง็ที่ตดิไฟได้ง่าย  ให้นายจ้างปฏิบัติ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเก็บถ่านหินในที่โล่งแจ้ง  ต้องพรมน้ าให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและอัดทับให้แน่น   

เพื่อป้องกันการลุกไหม้ที่เกิดได้เอง  และห้ามกองไว้สูงเกินสามเมตร 
(๒) ถ่านหินที่บดแล้วหรือชนิดผงหากมีอุณหภูมิสูงกว่าหกสิบห้าองศาเซลเซียส  ต้องท าให้เย็น

ก่อนน าไปเก็บใส่ไว้ในถังหรือภาชนะทนไฟ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) ถังหรือภาชนะที่ใช้เก็บถ่านหินหรือผงแร่ที่ลุกไหม้ได้ง่าย  ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มี 
ฝาปิดมิดชิดและเก็บไว้ห่างไกลจากแหล่งความร้อน 

(๔) การเก็บเซลลูลอยด์หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายในไซโล  ถัง  หรือภาชนะ  ต้องท าการป้องกัน
การลุกไหม้จากแหล่งความร้อนหรือการผสมกับอากาศที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ 

ข้อ ๒๒ การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้  กระดาษ  ขนสัตว์  ฟาง  โฟม  ฟองน้ าสังเคราะห์  
หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน  ให้นายจ้างแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บในห้องทนไฟ  
ซึ่งหลังคาหรือฝาห้องต้องไม่ท าด้วยแก้วหรือวัสดุโปร่งใสที่แสงแดดส่องตรงเข้าไปได้  ในกรณีที่มีจ านวนน้อย
อาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มีฝาปิด 

หมวด  ๖ 
การก าจดัของเสียทีต่ิดไฟไดง้่าย 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟได้ง่าย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการท าความสะอาดเพ่ือมิให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่าย   

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง  ถ้าเป็นงานกะต้องไม่น้อยกว่ากะละหนึ่งครั้ง  เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือ 
วัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เอง  ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดทันที 

(๒) ต้องเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ 
(๓) ให้น าของเสียที่เก็บรวบรวมไว้ตาม  (๒)  ออกไปจากบริเวณที่ลูกจ้างท างานไม่น้อยกว่า 

วันละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่ยังไม่ได้ก าจัดโดยทันทีให้น าไปเก็บไว้ในห้องทนไฟหรืออาคารทนไฟ  และต้อง
น าไปก าจัดให้หมดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยวิธีการที่ปลอดภัย  เช่น  การเผา  การฝัง  การใช้สารเคมี
เพื่อให้ของเสียนั้นสลายตัว  หรือโดยวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ การก าจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่ายโดยการเผา  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้เผาในเตาที่ออกแบบส าหรับการเผาโดยเฉพาะ  หรือเผาในที่โล่งแจ้งโดยให้ห่างจาก

บริเวณที่ลูกจ้างท างานในระยะที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลม 
(๒) จัดให้ลูกจ้างที่ท าหน้าที่เผาสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(๓) จัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียที่ติดไฟได้ง่ายนั้นไว้ในภาชนะ  ห้อง  สถานที่ที่ปลอดภัย  

หรือเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหล  หรือน าไปฝังในสถานที่ที่ปลอดภัย 

หมวด  ๗   
การป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าส าหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 
(๒) สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง  ประเภท  ปล่องควัน  หอคอย  เสาธง  ถังเก็บน้ าหรือสารเคมี  

หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูงในท านองเดียวกัน 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรัศมีการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

ของอาคารอื่น 
การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร 

หมวด  ๘ 
การด าเนนิการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง

ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย  และมีผู้ท าหน้าที่อ านวยการ
ระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจ าสถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มี 
การประกอบกิจการ 

(๒) ต้องจัดให้ผู้ที่มหีน้าที่เกีย่วกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงบัอัคคีภัย  การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดับเพลิง  การปฐมพยาบาล  และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 

ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดใหลู้กจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  ทั้งนี้  ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน
ท าการฝึกซ้อมพร้อมกัน  และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง  
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อม 

ให้นายจ้างจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก าหนด  และยื่นต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ  ลงวันที่  ๒๗  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  จนกว่าการขึ้นทะเบียนนั้นจะสิ้นอายุ 

ข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีสิทธิ
ด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  ต่อไป  โดยต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เผดิมชัย  สะสมทรัพย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท้ายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัการป้องกันและระงบัอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ตารางที่  ๑  การจัดเตรียมปริมาณนํ้าสํารองต่อพื้นที่ของอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิง 
 

พื้นที่ของอาคาร ปริมาณนํ้าทีส่ํารอง 
ไม่เกิน ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ๐๙,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๑๕,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒๗,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓๖,๐๐๐ ลิตร 

 
ตารางที่  ๒  การติดต้ังเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภท เอ โดยคํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

 

ความสามารถของ 
เครื่องดับเพลงิ

เทียบเท่า 
 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

อย่างเบา  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างปานกลาง  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างร้ายแรง 
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 
 

๐๑ - เอ 
 

๐๒ - เอ 
 

๐๓ - เอ 
 

๐๔ - เอ 
 

๐๕ - เอ 
 

๑๐ - เอ 
 

๒๐ - เอ 
 

๔๐ - เอ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้  

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๔๒๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๓๗๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
 
 
 
 



 ๒
ตารางที่  ๓  การติดต้ังเครือ่งดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลงิประเภท บี ของสถานทีซ่ึ่งมสีภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย 

 

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง 
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของเครื่องดับเพลงิ
เทียบเท่า 

ระยะเข้าถึง  

อย่างเบา 
๐๕ - บี 
๑๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างปานกลาง 
๑๐ - บี 
๒๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างร้ายแรง 
๔๐ - บี 
๘๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน
เป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยในการท างาน  ดังนั้น  เพ่ือความปลอดภัย 
ในการท างานของลูกจ้าง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจ่ัน  และหมอน้ํา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“เคร่ืองจักร”  หมายความวา  ส่ิงที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงาน  

เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน  หรือสงพลังงาน  ทั้งนี้  ดวยกําลังน้ํา  ไอน้ํา  เชื้อเพลิง  ลม  กาซ  ไฟฟา  

หรือพลังงานอื่น  และหมายความรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  รอก  สายพาน  เพลา  เฟอง   

หรือส่ิงอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน  รวมทั้งเคร่ืองมือกล   

“เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร”  หมายความวา  สวนประกอบหรืออุปกรณที่ออกแบบ

หรือติดต้ังไวบริเวณที่อาจเปนอันตรายของเครื่องจักร  เพื่อชวยปองกันอันตรายแกบุคคลที่ควบคุมหรือ

อยูในบริเวณใกลเคียง 
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“เคร่ืองปมโลหะ”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชสําหรับการปม  ตัด  อัด  เฉือน  หรือข้ึนรูป

ชิ้นสวนโลหะหรือวัสดุอื่น 

“รถยก”  หมายความวา  รถที่ติดต้ังอุปกรณใชสําหรับการยกหรือเคลื่อนยายส่ิงของ 

“ปนจ่ัน”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของ

เหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ  และใหหมายความรวมถึงเคร่ืองจักรประเภทรอก 

ที่ใชยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งดวย   

“ลวดสลิง”  หมายความวา  เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกน 

ชั้นเดียวหรือหลายชั้น   

“คาความปลอดภัย”  (Safety  Factor)  หมายความวา  อัตราสวนระหวางแรงดึงที่ลวดสลิงและ

อปุกรณประกอบการยกรับไดสูงสุดตอแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณประกอบการยกที่อนุญาตใหใช

งานไดอยางปลอดภัย 

“ผูบังคับปนจ่ัน”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจ่ันใหทํางานตามความ

ตองการ 

“หมอน้ํา”  หมายความวา  ภาชนะปดที่ผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ  

โดยใชความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง  หรือความรอนจากพลังงานอื่น 

“ผูควบคุมหมอน้ํา”  หมายความวา  ผูซ่ึงนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใช

หมอน้ํา 

“การตรวจสอบ”  หมายความวา  การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไก 

การทํางานของเครื่องจักร  ปนจ่ัน  และหมอน้ํา  ตามที่กําหนดไวในคูมือของผูผลิต 

“การทดสอบ”  หมายความวา  การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไก 

การทํางานของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร 

“วิศวกร”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
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หมวด  ๑ 
เคร่ืองจักร 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ นายจางตองดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สวมใสเคร่ืองนุงหมใหเรียบรอย  รัดกุม  และไมรุงร่ิง 

(๒) ไมสวมใสเคร่ืองประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดได   

(๓) รวบผมที่ปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหนึ่งอยางใดใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 

ขอ ๔ ในบริ เวณที่มีการติดต้ัง   การซอมแซม   หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือ 

เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  นายจางตองติดปายแสดงการดําเนินการดังกลาว  โดยใช

เคร่ืองหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน  รวมทั้งจัดใหมีระบบ  วิธีการ  หรืออุปกรณ

ปองกันมิใหเคร่ืองจักรนั้นทํางาน  และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตช 

ไวที่สวิตชของเครื่องจักรดวย 

ขอ ๕ การประกอบ  การติดต้ัง  การซอมแซม  และการใชงานเครื่องจักร  นายจางตองจัด

ใหมีวิศวกรเปนผู รับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และเก็บหลักฐาน 

ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๖ นายจางตองดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร  ตรวจสอบเครื่องจักรนั้น 

ใหอยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย  ตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม  และจัดใหมีการตรวจ

รับรองประจําปตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๗ หามมิใหนายจางใชหรือยอมให ลูกจ างใช เค ร่ืองจักรทํางานเกินพิกัดหรือ 

ขีดความสามารถที่ผูผลิตกําหนด 

ขอ ๘ เคร่ืองปมโลหะ  เคร่ืองเจีย  เคร่ืองตัด  เคร่ืองไส  หรือเคร่ืองจักรที่อาจกอใหเกิด

อันตรายไดโดยสภาพ  นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจาง  ติดไวบริเวณที่ลูกจาง

ทํางาน 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๙ ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองปมโลหะ  เคร่ืองเชื่อมไฟฟา  เคร่ืองเชื่อมกาซ  
รถยก  หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  นายจางตองใช
ลูกจางที่มีความชํานาญในการใชเคร่ืองจักรนั้น  และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ นายจางตองดูแลใหพื้นบริเวณรอบเครื่องจักรอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 
ขอ ๑๑ นายจางตองจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตรายจากการ

ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ดังตอไปนี้ 
(๑) เคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟาร่ัวเขาตัวบุคคล

ที่เกี่ยวของหรือเครื่องจักร  และตองตอสายดิน  ทั้งนี้  การติดต้ังระบบปองกันกระแสไฟฟาร่ัวดังกลาว 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว  ใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) เคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟา   สายไฟฟาเขาเคร่ืองจักรตองเ ดินลงมาจากที่ สูง   
กรณีเดินบนพื้นดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาที่แข็งแรงและปลอดภัย 

(๓) เคร่ืองจักรชนิดอัตโนมัติ  ตองมีสีเคร่ืองหมายปด-เปด  ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเคร่ืองปองกันมิใหส่ิงหนึ่งส่ิงใดกระทบสวิตช  อันเปนเหตุใหเคร่ืองจักรทํางาน 

(๔) เคร่ืองจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา  สายพาน  รอก  เคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  
ตองมีตะแกรงหรือที่ครอบปดคลุมสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด  ถาสวนที่หมุนไดหรือ
สวนสงถายกําลังสูงกวาสองเมตร  ตองมีร้ัวหรือตะแกรงสูงไมนอยกวาสองเมตรกั้นลอมมิใหบุคคล 
เขาไปไดในขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน 

สําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยส่ีสิบเมตรตอนาที  หรือสายพาน 
ที่มีชวงยาวเกินกวาสามเมตร  หรือสายพานที่กวางกวาย่ีสิบเซนติเมตร  หรือสายพานโซ  ตองมี 
เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 

(๕) เคร่ืองจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 
(๖) เคร่ืองจักรที่ใชเปนเคร่ืองลับ  ฝน  หรือแตงผิวโลหะ  ตองมีเคร่ืองปดบังประกายไฟ 

หรือเศษวัตถุในขณะใชงาน 
(๗) เคร่ืองจักรที่ใชในการขึ้นรูปพลาสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด  เปา  หรือวิธีการอื่น  

ตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น   



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

กรณีที่นายจางไมสามารถจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตราย 
ตามวรรคหนึ่งได  นายจางตองออกแบบอุปกรณชวยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยหรือกําหนดขั้นตอน 
การทํางานใหปลอดภัยได  และแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบโดยไมชักชา 

ขอ ๑๒ นายจางตองบํารุงรักษาและดูแลเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรใหอยูในสภาพ
ที่สามารถปองกันอันตรายได 

ขอ ๑๓ นายจางตองจัดใหทางเดินเขาออกจากพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร   
มีความกวางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร 

ขอ ๑๔ นายจางตองจัดทําร้ัว   คอกกั้น  หรือเสนแสดงเขตอันตราย  ณ  บริเวณที่ ต้ัง 
ของเครื่องจักร  ใหลูกจางเห็นไดชัดเจน  และตองดูแลไมใหลูกจางซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว 

ขอ ๑๕ นายจางตองติดต้ังเคร่ืองปองกันวัสดุตกหลนบริเวณสายพานลําเลียง  เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกลูกจาง  และตองมีสวิตชฉุกเฉินที่สามารถหยุดการทํางานของสายพานไดทันทีติดต้ังไว
ในตําแหนงที่เห็นชัดเจน 

ขอ ๑๖ นายจางตองไมยินยอมใหบุคคลซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเสนทางสายพาน
ลําเลียง 

ขอ ๑๗ นายจางตองไมติดต้ังเคร่ืองจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร
ในบริเวณพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําจนอาจมีผลทําใหการทํางานของเครื่องจักรผิดปกติ 
และกอใหเกิดอันตรายตอลูกจาง 

สวนที่  ๒ 
เคร่ืองปมโลหะ 

 

 

ขอ ๑๘ นายจางตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ครอบปดคลุมบริเวณที่อาจเปนอันตราย 
(๒) อุปกรณที่สามารถหยุดเคร่ืองปมโลหะไดทันทีเมื่อสวนของรางกายเขาใกลบริเวณ 

ที่อาจเปนอันตราย 
(๓) อุปกรณอื่นที่สามารถปองกนัมิใหสวนของรางกายเขาไปในบริเวณที่อาจเปนอันตราย 



หนา   ๙ 
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ขอ ๑๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองปมโลหะ  นายจางตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เคร่ืองปมโลหะที่ใชมือปอนวัสดุ  ใหใชสวิตชแบบตองกดพรอมกันทั้งสองมือเคร่ือง 

จึงทํางาน  และสวิตชตองหางกันไมนอยกวาสามสิบเซนติเมตร   

(๒) เคร่ืองปมโลหะที่ใชเทาเหยียบ  ใหมีที่พักเทาโดยมีที่ครอบปองกันมิใหลูกจางเหยียบ 

โดยไมต้ังใจ  และตองดูแลมิใหแผนที่ใชเทาเหยียบอยูในลักษณะที่ล่ืนไถลได 

(๓) เคร่ืองปมโลหะที่ใชคันโยก  ใหใชคันโยกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยก  

ที่สามารถปองกันมิใหเคร่ืองทํางานดวยเหตุบังเอิญได 

(๔) เคร่ืองปมโลหะที่ใชน้ํ าหนักเหวี่ยง   ใหติดต้ังตุมน้ํ าหนักเหวี่ยงไวสูงกวาศีรษะ

ผูปฏิบัติงานพอสมควร  และตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของน้ําหนักเหวี่ยง 

ขอ ๒๐ หามนายจางดัดแปลง  แกไข  หรือปลอยใหลูกจางเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ 

เคร่ืองปมโลหะหรือเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  เวนแตไดรับการรับรองจากวิศวกร  และ 

เก็บผลการรับรองไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๒๑ นายจางตองติดต้ังเคร่ืองปมโลหะในพื้นที่ที่มั่นคง  แข็งแรง  และไมกอใหเกิด   

การสั่นสะเทือน 

สวนที่  ๓ 
เคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ 
 

 

ขอ ๒๒ กอนใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดต้ังไวในบริเวณใกลเคียงที่สามารถนํามาใช

ดับเพลิงไดทันที 

(๒) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจางสวมใส 

(๓) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุที่ติดไฟงายวางอยู 

(๔) จัดใหมีฉากกั้นหรืออุปกรณปองกันอันตรายอื่น  ๆ  ที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตราย 

จากประกายไฟและแสงจา 



หนา   ๑๐ 
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ขอ ๒๓ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือผู ซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มี 
การทํางานดวยเคร่ืองเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซ 

ขอ ๒๔ นายจางตองจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุมดูแลใหลูกจางปฏิบัติ
โดยเครงครัดเมื่อใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซในบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายจากการ
ระเบิด  เพลิงไหม  หรือไฟลามจากกาซ  น้ํามัน  หรือวัตถุไวไฟอื่น 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟา  นายจางตองปฏิบัติ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการตอสายดินกับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาที่ตอจากอุปกรณการเชื่อม  
ทั้งนี้  ขนาดของสายดินตองไมตํ่ากวามาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐาน
ดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเหมาะสม 
(๓) จัดใหมีการใชสายดิน  สายเชื่อม  หัวจับสายดิน  และหัวจับลวดเชื่อม  ตามขนาด 

และมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 
(๔) จัดสายไฟฟาและสายดินใหหางจากการบดทับของยานพาหนะ  น้ํา  หรือที่ชื้นแฉะ 

หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันความเสียหายขางตน  เวนแตงานที่ตองปฏิบัติใตน้ํา 
ขอ ๒๖ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองเชื่อมกาซ  นายจางตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสมถูกตอง

กับชนิดของกาซ 
(๒) ตรวจสอบการรั่วไหล   การหลุดหลวม   การสึกหรอของอุปกรณ   หรือสภาพ 

ที่ไมปลอดภัยทุกคร้ัง  หากพบวาไมปลอดภัยตองทําการแกไข 
(๓) จัดทําเคร่ืองหมาย  สี  หรือสัญลักษณที่ทอสงกาซ  หัวเชื่อม  หรือหัวตัด  ใหเปนแบบ 

และชนิดเดียวกัน 
ขอ ๒๗ ในการตอถังบรรจุกาซไวไฟหลายถังเขาดวยกัน  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ 

กันเปลวไฟยอนกลับ  ติดไวระหวางหัวตอกับอุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน 
ขอ ๒๘ นายจางตองจัดสถานที่เก็บกาซไวไฟใหอยูในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี  ไมมี 

ความสั่นสะเทือน  และปลอดภัยจากการติดไฟหรือหางจากแหลงกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 
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เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๙ นายจางตองติดต้ังกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายไวที่ถังบรรจุกาซทุกถังและดูแล 
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 

ขอ ๓๐ นายจางตองดูแลถังบรรจุกาซทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

สวนที่  ๔ 
รถยก 

 

 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถยก  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง  สามารถปองกันอันตรายจากวัสดุตกหลนได 
(๒) จัดทําปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของไดโดยปลอดภัย  

ติดไวที่รถยกเพื่อใหลูกจางเห็นไดชัดเจน 
(๓) ตรวจสอบรถยกใหมีสภาพใชงานไดอยางปลอดภัยกอนการใชงานทุกคร้ังและเก็บผล 

การตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
(๔) จัดใหมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทํางานตามความเหมาะสมของการใชงาน   
ขอ ๓๒ หามนายจางทําการดัดแปลงหรือกระทําการใดที่มีผลทําใหความปลอดภัยใน 

การทํางานของรถยกลดลง 
ขอ ๓๓ นายจางตองกําหนดเสนทางและตีเสนชองทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มี 

การใชรถยกเปนประจํา 
ขอ ๓๔ นายจางตองติดต้ังกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคลายกันไวที่บริเวณทางแยก

หรือทางโคงที่มองไมเห็นเสนทางขางหนา 
ขอ ๓๕ นายจางตองจัดใหพื้นเสนทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับ

น้ําหนักรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกของรถยกไดอยางปลอดภัย 
ขอ ๓๖ นายจางตองจัดใหลูกจางที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ทําหนาที่เปนผูขับรถยก 
ขอ ๓๗ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางนํารถยกไปใชปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาหรือ

อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานของการไฟฟา
ในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน 
แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๓๘ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหบุคคลอื่นโดยสารไปกับรถยก 
ขอ ๓๙ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใช  การตรวจสอบ  และการบํารุงรักษารถยกใหลูกจาง

ไดศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

สวนที่  ๕ 
ลิฟต 

 

 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่นายจางจัดใหมีลิฟตในการปฏิบัติงาน  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือติดไวในหองลิฟต 

(๒) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือ  ติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต 

(๓) จัดทําขอหามใชลิฟต  ติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น 

(๔) จัดใหมีการตรวจสอบลฟิตกอนการใชงานทุกวัน  หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซม

ใหเรียบรอยกอนใชงาน 

(๕) จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูที่เกี่ยวของเห็นไดชัดเจน  

ในระหวางที่มีการซอมบํารุง  การตรวจสอบ  หรือการทดสอบลิฟต 

ขอ ๔๑ ลิฟตที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดต้ังไวในที่มั่นคง  แข็งแรง  และเหมาะสม 

(๒) มีปายบอกพิกัดน้ําหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย 

(๓) มีมาตรการปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่  ในกรณีที่ประตูลิฟตยังไมปด 

(๔) มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในหองโดยสาร 

ของลิฟต  ในกรณีที่กระแสไฟฟาดับ 

(๕) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน  ในกรณีที่มีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต

กําหนด 

(๖) มีอุปกรณตัดระบบการทํางานของลิฟตเมื่อมีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต

กําหนด 

ขอ ๔๒ ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบลิฟต  

นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทหรือคูมือการใชงานที่ผูผลิต



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

กําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  นายจางตองปฏิบัติตาม

รายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่ วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ  และเก็บผลการ

ตรวจสอบและการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๓ นายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟต 

โดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ทั้งนี้  การทดสอบการรับน้ําหนักของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอย

ของน้ําหนักการใชงานสูงสุด 

ขอ ๔๔ นายจางตองตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานของลิฟต 

เปนประจําทุกเดือน  และเก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๕ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับน้ําหนัก

ไดเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด 

ขอ ๔๖ นายจ างตองจัดใหลวดสลิงที่ ใช สําหรับลิฟตขนสงวัสดุมีคาความปลอดภัย 

ไมนอยกวา  ๔  และลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตโดยสารมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๑๐ 

ขอ ๔๗ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะตามขอ  ๗๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  

กับลิฟต 

หมวด  ๒ 
ปนจ่ัน 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔๘ ในการประกอบ  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบปนจ่ันหรือ

อุปกรณอื่นที่นํามาใชกับปนจ่ัน  นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน 

ที่ผูผลิตกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  นายจางตองปฏิบัติ 

ตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๔๙ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและการตรวจสอบการติดต้ังปนจ่ัน  ตามรายละเอียด

คุณลักษณะและคูมือการใชงานของผูผลิตโดยวิศวกรกอนการใชงาน  และจัดทํารายงานการตรวจสอบ

และการทดสอบ  ซ่ึงมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง  เก็บไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได   

ในกรณีที่มีการหยุดใชงานปนจ่ันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  กอนนํามาใชงานใหมนายจาง 

ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๕๐ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจ่ันปละไมนอยกวา

หนึ่งคร้ังตามประเภทและลักษณะของงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๕๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน  นายจางตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมใหมีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิงไมนอยกวาสองรอบ  ตลอดเวลาที่ปนจ่ัน

ทํางาน   

(๒) จัดใหมีชุดล็อกปองกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปนจ่ัน  และทําการตรวจสอบใหอยู 

ในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย   

(๓) จัดใหมีที่ครอบปดหรือก้ันสวนที่หมุนรอบตัวเอง  สวนที่เคลื่อนไหวได  หรือสวนที่อาจ

เปนอันตรายของปนจ่ัน  และใหสวนที่ เคลื่อนที่ของปนจ่ันหรือสวนที่หมุนไดของปนจ่ันอยูหาง 

จากส่ิงกอสรางหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย   

(๔) จัดใหมีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตก  สําหรับปนจ่ันที่มีความสูงเกินสามเมตร   

(๕) จัดใหมีพื้นชนิดกันลื่น  ราวกันตก  และแผงกันตกระดับพื้น  สําหรับปนจ่ันชนิดที่ตองมี

การจัดทําพื้นและทางเดนิ   

(๖) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปนจ่ันและใชการไดที่หองบังคับปนจ่ัน   

(๗) ติดต้ังปนจ่ันบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปน จ่ันที่ใช เคร่ืองยนต   นายจาง 

ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีที่ครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสีย 

(๒) จัดใหมีถังเก็บเชื้อเพลิงและทอสงเชื้อเพลิงติดต้ังอยูในลักษณะที่จะไมเกิดอันตราย 

เมื่อเชื้อเพลิงหก  ลน  หรือร่ัวออกมา 

(๓) จัดใหมีมาตรการในการเก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงสํารองดวยความปลอดภัย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕๓ นายจางตองเคลื่อนยายวัตถุไวไฟออกจากบริเวณที่ใชปนจ่ัน  กรณีไมสามารถ
เคลื่อนยายไดนายจางตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายที่เหมาะสมกอนใหลูกจางปฏิบัติงาน 

ขอ ๕๔ หามนายจางใหลูกจางใชปนจ่ันที่ชํารุดเสียหายหรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย 
ขอ ๕๕ หามนายจางดัดแปลงหรือแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ันหรือยินยอมใหลูกจาง

หรือผูอื่นกระทําการเชนวานั้น  อันอาจกอใหเกิดอันตรายได  ถาจําเปนตองดัดแปลงสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางที่มีผลตอการรับน้ําหนัก  นายจางตองจัดใหมีการคํานวณทางวิศวกรรมพรอมกับการทดสอบ 

ขอ ๕๖ นายจางตองจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่ปนจ่ันทํางาน  
โดยติดต้ังไวใหเห็นไดชัดเจน   

ขอ ๕๗ ในกรณีที่มีการซอมบํารุงปนจ่ัน  นายจางตองติดปายแสดงการซอมบํารุงปนจ่ัน   
โดยใชเคร่ืองหมายหรือขอความที่ เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน   รวมทั้งจัดใหมีระบบ   วิธีการ   
หรืออุปกรณปองกันมิใหปนจ่ันนั้นทํางาน  และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปด
สวิตชไวที่สวิตชของปนจ่ันดวย 

ขอ ๕๘ นายจางตองจัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกไวที่ปน จ่ันและรอกของตะขอ 
ติดคําเตือนใหระวังอันตราย  และติดต้ังสัญญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจ่ันทราบ 

ขอ ๕๙ นายจางตองจัดทําเสนแสดงเขตอันตราย  เคร่ืองหมายแสดงเขตอันตราย  หรือ 
เคร่ืองกั้นเขตอันตราย  ในเสนทางที่มีการใชปนจ่ันเคลื่อนยายส่ิงของ 

ขอ ๖๐ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใชสัญญาณส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงาน 
ในกรณีที่การใชสัญญาณตามวรรคหนึ่งเปนการใชสัญญาณมือ  นายจางตองจัดใหมีรูปภาพ

หรือคูมือการใชสัญญาณมอืตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ติดไวที่จุดหรือตําแหนงที่ลูกจางผูปฏิบัติงาน
เห็นไดชัดเจน 

ขอ ๖๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางใชปนจ่ันใกลสายไฟฟา  นายจางตองควบคุมดูแล 
ใหลูกจางปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใชปนจ่ันยกวัสดุ  ใหระยะหางระหวางสายไฟฟากับสวนหนึ่งสวนใด 
ของปนจ่ันหรือสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจ่ันกําลังยก  เปนดังตอไปนี้   

 (ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาสามเมตร 
 (ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางเพิ่มข้ึนจากระยะหางตาม  (ก)  

อีกหนึ่งเซนติเมตรตอแรงดันไฟฟาที่เพิ่มข้ึนหนึ่งกิโลโวลต 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) ในกรณีที่ เคลื่อนยายปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่  โดยไมยกวัสดุและไมลดแขนปนจ่ันลง    
ใหระยะหางระหวางสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ันกับสายไฟฟา  เปนดังตอไปนี้ 

 (ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาหนึ่งเมตร
ย่ีสิบหาเซนติเมตร 

 (ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต  แตไมเกินสามรอยส่ีสิบหากิโลโวลต  
ตองหางไมนอยกวาสามเมตร 

 (ค) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินสามรอยส่ีสิบหากิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาหาเมตร 
ขอ ๖๒ ในกรณีที่มีการติดต้ังปนจ่ันหรือใชปนจ่ัน  ใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม  กอนให

ลูกจางทํางานนายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา  ถาพบวามีประจุไฟฟา
เหนี่ยวนํา  ใหนายจางตอสายตัวนํากับปนจ่ันหรือวัสดุที่จะยกเพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน  ทั้งนี้   
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๖๓ นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันของลูกจาง  ติดไวบริเวณ 
ที่ลูกจางทํางาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน  การซอมบํารุง  และการใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

ขอ ๖๔ นายจางตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ันใหลูกจางไดศึกษา  และปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอ ๖๕ ในกรณีที่ผูบังคับปนจ่ันไมสามารถมองเห็นจุดที่ทําการยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย
วัสดุ  นายจางตองจัดใหมีผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ันตลอดระยะเวลาที่มีการใชงาน 

ขอ ๖๖ นายจางตองจัดใหลูกจางซ่ึงเปนผูบังคับปนจ่ัน  ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ัน   
ผูยึดเกาะวัสดุ  หรือผูควบคุมการใชปนจ่ัน  ผานการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  และตอง
จัดใหมีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

สวนที่  ๒ 
ปนจ่ันเหนือศีรษะและปนจ่ันขาสูง 

 

 

ขอ ๖๗ ปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือปนจ่ันที่มีรางลอเลื่อนที่อยูบนแขนปนจ่ัน  นายจาง
ตองจัดใหมีสวิตชหยุดการทํางานของปนจ่ันไดโดยอัตโนมัติ  และใหมีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลาย 
ทั้งสองขางของรางดวย 

ขอ ๖๘ นายจางตองควบคุมดูแลไมใหมีส่ิงกีดขวางการเลื่อนของลอหรือแขนของปนจ่ัน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ปนจ่ันหอสูง 

 

 

ขอ ๖๙ ในกรณีที่ ลูกจางปฏิบัติงานบนแขนปนจ่ัน  นายจางตองจัดใหมีราวกันตกไว   

ณ  บริเวณที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๗๐ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนักส่ิงของ  

มุมองศา  และระยะของแขนที่ทําการยก  ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๗๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันหอสูง  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ

ปองกันมิใหแนวของแขนตอตามที่ผูผลิตปนจ่ันออกแบบไว  เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา 

สวนที่  ๔ 
รถปนจ่ันและเรือปนจ่ัน 

 

 

ขอ ๗๒ นายจางที่ ติดต้ังปน จ่ันบนรถ   เ รือ   แพ   โปะ   หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น   

ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ยึดปนจ่ันไวกับรถ  เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น  ใหมั่นคง  โดยวิศวกร

เปนผูรับรอง 

(๒) จัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงตามความสามารถในการยกสิ่งของไดโดย

ปลอดภัย  โดยน้ําหนักของปนจ่ันรวมกับพิกัดน้ําหนักยกจะตองไมเกินระวางบรรทุกเต็มที่ของรถ   

เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น 

ขอ ๗๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถปนจ่ัน  เรือปนจ่ัน  หรือติดต้ังปนจ่ัน 

บนรถ  เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกันมิใหแนวของ

แขนตอตามที่ผูผลิตปนจ่ันออกแบบไว  เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา 

ขอ ๗๔ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนัก  

ส่ิงของ  มุมองศา  และระยะของแขนที่ทําการยก  ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน   



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๕ 
อุปกรณที่ใชเกี่ยวกับปนจ่ัน 

 

 

ขอ ๗๕ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิงที่ลวดเสนนอกสึกไปต้ังแตหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเสนลวด 
(๒) ลวดสลิงที่ขมวด  ถูกบดกระแทก  แตกเกลียวหรือชํารุด  ซ่ึงทําใหประสิทธิภาพในการ 

ใชงานของลวดสลิงลดลง 
(๓) ลวดสลิงมีเสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม 
(๔) ลวดสลิงถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน 
(๕) ลวดสลิงถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน 
(๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว  ขาดต้ังแตสามเสนข้ึนไปในเกลียว

เดียวกันหรือขาดต้ังแตหกเสนข้ึนไปในหลายชวงเกลียวรวมกัน 
(๗) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเสนลวดขาดตรงขอตอต้ังแตสองเสนข้ึนไปในหนึ่งชวงเกลียว 
ขอ ๗๖ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีคาความปลอดภัยนอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิงเคลื่อนที่  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๖ 
(๒) ลวดสลิงยึดโยง  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 
ขอ ๗๗ หามนายจางใชรอกที่มีอัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกหรือลอใด ๆ  

กับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิงที่พันนอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) สิบแปดตอหนึ่ง  สําหรับรอกปลายแขนปนจ่ัน 
(๒) สิบหกตอหนึ่ง  สําหรับรอกของตะขอ 
(๓) สิบหาตอหนึ่ง  สําหรับรอกหลังแขนปนจ่ัน 
ขอ ๗๘ หามนายจางใชอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุที่มีคาความปลอดภัย 

นอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิง  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 
(๒) โซ  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๔ 
(๓) เชือก  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 
(๔) หวงหรือตะขอ  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) อุปกรณสําหรับผูก  มัด  หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน  (๑)  ถึง  (๔)  ตอง

มีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 

ขอ ๗๙ นายจางตองจัดหาวัสดุที่มีความทนทานและออนตัวมารองรับบริเวณจุดที่มี 

การสัมผัสระหวางอุปกรณที่ใชในการผูก  มัด  หรือยึดโยง  และวัสดุที่ทําการยกเคลื่อนยาย 

ขอ ๘๐ ในการยกเคลื่อนยายวัสดุ  นายจางตองใหลูกจางผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุโดยมี 

มุมองศาระหวางอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยง  และวัสดุที่จะทําการยกไมนอยกวาส่ีสิบหาองศา 

กรณีที่มีความจําเปนตองทําการผูก  มัด  หรือยึดโยงดวยมุมองศาที่นอยกวาที่กําหนดไวใน

วรรคหนึ่ง  นายจางตองกําหนดใหมีการคํานวณแรงรับน้ําหนักของอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือ 

ยึดโยงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๘๑ หามนายจางใชตะขอที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  เวนแตนายจาง 

ไดทําการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได  และตองมีการทดสอบการรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 

หนึ่งจุดสองหาเทาของน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหใชงานไดอยางปลอดภัยโดยวิศวกร 

(๑) มีการบิดตัวของตะขอต้ังแตสิบองศาขึ้นไป 

(๒) มีการถางออกของปากเกินรอยละสิบหา 

(๓) มีการสึกหรอที่ทองตะขอเกินรอยละสิบ 

(๔) มีการแตกหรือราวสวนหนึ่งสวนใดของตะขอ 

(๕) มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหวงตะขอ 

หมวด  ๓ 
หมอน้ํา 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๘๒ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนที่ใชผลิตไอน้ําความดันไมเกิน
หนึ่งบาร  หรือไอน้ําอุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบองศาเซลเซียส  หรือน้ํารอนความดันไมเกินสิบบาร
แบบทอขดที่ไมมีที่พักไอน้ํา  เวนแต 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) มีที่พักไอน้ําและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอน้ําหรือหลอดน้ําเกินสิบเกา
มิลลิเมตร 

(๒) มีความจุของน้ําเกินย่ีสิบสามลิตร 
(๓) มีอุณหภูมิของน้ําเกินหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดองศาเซลเซียส 
(๔) มีไอน้ําเกิดข้ึนในทอน้ําหรือหลอดน้ํา 
ขอ ๘๓ นายจางตองใชหมอน้ําและอุปกรณประกอบตาง ๆ  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มาตรฐาน  ISO  มาตรฐาน  ASME  มาตรฐาน  JIS  มาตรฐาน  DIN  มาตรฐาน  
TRD  มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  EN  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๘๔ นายจางที่ใชหมอน้ําที่ผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําที่ยายที่ติดต้ังตองจัดใหวิศวกร
รับรองผลการทดสอบความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหม  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด  และเก็บผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๘๕ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอการใชงานของหมอน้ําซ่ึงอาจทําใหเกิด 
ความไมปลอดภัยแกลูกจาง  หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง  นายจางตองแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายทราบโดยทันที   

ขอ ๘๖ นายจางตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเก่ียวกับการใชหมอน้ํา  
การตรวจสอบอุปกรณประกอบ  และการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน  ติดไวบริเวณที่ลูกจาง 
เห็นไดชัดเจน   

ขอ ๘๗ นายจางตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือสถาบันอื่น  ทั้งนี้  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๒) มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาชางกลโรงงาน  สาขาชางยนต   

สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขาชางเทคนิคการผลิต  หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ํา  การเผาไหม  ความรอน  การประหยัดพลังงาน   หรือความแข็งแรง 
ของวัสดุ  รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต 

ขอ ๘๘ นายจางตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําที่มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) น้ําที่เขาหมอน้ํา  (Boiler  Feed  Water)  ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง  (pH)  และคา

ความกระดางอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) น้ําที่ใชภายในหมอน้ํา  (Boiler  Water)  ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง  (pH)  และมี
ตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม 

ขอ ๘๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา  นายจางตองจัด
ใหมีการระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา   

สวนที่  ๒ 
การติดต้ัง  การซอมบํารุง  การซอมแซม  และการใช 

 

 

ขอ ๙๐ ในการติดต้ังหมอน้ําและอุปกรณประกอบ  นายจางตองปฏิบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มาตรฐาน  ISO  มาตรฐาน  ASME  มาตรฐาน  JIS  มาตรฐาน  DIN  มาตรฐาน  

TRD  มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  EN  และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม  ทั้งนี้  ตองจัดใหมีวิศวกร 

เปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙๑ นายจางตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณประกอบ  

ใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม  

ตามขอ  ๙๐   

ขอ ๙๒ นายจางตองจัดสถานที่ที่ติดต้ังหมอน้ําใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นที่การทํางานและหองหมอน้ําตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง  มีความกวาง 

อยางนอยหกสิบเซนติเมตร  ความสูงอยางนอยสองเมตร  และปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก 

(๒) ชองเปดที่พื้นที่การทํางานตองมีขอบกันตก  และวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การทํางาน  ข้ันบันได

และพื้นตาง ๆ   

(๓) พื้นที่การทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ  เคร่ืองวัดตาง  ๆ  และอุปกรณประกอบ

ตองมีแสงสวางใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก   

(๔) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก  และเคร่ืองวัดตาง  ๆ  รวมทั้งแผงควบคุม

ใหเห็นอยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ   

(๕) ทางเดินตองไมมีส่ิงกีดขวาง  ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองทําเคร่ืองหมาย  ทาสี  

หรือใชเทปสะทอนแสง  ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน   



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๖) ฐานรากที่ต้ังของหมอน้ําและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและ 

แรงกด  การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม   

(๗) ปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง  เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม   

(๘) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอน้ํา  ล้ินจายไอน้ํา  ทอจายไอน้ํา  ถังพักไอน้ํา   

ถังเก็บน้ํารอน  ปลองไอเสีย  ทอที่ตอจากหมอน้ํา  และอุปกรณประกอบที่มีความรอนซ่ึงติดต้ังอยูใน

ระดับหรือบริเวณที่ลูกจางผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได 

ขอ ๙๓ ในกรณีหมอน้ําที่ สูงเกินสามเมตรจากพื้นถึงเปลือกหมอน้ําดานบน   นายจาง 

ตองจัดทําบันไดและทางเดินเพื่อใหผูควบคุมหมอน้ําซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย  พรอมจัดใหมี

ราวจับและขอบกันตก  และพื้นที่การทํางานทุกชั้นจะตองจัดใหมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง 

สวนที่  ๓ 
การควบคุม 

 

 

ขอ ๙๔ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา 

อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอน้ําได  แลวแตกรณี   

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวใหพนักงานตรวจ

แรงงานตรวจสอบได  เวนแตหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต  ๒๐  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  

อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกินกวา  ๑  ป  แตไมเกิน   

๕  ป  หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙๕ การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา  ที่อาจมี

ผลกระทบตอความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา  นายจางตองจัดใหมีวิศวกร

ทําหนาที่ออกแบบ  ควบคุม  ทดสอบ  และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงาน  แลวเก็บ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๔ 
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
 

 

ขอ ๙๖ นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูใน

ลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง  หากนายจางไมสามารถดําเนินการ

ปองกันแกไขอันตรายได  นายจางตองจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถ

ปองกันอันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส 

ขอ ๙๗ นายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล   

ที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน  ตลอดเวลาที่ทํางาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา  กาซ  หรือพลังงานอื่น  ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนัง  

กระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง  รองเทานิรภัย  และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ 

(๒) งานลับ  ฝน  หรือแตงผิวโลหะดวยหินเจียระไน  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากาก

ชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๓) งานกลึงโลหะ  งานกลึงไม  งานไสโลหะ  งานไสไม  หรืองานตัดโลหะ  ใหสวมแวนตา

ชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๔) งานปมโลหะ  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยาง

หุมสน 

(๕) งานชุบโลหะ  ใหสวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๖) งานพนสี  ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี  ถุงมือผา   

และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๗) งานยก  ขนยาย  หรือติดต้ัง  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผา  และรองเทานิรภัย 

(๘) งานควบคุมเคร่ืองจักร  ใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๙) งานปนจ่ัน  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผาหรือถุงมือหนัง  และรองเทานิรภัย  และ 

ในกรณีปนจ่ันหอสูง  ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพดวย   

(๑๐) งานหมอน้ํา  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง  

ชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกนัความรอน  และรองเทาพื้นยางหุมสน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ไพฑูรย  แกวทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  สมควรกําหนดมาตรฐานดังกลาวเพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจั่น  และหมอน้ํา  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ .  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกิจการหรือสถานประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 
 (๑) การทําเหมืองแร  เหมืองหิน  กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี 
 (๒) การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  เก็บรักษา  ปรับปรุง  ตกแตง  เสริมแตง  

ดัดแปลง  แปรสภาพ  ทําใหเสีย  หรือทําลายซ่ึงวัตถุหรือทรัพยสิน  รวมทั้งการตอเรือ  การใหกําเนิด  
แปลง  และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น 

 (๓) การกอสราง  ตอเติม  ติดต้ัง  ซอม  ซอมบํารุง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคาร  สนามบิน  
ทางรถไฟ  ทางรถราง  ทางรถใตดิน  ทาเรือ  อูเรือ  สะพานเทียบเรือ  ทางน้ํา  ถนน  เข่ือน  อุโมงค  
สะพาน  ทอระบาย  ทอน้ํา  โทรเลข  โทรศัพท  ไฟฟา  กาซหรือประปา  หรือส่ิงกอสรางอื่น  ๆ  รวมทั้ง
การเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง 

 (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  และรวมทั้งการบรรทุก
ขนถายสินคา 
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 (๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 
 (๖) โรงแรม 
 (๗) หางสรรพสินคา 
 (๘) สถานพยาบาล 
 (๙) สถาบันทางการเงิน 
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
(๑๑) สถานบริการบันเทิง  นันทนาการ  หรือการกีฬา 
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
(๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  ถึง  (๑๒) 
(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน”  หมายความวา  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือความ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 

“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงนายจางแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ระดับบริหาร ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิค
ข้ันสูง  และระดับวิชาชีพ 

“ลูกจางระดับปฏิบัติการ”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน 
“ลูกจางระดับหัวหนางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  

ส่ังงานใหลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้น  ๆ 
“ลูกจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนางาน

ข้ึนไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการ 
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“ผูแทนนายจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางระดับบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการจาง  การลดคาจาง  การเลิกจาง  การใหบําเหน็จ การลงโทษ  หรือการวินิจฉัย 
ขอรองทุกข  และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทนนายจาง  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา”  หมายความวา  ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาข้ึนไป
ที่ไดรับการแตงต้ังจากนายจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนลูกจาง”  หมายความวา  ผูแทนลูกจางซ่ึงเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกต้ัง
จากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“หนวยงานความปลอดภัย”  หมายความวา  หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  ที่ทํางานของนายจางแตละแหงที่ประกอบกิจการ 
แยกออกไปตามลําพังเปนหนวย  ๆ  และมีลูกจางทํางานอยู 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน 
สถานประกอบกิจการ 

ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน  
ทั้งนี้  นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัย 
รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม  กํากับ  ดูแล  โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ขอ ๔ ใหนายจางซ่ึงมีผู รับเหมาชั้นตนหรือผู รับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ  จัดใหมีขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  สําหรับผูรับเหมาดังกลาว  เพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
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ขอ ๕ ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม  หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือ
สภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง  ใหนายจางจัดการอบรม 
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  กอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางส่ังใหลูกจางไปทํางาน  ณ  สถานที่อื่น  ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตราย  
ใหนายจางแจงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาว  พรอมทั้งวิธีการปองกันอันตราย
ใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน
ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖)  ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับหัวหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๘  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ของสถานประกอบกิจการ 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับหัวหนางานใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับหัวหนางาน  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
และมีคุณสมบติัเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๙ ใหเจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๒) วิเคราะหงานในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน 

โดยอาจรวมดําเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง   
หรือระดับวิชาชีพ 

(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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(๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
กอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 

(๕) กํากับ  ดูแล  การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(๖) รายงานการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  อันเนื่องจาก
การทํางานของลูกจางตอนายจาง  และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค   
ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหนวยงานความปลอดภัย 
ใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันเนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับ
เทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจาง 
โดยไมชักชา 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับบริหารมอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๑  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป
แตไมถึงหาสิบคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมง
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนข้ึนไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง
หรือระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๑ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  และผานการฝกอบรม 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

อันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 
(๕) รวบรวมสถิติ  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  

หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
(๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๓ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๔  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแต
หาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  
เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๔ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่  ๖  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเทา  
และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแลว 
ไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
(๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ  

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
(๕) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความ

ไมปลอดภัยในการทํางาน 
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๘) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  

และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แตงต้ังลูกจาง
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๗  ประจําสถานประกอบกิจการ
อยางนอยหนึ่งคน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย 

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมาแลวไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 

 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
จากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ 
ตามขอ  ๑๘  (๓)  (๔)  และ  (๘)  ทั้งนี้  ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือข้ันตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๔) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
 (๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๖) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
 (๗) แนะนํา  ฝกสอน  อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิด 

ความไมปลอดภัยในการทํางาน 
 (๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน  หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

 (๙) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสม 
กับสถานประกอบกิจการ  และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ  และวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๑๑) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน

ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖) ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับบริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหารของสถานประกอบกิจการ 

ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับบริหารใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับบริหาร 

ขอ ๒๐ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหาร
และมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ตอนายจาง 
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(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ใหเปนไปตามแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ 

(๔) กํากับ  ดูแล  และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่
ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการ  หรือ
หนวยงานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม  ตามระยะเวลา  หลักเกณฑ  และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจาง ต้ังแตหา สิบคนข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมี
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคน  โดยมีองคประกอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาหาคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนและผูแทนลูกจางสองคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไปแตไมถึงหารอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาเจ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาสองคนและผูแทนลูกจางสามคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหารอยคนข้ึนไป  ใหมีกรรมการไมนอยกวา 
สิบเอ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนนายจาง
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ระดับบังคับบัญชาสี่คนและผูแทนลูกจางหาคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่ง
คนเปนกรรมการ  และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาคน
หนึ่งเปนเลขานุการ 

ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกวาจํานวนขั้นตํ่าตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหมีกรรมการจาก
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางเพิ่มข้ึนในสัดสวนที่เทากัน 

ขอ ๒๔ การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ  ๒๓  ใหเปนไป  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรรมการผูแทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา  นายจางเปนผูแตงต้ัง  โดยจะแตงต้ัง

จากแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการผูแทน
นายจางนั้นก็ได 

(๒) กรรมการผูแทนลูกจาง  ใหนายจางจัดใหมีการเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๓) กรรมการและเลขานุการ  นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน  

เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  การประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 

(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง  เพื่อความปลอดภัย
ในการทํางานของลูกจาง  ผู รับเหมา  และบุคคลภายนอกที่ เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการ 
ในสถานประกอบกิจการ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๔) พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 
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 (๕) สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน  และตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการนั้น  อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

 (๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  รวมถึง
โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง  
หัวหนางาน  ผูบริหาร  นายจาง  และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง  

 (๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับ
ตองปฏิบัติ 

 (๘) ติดตามผลความคืบหนาเร่ืองที่เสนอนายจาง 
 (๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  รวมทั้งระบุปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะใน

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป  เพื่อเสนอตอนายจาง 
(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป  แตอาจไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ังใหมได 
การแตงต้ังกรรมการใหม  ใหดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามขอ  ๒๔  ใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ  และใหกรรมการใหมดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่กรรมการชุดเดิม
ครบวาระ 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหกรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) พนจากการเปนผูแทนนายจางระดับบริหาร ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทน

ลูกจาง หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชพี 
(๒) พนจากการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามขอ  ๒๔  โดยอนุโลม  และใหกรรมการ

ที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังหรือเมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งรองขอ  โดยแจงกําหนดการประชุม 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

และระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม  และใหกรรมการ
เขาประชุมตามที่ไดกําหนด 

การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้  ถือวาเปนการทํางาน
ใหแกนายจาง  โดยไดรับคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  หรือคาลวงเวลาในวันหยุด  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเลือกต้ัง 

ขอ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด  ๆ  ที่อาจเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอก
สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต  ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการ  โดยมิชักชาเพื่อดําเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง 

ขอ ๓๐ ใหนายจางพิจารณาและดําเนินการตามมติหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักชา  ทั้งนี้  มติและขอเสนอแนะดังกลาวตองมีเหตุผลอันสมควรและ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน  ทั้งในหนาที่ประจําและหนาที่ในฐานะกรรมการ  และไมกระทําการใด 
อันอาจเปนผลใหกรรมการหรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปดเผย  ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อใหลูกจางทราบ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ใหนายจางดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 

การปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน 
หมวด  ๓ 

หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 

 

ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  
และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป  จัดใหมีหนวยงาน   
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ความปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามรอยหกสิบวัน
นับแตวันที่มีลูกจางครบสองรอยคน 

ใหคงหนวยงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ไว  แมวาภายหลัง
จะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาสองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาหนึ่งรอยคน 

ใหหนวยงานความปลอดภัยข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการนั้น  โดยมีฐานะ
และระดับที่ประสานกับหนวยงานตาง  ๆ  ไดดี  มีบุคลากรและงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแล 

ใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (๒) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และควบคุมความเสี่ยง

ภายในสถานประกอบกิจการ 
 (๓) จัดทําคูมือและมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ  

เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน 
 (๔) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะ 

ความเสี่ยงของงานเสนอตอนายจาง  เพื่อจัดใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน 
 (๕) สงเสริม  สนับสนุน  ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง  ๆ   ในสถานประกอบกจิการ  

เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน  
รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย 

 (๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
แกลูกจางที่เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน  รวมทั้งลูกจางซ่ึงตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยูและอาจเกิดอันตรายดวย 

 (๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 (๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
 (๙) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ  และ

ติดตามผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานของ 
สถานประกอบกิจการ  พรอมทั้งรายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 
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(๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  เพื่อทําหนาที่

บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย  ทั้งนี้  หัวหนาหนวยงาน
ความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชพี หรือเปนหรือเคย
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

หมวด  ๔ 
การแจง  การสงเอกสาร  และการเก็บเอกสารหลักฐาน 

 
 

ขอ ๓๖ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด  ๑  เพื่อข้ึนทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงและระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทุกสามเดือนตามปปฏิทิน  ทั้งนี้  ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด 

ขอ ๓๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  
ใหนายจางแจงการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึง
การประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 

ขอ ๓๙ ใหนายจางปดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการทํางานไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม 

ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก  รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย  เก็บไวในสถานประกอบกิจการ
เปนเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา  และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาที่รับผิดชอบตามขอ  ๓๒  ตออธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปและมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางสงสําเนารายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ตามวรรคหนึ่งและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  พรอมทั้ง
รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว 

ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  รวมทั้งหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานดังกลาว  ไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองป  และพรอมที่ 
จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมศักด์ิ  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ดังนั้น  เพ่ือใหนายจางสามารถดําเนินการดังกลาวไดอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สมควรกําหนดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานและคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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