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พระราชบัญญัติ 
เคร่ืองมือแพทย� 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให-ไว- ณ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป2นป3ที่ ๖๓ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-า
ฯ ให-ประกาศว:า 

 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว:าด-วยเคร่ืองมือแพทย� 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให-กระทําได-โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห:งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-า ฯ ให-ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว-โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห:งชาติ ดังต:อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว:า “พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย� พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิกพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย� พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เคร่ืองมือแพทย�” หมายความว:า 
(๑) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช- เคร่ืองกล วัตถุท่ีใช-ใส:เข-าไปในร:างกายมนุษย�หรือสัตว� นํ้ายา

ท่ีใช-ตรวจในห-องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ� ซอฟต�แวร� หรือวัตถุอ่ืนใด ท่ีผู-ผลิตมุ:งหมายเฉพาะสําหรับใช-
อย:างหน่ึงอย:างใดดังต:อไปน้ี ไม:ว:าจะใช-โดยลําพัง ใช-ร:วมกันหรือใช-ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 

(ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ� ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย� ประกอบ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน-า ๒๕/๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

วิชาชีพกายภาพบําบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�ตามกฎหมายว:าด-วยการน้ันหรือประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย�และสาธารณสุขอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(ข) วินิจฉัย ปNองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย�หรือสัตว� 
(ค) วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย�หรือ

สัตว� 
(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก-ไข ดัดแปลง พยุง คํ้า หรือจุนด-านกายวิภาคหรือ

กระบวนการทางสรีระของร:างกายมนุษย�หรือสัตว� 
(จ) ประคับประคองหรือช:วยชีวิตมนุษย�หรือสัตว� 
(ฉ) คุมกําเนิด หรือช:วยการเจริญพันธุ�ของมนุษย�หรือสัตว� 
(ช) ช:วยเหลือหรือช:วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย�หรือสัตว� 
(ซ) ให-ข-อมูลจากการตรวจสิ่งส:งตรวจจากร:างกายมนุษย�หรือสัตว� เพ่ือ

วัตถุประสงค�ทางการแพทย�หรือการวินิจฉัย 
(ฌ) ทําลายหรือฆ:าเช้ือสําหรับเคร่ืองมือแพทย� 

(๒) อุปกรณ� หรือส:วนประกอบของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช- เคร่ืองกล ผลิตภัณฑ� หรือ
วัตถุตาม (๑) 

(๓) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช- เคร่ืองกล ผลิตภัณฑ� หรือวัตถุอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ว:าเป2นเคร่ืองมือแพทย� 

ผลสัมฤทธ์ิตามความมุ:งหมายของสิ่งท่ีกล:าวถึงตาม (๑) ซึ่งเกิดข้ึนในร:างกายมนุษย�
หรือสัตว�ต-องไม:เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ-มกันหรือปฏิกิริยาเผาผลาญให-เกิด
พลังงานเป2นหลัก 

“ผลิต” หมายความว:า ทํา ประกอบ ประดิษฐ� แบ:งบรรจุ รวมบรรจุ ปรับปรุง แปร
สภาพ ดัดแปลง หรือทําให-ปราศจากเช้ือ 

“ขาย” หมายความว:า จําหน:าย จ:าย แจก แลกเปลี่ยน ให-ยืม ให-เช:า ให-เช:าซื้อ หรือ
โอนสิทธิหรือการครอบครองให-แก:บุคคลอ่ืน  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน�ในทางการค-าและให-หมายความ
รวมถึงการมีไว-เพ่ือขายด-วย 

“นําเข-า” หมายความว:า นําหรือสั่งเข-ามาในราชอาณาจักร 
“ส:งออก” หมายความว:า นําหรือส:งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ฉลาก” หมายความว:า ข-อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว-ท่ีเคร่ืองมือแพทย� ภาชนะบรรจุ

หรือหีบห:อบรรจุเคร่ืองมือแพทย� 
“เอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย�” หมายความว:า กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีทําให-

ปรากฏความหมายด-วยข-อความใด ๆ อันเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย� ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว-กับภาชนะ
หรือหีบห:อท่ีบรรจุเคร่ืองมือแพทย�น้ัน และให-หมายความรวมถึงคู:มือการใช-เคร่ืองมือแพทย�น้ันด-วย 

“ข-อความ” หมายความรวมถึงการกระทําให-ปรากฏด-วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ� 
ภาพ ภาพยนตร� แสง เสียง เคร่ืองหมายหรือการกระทําอย:างใด ๆ ท่ีทําให-บุคคลท่ัวไปสามารถเข-าใจ
ความหมายได- 

“โฆษณา” หมายความว:า การกระทําไม:ว:าโดยวิธีใด ๆ ให-ประชาชนเห็น ได-ยินหรือ
ทราบข-อความเพ่ือประโยชน�ในทางการค-า และให-หมายความรวมถึงการส:งเสริมการขายด-วย 
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“การส:งเสริมการขาย” หมายความว:า การให-ข-อมูล การชักชวน หรือการกระทําโดย
วิธีใด ๆ เพ่ือชักนําให-เกิดการขาย 

“สถานพยาบาล” หมายความว:า สถานพยาบาลตามกฎหมายว:าด-วยสถานพยาบาล
และสถานพยาบาลสัตว�ตามกฎหมายว:าด-วยสถานพยาบาลสัตว� และให-หมายความรวมถึง
สถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว�ของหน:วยงานของรัฐด-วย 

“ผู-ประกอบวิชาชีพทางการแพทย�และสาธารณสุข” หมายความว:า ผู-ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู-ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู-ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�ช้ันหน่ึง ผู-ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด ผู-ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย� หรือผู-ประกอบวิชาชีพทางการแพทย�และ
สาธารณสุขอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ผู-รับอนุญาต” หมายความว:า ผู-ได-รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีนิติ
บุคคลเป2นผู-ได-รับใบอนุญาตให-หมายความรวมถึงผู-ซึ่งนิติบุคคลแต:งต้ังหรือมอบหมายให-เป2นผู-ดําเนิน
กิจการด-วย 

“ผู-แจ-งรายการละเอียด” หมายความว:า ผู-ได-รับใบรับแจ-งรายการละเอียดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป2นผู-ได-รับใบรับแจ-งรายการละเอียดให-หมายความรวมถึงผู-ซึ่ง
นิติบุคคลแต:งต้ังหรือมอบหมายให-เป2นผู-ดําเนินกิจการด-วย 

“ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ” หมายความว:า ผู-ได-รับใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป2นผู-ได-รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการให-
หมายความรวมถึงผู-ซึ่งนิติบุคคลแต:งต้ังหรือมอบหมายให-เป2นผู-ดําเนินกิจการด-วย 

“ผู-อนุญาต” หมายความว:า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู-ซึ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความว:า คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย� 
“กรรมการ” หมายความว:า กรรมการเคร่ืองมือแพทย� 
“พนักงานเจ-าหน-าท่ี” หมายความว:า ผู-ซึ่งรัฐมนตรีแต:งต้ังให-ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“หน:วยงานของรัฐ” หมายความว:า ราชการส:วนกลาง ราชการส:วนภูมิภาค ราชการ

ส:วนท-องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน และหน:วยงานอ่ืนของรัฐ 
“เลขาธิการ” หมายความว:า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู-รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให-รัฐมนตรีว:าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให-มีอํานาจแต:งต้ังพนักงานเจ-าหน-าท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดค:าธรรมเนียมไม:เกินอัตราท-าย
พระราชบัญญัติน้ียกเว-นค:าธรรมเนียม ออกประกาศ และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 
 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมเคร่ืองมือแพทย�และคุ-มครองความปลอดภัย

ของผู-บริโภค ให-รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีผู-ผลิตหรือผู-นําเข-าต-องได-รับอนุญาต ตลอดจนหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย� 

(๒) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีผู-ผลิตหรือผู- นําเข-าต-องแจ-งรายการละเอียด ตลอดจน
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย� 

(๓) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีผู-ขายต-องได-รับอนุญาต ตลอดจนหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขายเคร่ืองมือแพทย� 

(๔) มาตรฐานของเคร่ืองมือแพทย�ที่ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-ขายต-องปฏิบัติ 
(๕) ระบบคุณภาพของการผลิต นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย� 
(๖) มาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใช-ภาชนะบรรจุ ตลอดจนวัตถุท่ีห-ามใช-เป2น

ภาชนะบรรจุเคร่ืองมือแพทย�ที่ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-ขายต-องปฏิบัติ 
(๗) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีต-องจัดให-มีผู-ควบคุมการผลิต นําเข-า หรือขาย ตลอดจน

กําหนดคุณสมบัติ จํานวนและหน-าท่ีของผู-ควบคุม 
(๘) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีต-องมีการประเมินเทคโนโลยี เพ่ือให-การใช-เคร่ืองมือแพทย�

ดังกล:าวเป2นไปอย:างเหมาะสมสอดคล-องกับสภาพป5ญหาทางด-านสุขภาพของประชาชนและสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๙) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีต-องขายเฉพาะแก:ผู-บริโภคซึ่งมีใบสั่งของผู-ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย�และสาธารณสุข ตลอดจนหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการขายเคร่ืองมือแพทย� 

(๑๐) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีต-องขายเฉพาะแก:สถานพยาบาลหรือผู-ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย�และสาธารณสุข ตลอดจนหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการขายเคร่ืองมือแพทย� 

(๑๑) เคร่ืองมือแพทย�ที่ห-ามผลิต นําเข-า หรือขาย 
(๑๒) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีห-ามประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามกฎหมาย

ว:าด-วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 
(๑๓) เคร่ืองมือแพทย�ที่ต-องแสดงอายุการใช- คําเตือน ข-อห-ามใช- หรือข-อควรระวังใน

การใช-ไว-ในฉลากหรือเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย� ตลอดจนหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการ
แสดงดังกล:าว 

(๑๔) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีต-องจัดให-มีทะเบียนผู-ปVวยท่ีใช-เคร่ืองมือแพทย�น้ัน ตลอดจน
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการจัดให-มีทะเบียนผู-ปVวยท่ีใช-เคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าว 

(๑๕) หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการใช-เคร่ืองมือแพทย�ในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก 

(๑๖) หลักเกณฑ�และวิธีการขนส:ง เก็บรักษา ทําลายหรือทําให-สิ้นสภาพเคร่ืองมือ
แพทย� 

(๑๗) สถานท่ีแห:งใดในราชอาณาจักรให-เป2นด:านตรวจสอบเคร่ืองมือแพทย�ท่ีนําเข-า
หรือส:งออก 

(๑๘) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีได-รับการยกเว-นไม:ต-องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมบาง
ประการตามพระราชบัญญัติน้ี และมาตรการท่ีได-รับการยกเว-น 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๗  ให-มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว:า “คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย�” 
ประกอบด-วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป2นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย� อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว� อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เลขาธิการคณะกรรมการคุ-มครองผู-บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู-แทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู-แทนกรมศุลกากรเป2นกรรมการ และผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต:งต้ัง
เป2นกรรมการอีกไม:น-อยกว:าเก-าคนแต:ไม:เกินสิบเอ็ดคน ในจํานวนน้ีจะต-องแต:งต้ังจากผู-ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหน่ึงคน ผู-ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ�หน่ึงคน ผู-ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมหน่ึงคน ผู-ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�ช้ันหน่ึงหน่ึงคน ผู-ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย�หน่ึงคน ผู-ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดหน่ึงคน ผู-แทนสมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงค�
เก่ียวกับการส:งเสริมหรือสนับสนุนการดําเนินงานสถานพยาบาลหน่ึงคน ผู-แทนสมาคมหรือ
ผู-ประกอบการท่ีมีวัตถุประสงค�ในการผลิต นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย�หน่ึงคน และผู-แทนสมาคม
หรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค�เก่ียวกับการคุ-มครองผู-บริโภคอีกหน่ึงคน 

ให-รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป2นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู-อํานวยการกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย� สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป2นกรรมการและ
ผู-ช:วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละสองป3 
ในกรณีท่ีกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิพ-นจากตําแหน:งก:อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต:งต้ังผู-อ่ืน

เป2นกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิแทนได- และให-ผู-ท่ีได-รับแต:งต้ังอยู:ในตําแหน:งตามวาระของกรรมการซึ่งตน
แทน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแต:งต้ังกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว:างท่ีกรรมการซึ่ง
แต:งต้ังไว-แล-วยังมีวาระอยู:ในตําแหน:ง ให-ผู-ท่ีได-รับแต:งต้ังให-เป2นกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู:ใน
ตําแหน:งเท:ากับวาระท่ีเหลืออยู:ของกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งได-แต:งต้ังไว-แล-ว 

เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได- มีการแต:ง ต้ังกรรมการ
ผู-ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม:ให-กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งพ-นจากตําแหน:งตามวาระน้ันอยู:ในตําแหน:งเพ่ือ
ดําเนินงานต:อไปจนกว:ากรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งได-รับแต:งต้ังใหม:เข-ารับหน-าท่ี 

กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งพ-นจากตําแหน:งตามวาระ อาจได-รับแต:งต้ังอีกได-แต:จะ
ดํารงตําแหน:งติดต:อกันเกินสองวาระไม:ได- 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ-นจากตําแหน:งตามวาระ กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิพ-นจาก

ตําแหน:ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให-ออกเพราะบกพร:องต:อหน-าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย:อน

ความสามารถ 
(๔) เป2นบุคคลล-มละลาย 
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(๕) เป2นคนไร-ความสามารถหรือคนเสมือนไร-ความสามารถ 
(๖) ได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต:เป2นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได-กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการต-องมีกรรมการมาประชุมไม:น-อยกว:าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป2นองค�ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ-าประธานกรรมการไม:มาประชุมหรือไม:อาจปฏิบัติ

หน-าท่ีได-ให-กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป2นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให-ถือเสียงข-างมาก กรรมการคนหน่ึงให-มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ-าคะแนนเสียงเท:ากันให-ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป2นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๑๑  ให-คณะกรรมการมีอํานาจหน-าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) ให-คําแนะนําหรือความเห็นแก:รัฐมนตรีในด-านนโยบายและมาตรการเก่ียวกับ

การควบคุมเคร่ืองมือแพทย�เพ่ือให-เป2นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ให-คําแนะนําแก:รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖ 
(๓) ให-ความเห็นชอบในเ ร่ืองการพักใช-และเพิกถอนใบจดทะเบียนสถาน

ประกอบการใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว-ในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  ให-คณะกรรมการมีอํานาจแต:งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการ

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และให-นําความในมาตรา ๑๐ มาใช-บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให-คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป2นหนังสือเรียกบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให-ถ-อยคําหรือให-ส:ง
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข-อง หรือสิ่งใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได- 

 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหน-า ท่ีตามพระราชบัญญั ติ น้ี  ให-กรรมการและ

อนุกรรมการเป2นเจ-าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 
การจดทะเบียนสถานประกอบการ 

การขออนุญาตและการอนุญาต และการแจ-งรายการละเอียด 
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มาตรา ๑๕ ผู-ใดประสงค�จะผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ต-องจดทะเบียนสถาน
ประกอบการต:อผู-อนุญาต 

การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนสถานประกอบการตามวรรคหน่ึง ให-
เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ผู-อนุญาตจะออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนําเข-า

เคร่ืองมือแพทย�แก:ผู-ขอจดทะเบียนสถานประกอบการ เม่ือปรากฏว:าผู-ขอจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

(๑) เป2นเจ-าของกิจการท่ีประสงค�จะขอรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
(๒) มีอายุไม:ตํ่ากว:าย่ีสิบป3บริบูรณ� 
(๓) มีถิ่นท่ีอยู:ในประเทศไทย 
(๔) ไม:เป2นบุคคลล-มละลาย 
(๕) ไม:เคยได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุกในความผิดท่ีกฎหมาย

บัญญัติให-ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป2นองค�ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เว-นแต:
ได-พ-นโทษมาแล-วเกินสองป3ก:อนวันขอจดทะเบียน 

(๖) ไม:เป2นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร-ความสามารถหรือคนเสมือนไร-ความสามารถ 
(๗) ไม:เป2นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๘) มีสถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�และอุปกรณ�ท่ีใช-ในการผลิต 

การเก็บและการควบคุมหรือรักษาคุณภาพเคร่ืองมือแพทย�ท่ีมีลักษณะและจํานวนตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

(๙) ไม:ใช-ช่ือในการประกอบพาณิชยกิจอย:างเดียวหรือคล-ายคลึงกับช่ือท่ีใช-ในการ
ประกอบพาณิชยกิจของผู-จดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งอยู:ในระหว:างถูกพักใช-ใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการหรือถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการยังไม:ครบหน่ึงป3 

(๑๐) ไม:เป2นผู-อยู: ในระหว:างถูกพักใช-ใบจดทะเบียนสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๑๑) ไม:เคยถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติน้ี เว-น
แต:ถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการแล-วเกินสองป3ก:อนวันขอจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

ในกรณีนิติบุคคลเป2นผู-ขอจดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-จัดการหรือผู-แทนของนิติ
บุคคลซึ่งเป2นผู-ดําเนินกิจการต-องมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไม:มีลักษณะต-องห-ามตาม (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๑๐) หรือ (๑๑) 

 
มาตรา ๑๗  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการท่ีประสงค�จะผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือ

แพทย�ตาม มาตรา ๖ (๑) ให-ย่ืนคําขออนุญาต และเม่ือผู-อนุญาตออกใบอนุญาตให-แล-วจึงจะผลิตหรือ
นําเข-าเคร่ืองมือแพทย�น้ันได- 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ผู-รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงต-องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิต
หรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑) ด-วย 

 
มาตรา ๑๘  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�

ตามท่ีกําหนดในประกาศตามมาตรา ๖ (๑) อยู:ในวันท่ีประกาศดังกล:าวมีผลใช-บังคับและประสงค�จะ
ดําเนินการต:อไป ต-องย่ืนคําขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีประกาศน้ันมีผลใช-บังคับเม่ือย่ืนคํา
ขอดังกล:าวภายในกําหนดเวลาแล-วให-ดําเนินการต:อไปได-จนกว:าจะมีคําสั่งไม:อนุญาต 

ให-นําความในมาตรา ๑๗ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการท่ีประสงค�จะผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือ

แพทย�ตามมาตรา ๖ (๒) ให-ย่ืนคําขอแจ-งรายการละเอียด และเม่ือผู-อนุญาตออกใบรับแจ-งรายการ
ละเอียดให-แล-วจึงจะผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�น้ันได- 

การแจ-งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ-งรายการละเอียดตามวรรคหน่ึง ให-
เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผู-แจ-งรายการละเอียดตามวรรคหน่ึงต-องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข
ในการผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๒) ด-วย 

 
มาตรา ๒๐  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�

ตามท่ีกําหนดในประกาศตามมาตรา ๖ (๒) อยู:ในวันท่ีประกาศดังกล:าวมีผลใช-บังคับและประสงค�จะ
ดําเนินการต:อไป ต-องย่ืนคําขอแจ-งรายการละเอียดภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีประกาศน้ันมีผลใช-
บังคับ เม่ือย่ืนคําขอดังกล:าวภายในกําหนดเวลาแล-วให-ดําเนินการต:อไปได-จนกว:าจะมีคําสั่งไม:รับแจ-ง
รายการละเอียด 

ให-นําความในมาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๑  เม่ือมีประกาศเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๘) แล-ว ให-ผู-ผลิต ผู-นําเข-า 

ผู-ขาย หรือผู-ครอบครอง ท่ีมีเคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าวไว-ในครอบครองในวันท่ีประกาศมีผลใช-บังคับ 
แจ-งการครอบครองเคร่ืองมือแพทย�น้ันต:อผู-อนุญาตภายในหกสิบวันนับแต:วันท่ีประกาศดังกล:าวมีผล
ใช-บังคับ 

ในกรณีท่ีจะมีการเคลื่อนย-ายเคร่ืองมือแพทย�ตามวรรคหน่ึงจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีก
สถานท่ีหน่ึงในภายหลัง ให-ผู-ครอบครองเคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าวแจ-งให-ผู-อนุญาตทราบก:อนการ
เคลื่อนย-าย  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีจําเป2นเพ่ือความปลอดภัยในการใช-เคร่ืองมือแพทย�น้ันให-ผู-อนุญาต
ดําเนินการให-มีการตรวจสอบความพร-อมของเคร่ืองมือแพทย� สถานท่ี และบุคลากร หากมีค:าใช-จ:าย
ในการดําเนินการตรวจสอบความพร-อมดังกล:าว ให-เรียกเก็บจากผู-ครอบครองเคร่ืองมือแพทย� 

การแจ-งการครอบครองตามวรรคหน่ึง การเคลื่อนย-ายและการตรวจสอบความ
พร-อม รวมท้ังค:าใช-จ:ายในการดําเนินการตามวรรคสอง ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๒  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการท่ีประสงค�จะผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือ
แพทย�ตามมาตรา ๖ (๘) ให-ย่ืนคําขอต:อผู-อนุญาตเพ่ือให-มีการประเมินว:าเคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าวมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช- รวมท้ังการประเมินผลกระทบและ
ความคุ-มค:าทางด-านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให-การใช-เคร่ืองมือแพทย�เป2นไปอย:างเหมาะสม ท่ัวถึง
และเป2นธรรม และเม่ือผู-อนุญาตออกใบรับรองการประเมินให-แล-วจึงจะผลิตหรือนําเข-าได-  ท้ังน้ี ใน
กรณีที่เป2นเคร่ืองมือแพทย�ที่ผู-ผลิตหรือผู-นําเข-าต-องได-รับอนุญาตหรือต-องแจ-งรายการละเอียด จะผลิต
หรือนําเข-าได-เม่ือผู-อนุญาตออกใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดให-แล-วตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๑๙ แล-วแต:กรณี 

การย่ืนคําขอประเมิน การประเมินและการออกใบรับรองการประเมินเคร่ืองมือ
แพทย�ตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให-ผู-เช่ียวชาญ 
องค�กรผู-เช่ียวชาญ หน:วยงานของรัฐหรือหน:วยงานอ่ืนท้ังในประเทศและต:างประเทศ เป2นผู-ประเมิน
เคร่ืองมือแพทย�ตามวรรคหน่ึง รวมท้ังกําหนดอัตรา วิธีการชําระ และการยกเว-นค:าใช-จ:ายในการ
ประเมินเคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าว 

ค:าใช-จ:ายในการประเมินเคร่ืองมือแพทย�ตามวรรคสาม ให-เรียกเก็บจากผู-ประสงค�จะ
ผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�น้ัน 

ให-นําความในมาตรา ๒๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับกับกรณีท่ีจะมีการ
เคลื่อนย-ายเคร่ืองมือแพทย�ท่ีผ:านการประเมินตามวรรคหน่ึงจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึงใน
ภายหลังด-วย 

 
มาตรา ๒๓  ให-นําความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช-บังคับกับหน:วยงานของ

รัฐและสภากาชาดไทยด-วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๔  ผู-ใดประสงค�จะขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๓) ให-ย่ืนคําขอ

อนุญาตและเม่ือผู-อนุญาตออกใบอนุญาตให-แล-วจึงจะขายเคร่ืองมือแพทย�น้ันได- 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ผู-รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงต-องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย

เคร่ืองมือแพทย�ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๓) ด-วย 
ผู-ผลิตหรือผู-นําเข-าตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๙ ให-ถือว:าเป2นผู-รับอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทย�ตามวรรคหน่ึงท่ีตนผลิตหรือนําเข-าโดยไม:ต-องย่ืนคําขออนุญาตขาย แต:ต-องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๓) 

 
มาตรา ๒๕  ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�ตามท่ีกําหนดในประกาศตามมาตรา ๖ (๓) อยู:

ในวันท่ีประกาศดังกล:าวมีผลใช-บังคับและประสงค�จะดําเนินการต:อไป ต-องย่ืนคําขออนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต:วันท่ีประกาศน้ันมีผลใช-บังคับ เม่ือย่ืนคําขอดังกล:าวภายในกําหนดเวลาแล-วให-
ดําเนินการต:อไปได-จนกว:าจะมีคําสั่งไม:อนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ให-นําความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๖  ผู-อนุญาตจะออกใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย�แก:ผู-ขออนุญาตเม่ือ

ปรากฏว:าผู-ขออนุญาต 
(๑) เป2นเจ-าของกิจการท่ีประสงค�จะขอรับใบอนุญาตขาย 
(๒) มีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ 

(๗) 
(๓) ไม:ใช-ช่ือในการประกอบพาณิชยกิจอย:างเดียวหรือคล-ายคลึงกับช่ือท่ีใช-ในการ

ประกอบพาณิชยกิจของผู-จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู-รับอนุญาตซึ่งอยู:ในระหว:างถูกพักใช-ใบ
จดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือ
ใบอนุญาตยังไม:ครบหน่ึงป3 

(๔) ไม:เป2นผู-อยู:ในระหว:างถูกพักใช-ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) ไม:เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี เว-นแต:ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตแล-วเกินสองป3ก:อนวันย่ืนคําขออนุญาต 
(๖) มีระบบคุณภาพการขายตามมาตรา ๖ (๕) 
(๗) มีผู-ควบคุมการขาย ในกรณีที่เป2นเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๗) 
ในกรณีนิติบุคคลเป2นผู-ขออนุญาต ผู-จัดการหรือผู-แทนของนิติบุคคลซึ่งเป2นผู-ดําเนิน

กิจการต-องมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และไม:
มีลักษณะต-องห-ามตาม (๔) และ (๕) ด-วย 

 
มาตรา ๒๗  บทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ ไม:ใช-

บังคับแก: 
(๑) การผลิต นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย�โดยหน:วยงานของรัฐ ในหน-าท่ีปNองกัน 

ชันสูตรบําบัดโรคหรือฟXYนฟูสมรรถภาพ และสภากาชาดไทย 
(๒) การผลิตเคร่ืองมือแพทย�เฉพาะกรณีทําให-ปราศจากเช้ือในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว:าด-วยสถานพยาบาล 
(๓) การผลิตและการขายเคร่ืองมือแพทย�ท่ีผู-ประกอบวิชาชีพทางการแพทย�และ

สาธารณสุขผู-น้ันผลิตข้ึน สําหรับผู-ปVวยหรือสัตว�เฉพาะรายของตน 
(๔) การขายเคร่ืองมือแพทย�ท่ีได-รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดแล-ว

โดยสถานพยาบาลหรือผู-ประกอบวิชาชีพทางการแพทย�และสาธารณสุข สําหรับผู-ปVวยหรือสัตว�เฉพาะ
รายของตน 

(๕) การผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ในปริมาณเท:าท่ีจําเป2น เพ่ือใช-เฉพาะตัว เพ่ือ
เป2นตัวอย:าง เพ่ือจัดนิทรรศการ หรือเพ่ือใช-ในการศึกษา วิจัย วิเคราะห�หรือทดสอบคุณภาพมาตรฐาน 

(๖) การนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ที่เป2นอุปกรณ�หรือส:วนประกอบเพ่ือการผลิตเคร่ืองมือ
แพทย�หรือการนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�สําหรับผู-ปVวยหรือสัตว�เฉพาะราย 

(๗) การผลิตเคร่ืองมือแพทย�เพ่ือเป2นตัวอย:างในการส:งออก 
(๘) การผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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ผู-ได-รับยกเว-นการบังคับใช-ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต-องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ให-เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดอัตรา วิธีการชําระ การยกเว-นและผู-รับผิดชอบค:าใช-จ:ายในการประเมินเอกสารทาง
วิชาการการตรวจสถานประกอบการ การตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห�เคร่ืองมือแพทย� 

 
มาตรา ๒๘  ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการ

ละเอียด ให-คุ-มกันถึงลูกจ-างและตัวแทนของผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตและผู-แจ-ง
รายการละเอียดด-วย 

ให-ถือว:าการกระทําของลูกจ-างหรือตัวแทนท่ีได-รับการคุ-มกันตามวรรคหน่ึงเป2นการ
กระทําของผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดด-วย เว-นแต:ผู-จด
ทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดพิสูจน�ได-ว:าการกระทําดังกล:าว
เป2นการพ-นวิสัยท่ีตนจะล:วงรู-หรือควบคุมได- 

 
มาตรา ๒๙  ใบจดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ใบอนุญาตตาม

มาตรา ๑๗ และใบรับแจ-งรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ให-ใช-ได-จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของป3ท่ีห-า
นับแต:ป3ที่ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต และใบรับแจ-งรายการละเอียด 

ใบอนุญาตขายตามมาตรา ๒๔ ให-ใช-ได-จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของป3ท่ีออก
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-ง

รายการละเอียดประสงค�จะขอต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-ง
รายการละเอียด ให-ย่ืนคําขอก:อนวันท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-ง
รายการละเอียดสิ้นอายุ เม่ือได-ย่ืนคําขอและชําระค:าธรรมเนียมการต:ออายุพร-อมกับการย่ืนคําขอแล-ว 
ให-ประกอบกิจการต:อไปได-จนกว:าผู-อนุญาตจะสั่งไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดน้ัน 

การขอต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการ
ละเอียดและการอนุญาตให-ต:ออายุ ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดซึ่งใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดของตนสิ้นอายุไม:เกินหน่ึงเดือน 
จะย่ืนคําขอต:ออายุและขอผ:อนผัน โดยแสดงเหตุผลในการท่ีมิได-ย่ืนคําขอต:ออายุภายในกําหนด พร-อม
ท้ังชําระค:าธรรมเนียมการต:ออายุก็ได- แต:การขอผ:อนผันไม:เป2นเหตุให-พ-นผิดตามมาตรา ๙๑ 

การขอต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการ
ละเอียดเม่ือล:วงพ-นกําหนดเวลาหน่ึงเดือนนับแต:วันท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต
หรือใบรับแจ-งรายการละเอียดสิ้นอายุจะกระทํามิได- 

ในกรณีท่ีผู-อนุญาตมีคําสั่งไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด ให-คืนค:าธรรมเนียมการต:ออายุให-แก:ผู-ขอต:ออายุตามส:วน
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โดยคํานวณเป2นรายเดือนนับแต:วันท่ีมีคําสั่งไม:อนุญาตจนถึงวันสิ้นอายุของใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียดท่ีขอต:ออายุน้ัน เว-นแต:ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ�
คําสั่งไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 
และรัฐมนตรีได-มีคําสั่งให-ผู-ขอต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-ง
รายการละเอียดประกอบกิจการไปพลางก:อน ถ-ารัฐมนตรีมีคําสั่งให-ยกอุทธรณ�ให-นับแต:วันท่ีมีคําสั่งให-
ยกอุทธรณ�เศษของหน่ึงเดือนถ-าถึงสิบห-าวันให-นับเป2นหน่ึงเดือน 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-ง

รายการละเอียดประสงค�จะเปลี่ยนแปลงแก-ไขรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต 
ใบรับแจ-งรายการละเอียด หรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข-อง ให-ย่ืนคําขอต:อผู-อนุญาต เว-นแต:เป2นการย-าย
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเป2นการช่ัวคราวเพราะมีเหตุจําเป2นเร:งด:วนอันไม:อาจดําเนินการขออนุญาต
ได- 

การย่ืนคําขอ การอนุญาต และการย-ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเป2นการช่ัวคราว
เพราะมีเหตุจําเป2นเร:งด:วนอันไม:อาจดําเนินการขออนุญาตได- ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ-ง

รายการละเอียด ใบรับรองการประเมินตามมาตรา ๒๒ หรือหนังสือรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุด ให-ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดย่ืนคําขอรับใบแทน 
ภายในสิบห-าวันนับแต:วันท่ีได-ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนตามวรรคหน่ึงให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓  ให-เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษากําหนดผู-เช่ียวชาญ องค�กรผู-เช่ียวชาญ หน:วยงานของรัฐหรือหน:วยงานอ่ืนท้ังใน
ประเทศและต:างประเทศ รวมท้ังกําหนดอัตราและวิธีการชําระค:าใช-จ:ายในการประเมินเอกสารทาง
วิชาการ การตรวจสถานประกอบการ การตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห�เคร่ืองมือแพทย�เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในเร่ือง ดังต:อไปน้ี 

(๑) การพิจารณาออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ-ง
รายการละเอียด หรือหนังสือรับรอง 

(๒) การพิจารณาให-เปลี่ยนแปลง แก-ไข ปรับปรุงเคร่ืองมือแพทย�หรือรายการในใบ
จดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ-งรายการละเอียด หรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข-อง 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให-ผู-ย่ืนคําขอเป2นผู-รับผิดชอบค:าใช-จ:าย 
 
มาตรา ๓๔  เพ่ือประโยชน�ในการส:งออก ผู-ผลิตจะผลิตเคร่ืองมือแพทย�เพ่ือการ

ส:งออกโดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีผู-สั่งซื้อกําหนดก็ได- แต:จะต-อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ห-ามมิให-ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�ตามวรรคหน่ึงในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีมีข-อกําหนดของต:างประเทศ หรือข-อตกลงระหว:างประเทศ

เก่ียวกับมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือกฎเกณฑ�ของต:างประเทศหรือระหว:างประเทศ
ในการนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ของประเทศน้ัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจทําความตก
ลงกับหน:วยงานต:างประเทศเก่ียวกับการยอมรับการตรวจสอบหรือการรับรองเคร่ืองมือแพทย�หรือ
สถานประกอบการด-านเคร่ืองมือแพทย�ของหน:วยงานต:างประเทศน้ันได-ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด ไม:ว:าหน:วยงานของต:างประเทศจะเป2นหน:วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม 

การยอมรับการตรวจสอบหรือการรับรองโดยหน:วยงานต:างประเทศตามวรรคหน่ึง 
ให-เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศรายช่ือหน:วยงานต:างประเทศและ
ขอบเขตของการตรวจสอบหรือรับรองเคร่ืองมือแพทย�หรือสถานประกอบการด-านเคร่ืองมือแพทย�ของ
หน:วยงานต:างประเทศท่ีได-รับการยอมรับน้ัน 

 
หมวด ๓ 

การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 
   

 
มาตรา ๓๖  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผู-รับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๔ หรือผู-แจ-งรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ผู-ใดเลิกกิจการท่ีได-รับการจด
ทะเบียนได-รับอนุญาตหรือได-แจ-งรายการละเอียดตามพระราชบัญญัติน้ีต-องแจ-งการเลิกกิจการเป2น
หนังสือพร-อมท้ังส:งใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 
แล-วแต:กรณี ให-ผู-อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต:วันเลิกกิจการ และให-ถือว:าใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดดังกล:าวสิ้นอายุนับแต:วันเลิกกิจการน้ัน 

การแจ-งเลิกกิจการตามวรรคหน่ึงให-ระบุจํานวนเคร่ืองมือแพทย�ท่ีเหลืออยู:และ
สถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทย�น้ัน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการผู-ใดเลิกกิจการท่ีได-รับการจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ หากไม:แจ-งเลิกกิจการท่ีได-รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดให-ถือว:า
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดสิ้นอายุด-วย 

ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผู-รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๒๔ หรือผู-แจ-งรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ผู-ใดเลิกกิจการโดยไม:แจ-งตามวรรคหน่ึง ให-ถือ
ว:าใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดสิ้นอายุนับแต:วันท่ีเลิก
กิจการ 

 
มาตรา ๓๗  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผู-รับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๔ หรือผู-แจ-งรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ผู-ใดไม:ต:ออายุใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด หรือผู-อนุญาตไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบ
จดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด แล-วแต:กรณี ต-องแจ-ง
จํานวนเคร่ืองมือแพทย�ท่ีเหลืออยู:และสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทย�น้ันให-ผู-อนุญาตทราบภายในสามสิบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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วันนับแต:วันสิ้นอายุหรือวันท่ีผู-อนุญาตไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 

การแจ-งตามวรรคหน่ึงให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๘  ผู-รับอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๒๔ ซึ่งได-แจ-งการเลิก

กิจการ ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู-อนุญาตไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบอนุญาต แล-วแต:กรณี จะขาย
เคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าวของตนท่ีเหลืออยู:ให-แก:ผู-รับอนุญาตอ่ืน หรือบุคคลท่ีผู-อนุญาตเห็นสมควร
ภายในหกสิบวันนับแต:วันเลิกกิจการ วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันท่ีผู-อนุญาตไม:อนุญาตให-ต:ออายุ
ใบอนุญาต  ท้ังน้ี ผู-อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล:าวให-ได-ตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือพ-นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง และยังคงมีเคร่ืองมือแพทย�ท่ีผู-ขายต-องได-รับ
อนุญาตตามมาตรา ๒๔ เหลืออยู: ห-ามผู-รับอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าว และให-ผู-รับอนุญาต
แจ-งให-ผู-อนุญาตทราบเก่ียวกับจํานวนเคร่ืองมือแพทย�และสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทย�น้ันภายในสิบห-า
วันนับแต:วันท่ีพ-นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

การแจ-งตามวรรคสองให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-ง

รายการละเอียดตาย และทายาทหรือผู-ท่ีได-รับความยินยอมจากทายาท แสดงความจํานงต:อผู-อนุญาต
เพ่ือขอประกอบกิจการน้ันต:อไปภายในเก-าสิบวันนับแต:วันท่ีผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับ
อนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดตาย เม่ือผู-อนุญาตตรวจสอบแล-วเห็นว:าผู-น้ันมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๖ หรือมาตรา ๒๖ แล-วแต:กรณี ให-ผู-แสดงความจํานงน้ันประกอบกิจการต:อไปได-จนกว:าใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดสิ้นอายุและให-ถือว:าผู-แสดง
ความจํานงเป2นผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู- รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดตาม
พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต:วันท่ีผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียด
ตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบ ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให-นําความในมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลมกับกรณีท่ี
ทายาทผู-ครอบครองเคร่ืองมือแพทย�น้ัน หรือผู-จัดการมรดก ไม:แสดงความจํานงเพ่ือขอประกอบ
กิจการตามวรรคหน่ึง 

 
หมวด ๔ 

หน-าท่ีของผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต 
ผู-แจ-งรายการละเอียด และผู-ขาย 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๔๐  ห-ามมิให-ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต หรือผู-แจ-ง
รายการละเอียด ผลิต นําเข-า ขายหรือเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย�นอกสถานท่ีท่ีระบุไว-ในใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด เว-นแต: 

(๑) การเก็บรักษาช่ัวคราวโดยได-รับอนุญาตจากผู-อนุญาตตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

(๒) การขายโดยตรงต:อผู-ประกอบวิชาชีพทางการแพทย�และสาธารณสุข 
(๓) การประกอบเพ่ือการติดต้ังเคร่ืองมือแพทย�ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๔๑  ให-ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต หรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดปฏิบัติ ดังต:อไปน้ี 
(๑) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการผลิต นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย�ให-

เป2นไปตามระบบคุณภาพของการผลิต นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๕) 
(๒) จัดให-มีผู-ควบคุมการผลิต นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๗) และ

ควบคุมดูแลให-บุคคลดังกล:าวปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๖ (๗) โดยครบถ-วน 
(๓) จัดทําบันทึกการผลิต นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย� เพ่ือการตรวจสอบของ

พนักงานเจ-าหน-าท่ี และจัดทํารายงานต:อผู-อนุญาต  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๔) จัดทํารายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทย� หรือผลอันไม:พึง
ประสงค�ท่ีเกิดข้ึนกับผู-บริโภค และรายงานการดําเนินการแก-ไขผลดังกล:าวต:อผู-อนุญาตไม:ว:าผล
ดังกล:าวจะเกิดข้ึนในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๕) จัดให-มีปNายแสดงสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเข-า สถานท่ีขายหรือสถานท่ีเก็บรักษา
เคร่ืองมือแพทย�ไว-ในท่ีเปZดเผย ณ สถานท่ีดังกล:าว ตามท่ีระบุไว-ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด แล-วแต:กรณี  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๖) จัดให-มีปNายแสดงช่ือ และคุณวุฒิของผู-ควบคุมในกรณีเป2นเคร่ืองมือแพทย�ตาม
มาตรา ๖ (๗) ไว-ในท่ีเปZดเผย ณ สถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเข-า หรือสถานท่ีขาย  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๗) แสดงใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการ
ละเอียดไว-ในท่ีเปZดเผยและเห็นได-ง:าย ณ สถานท่ีท่ีระบุไว-ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 

(๘) จัดให-มีข-อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว:าเคร่ืองมือแพทย�ของตนมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพ่ือการตรวจสอบหรือส:งให-แก:เจ-าหน-าท่ีเม่ือร-องขอตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๔๒  ให-ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-ขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๑๔) หรือ
ผู-ดําเนินการสถานพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีมีการใช-เคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าว จัดให-มีทะเบียนผู-ปVวย
ท่ีใช-เคร่ืองมือแพทย�น้ัน 

การจัดให-มีทะเบียนผู-ปVวยท่ีใช-เคร่ืองมือแพทย�ตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑๔) 

 
มาตรา ๔๓  ให-ผู-ขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๙) หรือ (๑๐) ขายเคร่ืองมือ

แพทย�ดังกล:าวได-เฉพาะแก:ผู-บริโภคซึ่งมีใบสั่งของผู-ประกอบวิชาชีพทางการแพทย�และสาธารณสุข
หรือเฉพาะแก:สถานพยาบาลหรือผู-ประกอบวิชาชีพทางการแพทย�และสาธารณสุข 

ผู-ขายตามวรรคหน่ึงต-องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๙) หรือ (๑๐) 

 
หมวด ๕ 

ฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย� 
   

 
มาตรา ๔๔  ให-ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดซึ่งผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย� จัดให-มีฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย�โดยต-องไม:
แสดงข-อความอันเป2นเท็จหรือเกินความจริง 

การแสดงฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย�ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให-ผู-ขายเคร่ืองมือแพทย� ดูแลให-มีฉลาก หรือฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือ
แพทย� แล-วแต:กรณี ตามท่ีผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต หรือผู-แจ-งรายการละเอียด
ตามวรรคหน่ึงจัดไว- 

 
มาตรา ๔๕  ภายใต-บังคับมาตรา ๔๔ ให-ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับ

อนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดซึ่งผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๑๓) แสดงอายุ
การใช- คําเตือน ข-อห-ามใช- หรือข-อควรระวังในการใช-ไว-ในฉลากหรือเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย� 

การแสดงอายุการใช- คําเตือน ข-อห-ามใช- หรือข-อควรระวังในการใช-ไว-ในฉลากหรือ
เอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย�ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๖ (๑๓) 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมเคร่ืองมือแพทย� 
   

 
มาตรา ๔๖  ห-ามมิให-ผู-ใดผลิต นําเข-า หรือขายเคร่ืองมือแพทย� ดังต:อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองมือแพทย�ปลอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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(๒) เคร่ืองมือแพทย�ผิดมาตรฐาน 
(๓) เคร่ืองมือแพทย�เสื่อมคุณภาพ 
(๔) เคร่ืองมือแพทย�ที่ไม:ปลอดภัยในการใช- 
(๕) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีผลิตหรือนําเข-าไม:ตรงตามท่ีได-รับอนุญาตหรือแจ-งรายการ

ละเอียด 
(๖) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดถูกเพิกถอนตาม

มาตรา ๗๐ 
 
มาตรา ๔๗  เคร่ืองมือแพทย�ปลอม หมายความว:า เคร่ืองมือแพทย�ท่ีมีลักษณะ 

ดังต:อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองมือแพทย�ที่ทําเทียม หรือเลียนแบบท้ังหมดหรือบางส:วน 
(๒) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีลวงให-เข-าใจผิดเร่ืองช่ือ ส:วนประกอบ คุณภาพ ปริมาณ เดือน

ป3ท่ีผลิต เดือนป3ท่ีหมดอายุ ช่ือผู-ผลิต สถานท่ีผลิต ช่ือผู-นําเข-า หรือเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพหรือ
เคร่ืองหมายการค-า 

(๓) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีแสดงว:าเป2นเคร่ืองมือแพทย�ท่ีได-รับอนุญาตหรือแจ-งรายการ
ละเอียดไว-แล-วซึ่งมิใช:ความจริง 

 
มาตรา ๔๘  เคร่ืองมือแพทย�ผิดมาตรฐาน หมายความว:า 
(๑) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐานไม:เป2นไปตามท่ีได-รับอนุญาตหรือแจ-ง

รายการละเอียด 
(๒) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีมีมาตรฐานไม:เป2นไปตามมาตรา ๖ (๔) หรือท่ีมีมาตรฐานของ

ภาชนะบรรจุไม:เป2นไปตามมาตรา ๖ (๖) เว-นแต:กรณีเป2นเคร่ืองมือแพทย�ท่ีได-รับอนุญาตให-ผลิตเพ่ือ
การส:งออกตามมาตรา ๓๔ 

 
มาตรา ๔๙  เคร่ืองมือแพทย�เสื่อมคุณภาพ หมายความว:า เคร่ืองมือแพทย�ท่ีแปร

สภาพไปเป2นเคร่ืองมือแพทย�ผิดมาตรฐาน หรือเคร่ืองมือแพทย�ที่สิ้นอายุการใช-ตามท่ีแสดงไว- 
 
มาตรา ๕๐  เคร่ืองมือแพทย�ท่ีไม:ปลอดภัยในการใช- หมายความว:า เคร่ืองมือแพทย�

ท่ีมีลักษณะดังต:อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองมือแพทย�ที่ใช-ได-คร้ังเดียว และผ:านการใช-ไปแล-ว 
(๒) เคร่ืองมือแพทย�ที่ผลิตหรือเก็บรักษาโดยไม:ถูกสุขลักษณะ 
(๓) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีมีสิ่งอ่ืนแปลกปลอม หรือสิ่งท่ีน:าจะเป2นอันตรายแก:สุขภาพปน

อยู:ด-วย 
(๔) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีมีสารอันสลายได-รวมอยู:ด-วย และอาจทําให-เกิดพิษอันเป2น

อันตรายแก:ผู-ใช- 
(๕) เคร่ืองมือแพทย�ที่มีคุณประโยชน�ไม:เป2นท่ีเช่ือถือ 
(๖) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีออกแบบหรือผลิตซึ่งหากนําไปใช-อาจเป2นผลให-เกิดอันตราย

แก:ผู-ใช- 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๗) เคร่ืองมือแพทย�ท่ีมีการแสดงฉลากหรือเอกสารกํากับไม:เป2นไปตามมาตรา ๔๔ 
หรือมาตรา ๔๕ ซึ่งอาจเป2นผลให-เกิดอันตรายแก:ผู-ใช- 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๕) แล-ว ให-ผู-ผลิต ผู-นําเข-า ผู-สนับสนุน

การวิจัย และผู-วิจัยเคร่ืองมือแพทย�ท่ีต-องมีการศึกษาวิจัยทางคลินิก ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว-ในประกาศดังกล:าว 

 
มาตรา ๕๒  เม่ือมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๖) แล-ว ให-ผู-ผลิต ผู-นําเข-า ผู-ขาย ผู-

ครอบครอง หรือผู-ทําลายหรือทําให-สิ้นสภาพซึ่งเคร่ืองมือแพทย� ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี
กําหนดไว-ในประกาศดังกล:าว 

 
มาตรา ๕๓  เม่ือมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑๗) แล-ว การนําเข-าหรือส:งออกเคร่ืองมือ

แพทย�ต-องผ:านการตรวจสอบของพนักงานเจ-าหน-าท่ี ณ ด:านตรวจสอบเคร่ืองมือแพทย� 
 
มาตรา ๕๔  เพ่ือประโยชน�ในการคุ-มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู-บริโภค 

เม่ือมีกรณีเป2นท่ีสงสัยว:าเคร่ืองมือแพทย�ใดไม:มีคุณภาพ มาตรฐานหรือประสิทธิภาพ ไม:ปลอดภัยใน
การใช- อาจจะเป2นอันตรายต:อสุขภาพ หรือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ให-เลขาธิการมีอํานาจสั่งให-
ผู-ผลิตหรือผู-นําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ส:งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือพิสูจน�คุณภาพ มาตรฐานหรือ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

ในระหว:างการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให-เลขาธิการมีอํานาจสั่งระงับการผลิต 
นําเข-า หรือขายเป2นการช่ัวคราวจนกว:าจะได-มีการพิสูจน�แล-วว:าเคร่ืองมือแพทย�น้ันมีคุณภาพ 
มาตรฐานหรือประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

 
มาตรา ๕๕  เพ่ือประโยชน�ในการคุ-มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู-บริโภค

เม่ือปรากฏว:าเคร่ืองมือแพทย�ใดมีคุณภาพ หรือมาตรฐานหรือประสิทธิภาพไม:ตรงตามท่ีได-รับอนุญาต
หรือได-รับแจ-งรายการละเอียด ไม:ปลอดภัยในการใช- อาจจะเป2นอันตรายต:อสุขภาพ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ให-เลขาธิการมีอํานาจ ดังต:อไปน้ี 

(๑) ออกคําสั่งเป2นหนังสือให-ผู-รับอนุญาตและผู-แจ-งรายการละเอียดแก-ไขรายการท่ี
ได-รับอนุญาตหรือรับแจ-งรายการละเอียด 

(๒) ออกคําสั่งเป2นหนังสือให-ผู-ผลิต ผู-นําเข-า ผู-ขาย หรือผู-มีเคร่ืองมือแพทย�ไว-ใน
ครอบครองเพ่ือใช-ประโยชน� แก-ไขหรือปรับปรุงเคร่ืองมือแพทย�ท่ีผลิต นําเข-า ขาย หรือมีไว-ใน
ครอบครองน้ัน 

(๓) ออกคําสั่งเป2นหนังสือให-ผู-ผลิต ผู-นําเข-าหรือผู-ขายเคร่ืองมือแพทย� งดผลิต 
นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย� หรือดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข-องตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห�เคร่ืองมือแพทย� และประกาศการ
กระทําอันฝVาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามใน (๒) หรือ (๓) ให-ประชาชนทราบโดยเร็ว และในกรณีที่เลขาธิการ
เห็นสมควรให-แจ-งผู-เก่ียวข-องทราบด-วย 
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(๕) เรียกเก็บเคร่ืองมือแพทย�จากผู-ผลิต ผู-นําเข-า ผู-ขาย หรือผู-มีไว-ในครอบครองหรือ
สั่งให-ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-ขาย จัดเก็บเคร่ืองมือแพทย�ท่ีตนผลิต นําเข-า หรือขายคืนจากท-องตลาด
ภายในระยะเวลาท่ีเลขาธิการกําหนด และมีอํานาจสั่งให-ทําลาย หรือจัดการตามควรแก:กรณี หาก
พบว:าเคร่ืองมือแพทย�น้ันเป2นเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๔๖  ท้ังน้ี ให-ผู-ผลิต ผู-นําเข-า ผู-ขาย หรือผู-มี
ไว-ในครอบครองเป2นผู-รับผิดชอบค:าใช-จ:ายในการดําเนินการดังกล:าว 

 
หมวด ๗ 

การโฆษณา 
   

 
มาตรา ๕๖  ห-ามมิให-ผู-ใดโฆษณาเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๑๑) หรือเคร่ืองมือ

แพทย�ตามมาตรา ๔๖ 
 
มาตรา ๕๗  ภายใต-บังคับมาตรา ๕๖ การโฆษณาเคร่ืองมือแพทย�ต-องได-รับ

ใบอนุญาตจากผู-อนุญาตก:อน ใบอนุญาตโฆษณาให-มีอายุไม:เกินสามป3นับแต:วันท่ีออกใบอนุญาต 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและอายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให-เป2นไปตาม

หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผู-อนุญาตกําหนด  ท้ังน้ี ผู-อนุญาตจะกําหนดเง่ือนไขเฉพาะในการ
โฆษณาและจํากัดการใช-สื่อโฆษณาไว-ด-วยก็ได- 

ให-นําความในมาตรา ๓๓ มาใช-บังคับกับการพิจารณาออกใบอนุญาตโฆษณาหรือ
การพิจารณาให-เปลี่ยนแปลง แก-ไข ปรับปรุงรายการในใบอนุญาตโฆษณาด-วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตโฆษณาสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ให-ผู- รับ

อนุญาตโฆษณาย่ืนคําขอรับใบแทนภายในสิบห-าวันนับแต:วันท่ีได-ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา ให-เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๙  การโฆษณาเคร่ืองมือแพทย� ต-อง 
(๑) ไม:แสดงคุณประโยชน� คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส:วนประกอบหรือ

แหล:งกําเนิดของเคร่ืองมือแพทย�อันเป2นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ไม:แสดงการรับรองหรือยกย:องคุณประโยชน�ของเคร่ืองมือแพทย� โดยบุคคลหน่ึง

บุคคลใด 
(๓) ไม:จัดให-มีรางวัลด-วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ 
(๔) ไม:แสดงคุณประโยชน�ว:าสามารถปNองกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการ

ของโรคท่ีห-ามโฆษณาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๕) ไม:แสดงข-อความท่ีก:อให-เกิดความเข-าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับเคร่ืองมือ

แพทย� 
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มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีผู-อนุญาตเห็นว:าการโฆษณาใดฝVาฝXนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา 
๕๙ ให-ผู-อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอย:างหน่ึงอย:างใด ดังต:อไปน้ี 

(๑) แก-ไขข-อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห-ามการใช-ข-อความหรือวิธีการบางอย:างท่ีปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ระงับการโฆษณาน้ัน 
คําสั่งตามวรรคหน่ึง ผู-อนุญาตจะสั่งให-โฆษณาเผยแพร:ข-อมูลท่ีถูกต-องด-วยก็ได- 
 

หมวด ๘ 
พนักงานเจ-าหน-าท่ี 
   

 
มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติหน-าท่ีให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีมีอํานาจ ดังต:อไปน้ี 
(๑) เข-าไปในสถานท่ีผลิต นําเข-า หรือขาย และสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย�ใน

เวลาทําการของสถานท่ีน้ัน เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให-เป2นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) นําเคร่ืองมือแพทย�ในปริมาณพอสมควรไปเป2นตัวอย:างเพ่ือตรวจสอบหรือ

วิเคราะห� 
(๓) ยึดหรืออายัดเคร่ืองมือแพทย�รวมตลอดถึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช- วัตถุใดท่ีสงสัยว:า

จะเป2นความผิด หรือน:าจะเก่ียวข-องกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหีบห:อ ฉลาก 
เอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย� และเอกสารท่ีเก่ียวข-องกับเคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าว 

(๔) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว:ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีอาจเข-า
ไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให-เป2นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕) มีหนังสือเรียกให-บุคคลใด ๆ มาให-ถ-อยคํา หรือส:งเอกสารและหลักฐานท่ีจําเป2น
เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ-าหน-าท่ี 

 
มาตรา ๖๒  ในการปฏิบัติหน-าท่ี พนักงานเจ-าหน-าท่ีต-องแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจ-าหน-าท่ีต:อบุคคลท่ีเก่ียวข-อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ-าหน-าท่ีให-เป2นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖๓  ให-ผู-รับอนุญาต ผู-แจ-งรายการละเอียดและผู-มีหน-าท่ีเก่ียวข-องกับการ

ผลิต นําเข-า ขาย และการเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย� อํานวยความสะดวกแก:พนักงานเจ-าหน-าท่ีซึ่ง
ปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๖ วรรคสอง 

 
มาตรา ๖๔ สิ่งท่ียึดหรืออายัดไว-ตามมาตรา ๖๑ (๓) ให-ตกเป2นของกระทรวง

สาธารณสุขเม่ือปรากฏว:า 
(๑) ไม:ปรากฏเจ-าของ หรือไม:มีผู-มาแสดงตัวเป2นเจ-าของหรือผู-ครอบครองภายในเก-า

สิบวันนับแต:วันท่ีได-ยึดหรืออายัด 
(๒) ในกรณีท่ีไม:มีการดําเนินคดีและผู-เป2นเจ-าของหรือผู-ครอบครองมิได-ร-องขอคืน

ภายในเก-าสิบวันนับแต:วันท่ีได-รับแจ-งคําสั่งว:าไม:มีการดําเนินคดี 
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(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม:ฟNองคดีหรือศาลไม:ได-
พิพากษาให-ริบ และผู-เป2นเจ-าของหรือผู-ครอบครองมิได-ร-องขอคืนภายในเก-าสิบวันนับแต:วันท่ีทราบ
คําสั่งเด็ดขาดไม:ฟNองคดี หรือวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล-วแต:กรณี 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีสิ่งท่ียึดหรืออายัดไว-ตามมาตรา ๖๑ (๓) เป2นของเสียง:ายหรือ

เป2นของท่ีใกล-จะหมดอายุการใช-งานตามท่ีกําหนดไว- หรือในกรณีท่ีเก็บไว-จะเป2นการเสี่ยงต:อความ
เสียหายหรือจะเสียค:าใช-จ:ายในการเก็บรักษาเกินค:าของสิ่งน้ัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งน้ันก:อนคดีถึงท่ีสุด หรือก:อนท่ีสิ่งน้ันจะตกเป2นของกระทรวงสาธารณสุขก็
ได- เงินค:าของสิ่งน้ันเม่ือหักค:าใช-จ:ายและค:าภาระติดพันท้ังปวงแล-วเหลือเงินจํานวนสุทธิเท:าใดให-ยึดไว-
แทนสิ่งน้ันโดยฝากไว-กับธนาคารของรัฐ 

 
มาตรา ๖๖  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีเป2นเจ-า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ในกรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสั่งให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีเข-าดําเนินการ

สอบสวนร:วมกับพนักงานสอบสวนได-ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสํานักงานตํารวจแห:งชาติ ในการน้ีให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีดังกล:าวมีฐานะเป2นพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๙ 

การพักใช-และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 

   
 

มาตรา ๖๗  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู- รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ
ละเอียดผู-ใดฝVาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี ผู-อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช-ใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดได-โดยมีกําหนดคร้ังละไม:เกินหน่ึงร-อย
ย่ีสิบวัน แต:ในกรณีท่ีมีการฟNองผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ
ละเอียดต:อศาลว:าได-กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ผู-อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะสั่งพักใช-ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด
ไว-จนกว:าจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดก็ได- 

ห-ามมิให-ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดซึ่ง
ถูกสั่งพักใช-ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด ประกอบ
กิจการตามท่ีถูกสั่งพักใช-น้ัน 

 
มาตรา ๖๘  ผู-อนุญาตมีอํานาจสั่ งยกเลิกคําสั่ ง พักใช- ใบจดทะเบียนสถาน

ประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดก:อนกําหนดเวลาได- เม่ือปรากฏว:าผู-จด
ทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดได-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
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กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีแล-ว  ท้ังน้ี ให-ผู-อนุญาตรายงานการยกเลิกคําสั่ง
ดังกล:าวให-คณะกรรมการทราบ 

 
มาตรา ๖๙  ผู-อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบ

จดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด เม่ือปรากฏว:า 
(๑) ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามหรือไม:

ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ แล-วแต:กรณี 
(๒) ผู-รับอนุญาตขายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-าม หรือไม:ปฏิบัติตามมาตรา 

๒๖ แล-วแต:กรณี 
(๓) ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต หรือผู-แจ-งรายการละเอียดต-องคํา

พิพากษาถึงท่ีสุดว:ากระทําการฝVาฝXนพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต หรือผู-แจ-งรายการละเอียดฝVาฝXน

คําสั่งพักใช-ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 
 
มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชน�ในการคุ-มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู-บริโภค 

ผู-อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการ
ละเอียดหากภายหลังปรากฏกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต:อไปน้ี 

(๑) เคร่ืองมือแพทย�ผิดมาตรฐานและไม:สามารถแก-ไขปรับปรุงได- เคร่ืองมือแพทย�ท่ี
ไม:ปลอดภัยในการใช- หรือเคร่ืองมือแพทย�ปลอม 

(๒) ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดได-เปลี่ยนวัตถุประสงค�ในการใช-หรือ
คุณประโยชน�ของเคร่ืองมือแพทย�ไปเป2นยา วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต:อจิตและประสาท ยาเสพติดให-โทษวัตถุ
อันตรายหรือเคร่ืองสําอางโดยไม:ได-รับอนุญาต 

(๓) เคร่ืองมือแพทย�ไม:มีคุณประโยชน�ตามท่ีได-รับอนุญาตหรือได-แจ-งรายการละเอียด
โดยปรากฏผลจากเอกสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได- 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่ผู-อนุญาตกําหนดให-เคร่ืองมือแพทย�ท่ีได-รับอนุญาตหรือได-แจ-ง

รายการละเอียดไว-แล-วเปลี่ยนไปเป2นยา วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต:อจิตและประสาท ยาเสพติดให-โทษ วัตถุ
อันตราย หรือเคร่ืองสําอาง ให-ผู- รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดดําเนินการให-เป2นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีไม:มีการดําเนินการตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาท่ีเลขาธิการกําหนดให-
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๗๒  คําสั่งพักใช-หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต

หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด ให-ทําเป2นหนังสือแจ-งให-ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต
หรือผู-แจ-งรายการละเอียดทราบ และในกรณีไม:พบตัวผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต
หรือผู-แจ-งรายการละเอียด หรือผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ
ละเอียดไม:ยอมรับคําสั่งดังกล:าว ให-ปZดคําสั่งไว-ในท่ีเปZดเผยและเห็นได-ง:าย ณ สถานท่ีท่ีระบุไว-ในใบจด
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ทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด และให-ถือว:าผู-จดทะเบียน
สถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดทราบคําสั่งน้ันแล-วต้ังแต:วันปZดคําสั่ง 

คําสั่งพักใช-หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-ง
รายการละเอียด จะโฆษณาในหนังสือพิมพ�หรือโดยวิธีอ่ืนอีกด-วยก็ได- 

 
มาตรา ๗๓  ภายใต- บังคับมาตรา ๔๖ ผู- ถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถาน

ประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด จะขายเคร่ืองมือแพทย�ของตนท่ีเหลืออยู:แก:ผู-
จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู- รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดอ่ืน หรือผู-ซึ่งผู-อนุญาต
เห็นสมควรได-ภายในหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต:วันท่ีทราบคําสั่งเพิกถอนใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด หรือวันท่ีได-ทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เว-น
แต:ผู-อนุญาตจะขยายกําหนดเวลาดังกล:าวให- 

 
หมวด ๑๐ 
การอุทธรณ� 

   
 

มาตรา ๗๔  ในกรณีท่ีผู-อนุญาตไม:ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต
หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด หรือไม:ออกใบรับรองการประเมินตามมาตรา ๒๒ หรือไม:อนุญาตให-ต:อ
อายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด ผู-ย่ืนคําขอมีสิทธิ
อุทธรณ�คําสั่งดังกล:าวเป2นหนังสือต:อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได-รับหนังสือแจ-งการไม:ออก
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด หรือไม:ออกใบรับรองการ
ประเมินตามมาตรา ๒๒ หรือไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ-งรายการละเอียด แล-วแต:กรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให-เป2นท่ีสุด 
ในกรณีที่ผู-อนุญาตไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต

หรือใบรับแจ-งรายการละเอียด ก:อนท่ีรัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ�ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งอนุญาตให-ประกอบกิจการไปพลางก:อนได-เม่ือมีคําขอของผู-อุทธรณ� 

 
มาตรา ๗๕  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาต หรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียด ซึ่งถูกสั่งพักใช-หรือเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-ง
รายการละเอียดมีสิทธิอุทธรณ�เป2นหนังสือต:อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีทราบคําสั่ง 

การอุทธรณ�ตามวรรคหน่ึง ย:อมไม:เป2นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช-หรือคําสั่ง
เพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให-เป2นท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๖  การพิจารณาอุทธรณ�ตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ ให-รัฐมนตรี

พิจารณาอุทธรณ�ให-แล-วเสร็จภายในหน่ึงร-อยย่ีสิบวันนับแต:วันท่ีได-รับคําอุทธรณ� ถ-ามีเหตุจําเป2นไม:
อาจพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล:าว ให-มีหนังสือแจ-งให-ผู-อุทธรณ�ทราบก:อนครบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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กําหนดระยะเวลาน้ันในการน้ีให-ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ�ออกไปได-ไม:เกินหน่ึงร-อยย่ีสิบวันนับ
แต:วันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกล:าว 

 
หมวด ๑๑ 

ความรับผิดทางแพ:ง 
   

 
มาตรา ๗๗  ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-ขายเคร่ืองมือแพทย� ต-องรับผิดชอบในความ

เสียหายท่ีเกิดจากการใช-เคร่ืองมือแพทย� เว-นแต:จะพิสูจน�ได-ว:าความเสียหายเกิดแต:เหตุสุดวิสัย หรือ
มิได-เกิดจากความบกพร:องของเคร่ืองมือแพทย�น้ัน หรือเกิดเพราะความผิดของผู-เสียหายน้ันเอง 

 
มาตรา ๗๘  ผู-ใดใช-หรือดําเนินการให-มีการใช-เคร่ืองมือแพทย�ต:อบุคคลอ่ืนอันเป2น

เหตุให-เกิดความเสียหายแก:ชีวิต ร:างกาย หรืออนามัย ต-องรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคล
ดังกล:าวอันเกิดจากการใช-เคร่ืองมือแพทย�น้ัน เว-นแต:จะพิสูจน�ได-ว:าตนได-ใช-ความระมัดระวังตาม
มาตรฐานทางวิชาการน้ันแล-ว หรือความเสียหายน้ันเกิดแต:เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของ
ผู-เสียหายน้ันเอง 

ความในวรรคหน่ึงให-ใช-บังคับกับความเสียหายต:อจิตใจอันเป2นผลเน่ืองมาจากความ
เสียหายต:อร:างกายหรืออนามัยของผู-เสียหายด-วย 

 
มาตรา ๗๙  สิทธิเรียกร-องค:าเสียหายอันเกิดแต:เคร่ืองมือแพทย�หรือการใช-เคร่ืองมือ

แพทย�ตามหมวดน้ีเป2นอันขาดอายุความเม่ือพ-นสามป3นับแต:วันท่ีผู-เสียหายรู-ถึงความเสียหายและรู-ตัวผู-
จะพึงต-องใช-ค:าเสียหาย  ท้ังน้ี จะต-องไม:เกินสิบป3นับแต:วันท่ีเกิดความเสียหายอันเน่ืองจากเคร่ืองมือ
แพทย�หรือการใช-เคร่ืองมือแพทย�น้ัน 

 
มาตรา ๘๐  ผู-ท่ีต-องรับผิดตามมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ ท่ีได-ชําระค:าเสียหาย

ให-แก:ผู-เสียหายแล-ว ย:อมมีสิทธิไล:เบ้ียเอากับผู-ท่ีมีส:วนในการทําให-เกิดความเสียหายได-โดยต-องใช-สิทธิ
ไล:เบ้ียภายในสามป3นับแต:วันท่ีตนได-ชําระค:าเสียหาย แต:ผู-ใช-สิทธิไล:เบ้ียน้ันจะมีสิทธิไล:เบ้ียเฉพาะส:วน
ท่ีเกินจากความรับผิดของตน 

 
หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๑  ผู-ควบคุมการผลิต นําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย�ผู-ใดไม:ปฏิบัติหน-าท่ีท่ี

กําหนดไว-ในประกาศตามมาตรา ๖ (๗) ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๘๒  ผู-ใดฝVาฝXนประกาศท่ีออกตามมาตรา ๖ (๑๑) ต-องระวางโทษจําคุกไม:

เกินห-าป3 หรือปรับไม:เกินห-าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๘๓  ผู-ใดฝVาฝXนประกาศท่ีออกตามมาตรา ๖ (๑๒) ต-องระวางโทษจําคุกไม:

เกินสองป3 หรือปรับไม:เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๔  ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๓ ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา  ๘๕ ผู- ใดผลิต หรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�โดยไม:จดทะเบียนสถาน

ประกอบการตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๖  ผู-ใดผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๑) โดยไม:ได-รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง แล-วแต:กรณี ต-องระวางโทษจําคุกไม:
เกินสามป3 หรือปรับไม:เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-รับอนุญาตผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๑) ผู-ใดไม:ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงแสนห-าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๘๗  ผู-ใดผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๒) โดยไม:ได-รับใบ

รับแจ-งรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง แล-วแต:กรณี ต-องระวาง
โทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-แจ-งรายการละเอียดผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐ วรรค
สอง ต-องระวางโทษปรับไม:เกินห-าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๘๘  ผู-ผลิต ผู-นําเข-า ผู-ขายหรือผู-ครอบครองเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ 

(๘) ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ วรรคห-า แล-วแต:กรณี ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกิน
หน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๙  ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�โดยไม:ได-รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ วรรค

หน่ึง หรือมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง แล-วแต:กรณี ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสามป3 หรือปรับไม:เกินสาม
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-รับอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย�ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม หรือมาตรา 
๒๕ วรรคสอง ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงแสนห-าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๙๐  ผู-ได-รับการยกเว-นตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู-ใดไม:

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือผู-
ได-รับการยกเว-นตามมาตรา ๒๗ (๘) ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๗ (๘) ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๙๑  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู- รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ
ละเอียดผู-ใดผลิตนําเข-าหรือขายเคร่ืองมือแพทย� ภายหลังท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดสิ้นอายุแล-ว แต:ได-ย่ืนคําขอต:ออายุใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๓๐ วรรค
สาม ต-องระวางโทษปรับเป2นรายวันวันละหน่ึงพันบาท ตลอดเวลาท่ียังไม:ได-ย่ืนคําขอต:ออายุใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด 

 
มาตรา ๙๒  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู- รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๓  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู- รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๙๔  ผู-ผลิตเคร่ืองมือแพทย�เพ่ือการส:งออกผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ 

วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ผู-ใดฝVาฝXนมาตรา ๓๔ วรรคสอง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสามป3 หรือปรับไม:เกิน

สามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๕  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผู-รับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๔ หรือผู-แจ-งรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ผู-ใดเลิกกิจการโดยไม:ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๙๖  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผู-รับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๔ หรือผู-แจ-งรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ผู-ใดซึ่งใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดสิ้นอายุ หรือผู-อนุญาตไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบ
จดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียด ไม:แจ-งตามมาตรา ๓๗ วรรค
หน่ึงต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๙๗  ผู-รับอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๒๔ ผู-ใดซึ่งได-แจ-งการเลิก

กิจการใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู-อนุญาตไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบอนุญาต ไม:แจ-งตามมาตรา ๓๘ วรรค
สอง ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

ผู-รับอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๒๔ ผู-ใดซึ่งได-แจ-งการเลิกกิจการ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู-อนุญาตไม:อนุญาตให-ต:ออายุใบอนุญาต ขายเคร่ืองมือแพทย�เม่ือพ-น
กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสองป3 หรือปรับไม:เกินสองแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๙๘  ทายาทผู-ครอบครองเคร่ืองมือแพทย�หรือผู-จัดการมรดกตามมาตรา ๓๙ 
ผู-ใดไม:แจ-งตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๙๙  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู- รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดผู-ใดฝVาฝXนมาตรา ๔๐ ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ (๑) หรือ (๒) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดผู-ใดไม:
ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ (๓) (๔) หรือ (๘) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินห-าหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดผู-ใดจัดทํา
บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๑ (๓) จัดทํารายงานตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือจัดให-มีข-อมูลเอกสาร
ทางวิชาการตามมาตรา ๔๑ (๘) อันเป2นเท็จ ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดผู-ใดไม:
ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ (๕) (๖) หรือ (๗) ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๑  ผู-ผลิต ผู-นําเข-าหรือผู-ขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๑๔) หรือ

ผู-ดําเนินการสถานพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีมีการใช-เคร่ืองมือแพทย�ดังกล:าวผู-ใดไม:ปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

บุคคลตามวรรคหน่ึงผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ต-องระวางโทษปรับไม:
เกินห-าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๐๒  ผู-ขายเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๙) หรือ (๑๐) ผู-ใดไม:ปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

บุคคลตามวรรคหน่ึงผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ต-องระวางโทษปรับไม:
เกินห-าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๐๓  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดซึ่งผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษ
จําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

บุคคลตามวรรคหน่ึงผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต-องระวางโทษปรับไม:
เกินหน่ึงแสนบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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ผู-ขายเคร่ืองมือแพทย�ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม ต-องระวางโทษปรับไม:
เกินห-าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๐๔  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดซึ่งผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๑๓) ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ วรรค
หน่ึง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

บุคคลตามวรรคหน่ึงผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง ต-องระวางโทษปรับไม:
เกินหน่ึงแสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๕  ผู-ใดผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ปลอมอันเป2นการฝVาฝXนมาตรา 

๔๖ (๑) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสิบป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงล-านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�ปลอมอันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๑) ต-องระวางโทษ

จําคุกไม:เกินห-าป3 หรือปรับไม:เกินห-าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๖  ผู-ใดผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ผิดมาตรฐานอันเป2นการฝVาฝXน

มาตรา ๔๖ (๒) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสามป3 หรือปรับไม:เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�ผิดมาตรฐานอันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๒) ต-องระวาง

โทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๗  ผู-ใดผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�เสื่อมคุณภาพอันเป2นการฝVาฝXน

มาตรา ๔๖ (๓) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสองป3 หรือปรับไม:เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�เสื่อมคุณภาพอันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๓) ต-องระวาง

โทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๘  ผู-ใดผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ท่ีไม:ปลอดภัยในการใช-อันเป2นการ

ฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๔) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสามป3 หรือปรับไม:เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�ที่ไม:ปลอดภัยในการใช-อันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๔) ต-อง
ระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๙  ผู-ใดผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ท่ีผลิตหรือนําเข-าไม:ตรงตามท่ี

ได-รับอนุญาตหรือแจ-งรายการละเอียดอันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๕) ต-องระวางโทษปรับไม:เกินสอง
แสนบาท 

ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�ท่ีผลิตหรือนําเข-าไม:ตรงตามท่ีได-รับอนุญาตหรือแจ-งรายการ
ละเอียดอันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๕) ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๑๑๐  ผู-ใดผลิตหรือนําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการ
ละเอียดถูกเพิกถอนอันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๖) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินห-าป3 หรือปรับไม:เกิน
ห-าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-ใดขายเคร่ืองมือแพทย�ท่ีใบอนุญาตหรือใบรับแจ-งรายการละเอียดถูกเพิกถอนอัน
เป2นการฝVาฝXนมาตรา ๔๖ (๖) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๑  ผู-ผลิต ผู-นําเข-า ผู-สนับสนุนการวิจัย หรือผู-วิจัยเคร่ืองมือแพทย�ท่ีต-องมี

การศึกษาวิจัยทางคลินิกผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ต-องระวางโทษปรับไม:เกินห-าแสนบาท 
 
มาตรา ๑๑๒  ผู-ผลิต ผู-นําเข-า ผู-ขาย ผู-ครอบครอง หรือผู-ทําลายหรือทําให-สิ้นสภาพ

ซึ่งเคร่ืองมือแพทย�ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ ต-องระวางโทษปรับไม:เกินห-าแสนบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผู-นําเข-าหรือส:งออกเคร่ืองมือแพทย�ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ต-อง

ระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๔  ผู-ผลิต ผู-นําเข-าหรือผู-ขายเคร่ืองมือแพทย�ผู-ใดไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของ

เลขาธิการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๕ (๒) (๓) หรือ (๕) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกิน
หน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการละเอียดผู-ใดไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตาม
มาตรา ๕๕ (๑) ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๕  ผู-ใดโฆษณาเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๖ (๑๑) หรือเคร่ืองมือแพทย�

ตามมาตรา ๔๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) อันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๕๖ ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกิน
สองป3 หรือปรับไม:เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-ใดโฆษณาเคร่ืองมือแพทย�ตามมาตรา ๔๖ (๕) อันเป2นการฝVาฝXนมาตรา ๕๖ ต-อง
ระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๖  ผู-ใดโฆษณาเคร่ืองมือแพทย�โดยไม:ได-รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๗ 

วรรคหน่ึง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินห-าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๗  ผู-ใดโฆษณาเคร่ืองมือแพทย�โดยฝVาฝXนมาตรา ๕๙ ต-องระวางโทษ

จําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๘  ผู-โฆษณาผู-ใดไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของผู-อนุญาตตามมาตรา ๖๐ ต-อง

ระวางโทษจําคุกไม:เกินสองป3 หรือปรับไม:เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับเป2นรายวันอีก
วันละหน่ึงพันบาทจนกว:าจะได-ปฏิบัติให-ถูกต-อง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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มาตรา ๑๑๙  ผู-ใดต:อสู-หรือขัดขวางการปฏิบัติหน-าท่ีของพนักงานเจ-าหน-าท่ีตาม
มาตรา ๖๑ ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม:เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู-ใดไม:มาให-ถ-อยคํา ไม:ส:งเอกสารหรือหลักฐานท่ีจําเป2นตามมาตรา ๖๑ (๕) โดยไม:มี
เหตุผลอันสมควร ต-องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๒๐  ผู-รับอนุญาต ผู-แจ-งรายการละเอียดหรือผู-มีหน-าท่ีเก่ียวข-องกับการ

ผลิต นําเข-าขายหรือการเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย�ผู-ใดไม:อํานวยความสะดวกแก:พนักงานเจ-าหน-าท่ี
ตามมาตรา ๖๓ ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผู-จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู-รับอนุญาตหรือผู-แจ-งรายการ

ละเอียดผู-ใดฝVาฝXนมาตรา ๖๗ วรรคสอง ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสามป3 หรือปรับไม:เกินสามแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีท่ีผู-กระทําความผิดซึ่งต-องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป2น

นิติบุคคลให-กรรมการผู-จัดการ ผู-จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน
ต-องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว-สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด-วย เว-นแต:จะพิสูจน�ได-ว:าตนมิได-มีส:วนรู-เห็น
หรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษ

จําคุกไม:เกินหกเดือน ให-เลขาธิการหรือผู-ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได-ตาม
หลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการกําหนด และเม่ือผู-ต-องหาได-ชําระเงินค:าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีมีการเปรียบเทียบแล-ว ให-ถือว:าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว:าผู-ใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง และผู-น้ัน
ยินยอมให-เปรียบเทียบ ให-พนักงานสอบสวนส:งเร่ืองให-เลขาธิการหรือผู-ซึ่งเลขาธิการมอบหมายภายใน
เจ็ดวันนับแต:วันท่ีผู-น้ันแสดงความยินยอมให-เปรียบเทียบ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๔  ให-ผู-ผลิตหรือผู-นําเข-าเคร่ืองมือแพทย�ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือ
แพทย� พ.ศ. ๒๕๓๑ อยู:ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ย่ืนคําขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
ตามบทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัติน้ีภายในเก-าสิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช-บังคับ และ
ให-ประกอบกิจการดังกล:าวต:อไปได-จนกว:าจะได-รับแจ-งการไม:ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
จากผู-อนุญาต  ท้ังน้ี ให-ผู-อนุญาตพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในหน่ึงร-อยย่ีสิบวันนับแต:วันท่ีได-รับคําขอ
หากพ-นกําหนดระยะเวลาดังกล:าว ให-ถือว:าผู-ย่ืนคําขอเป2นผู-ได-รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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เม่ือได-ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล-ว ให-ใบอนุญาตผลิตหรือนําเข-าท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย� พ.ศ. ๒๕๓๑ ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับคงใช-ได-ต:อไปจนกว:า
จะสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๑๒๕  ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย�ท่ีออกตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือ

แพทย� พ.ศ. ๒๕๓๑ ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-คงใช-ได-ต:อไปจนกว:าจะสิ้นอายุ 
 
มาตรา ๑๒๖  การแจ-งรายการละเอียดตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย� พ.ศ. 

๒๕๓๑ ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-คงใช-ได-ต:อไปอีกสองป3นับแต:วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-
บังคับ เว-นแต:เคร่ืองมือแพทย�ท่ีได-มีการแจ-งรายการละเอียดดังกล:าวได-มีการประกาศกําหนดให-เป2น
เคร่ืองมือแพทย�ท่ีต-องขออนุญาตตามมาตรา ๖ (๑) ให-ผู-แจ-งรายการละเอียดดําเนินการตามมาตรา 
๑๘ 

 
มาตรา ๑๒๗  การโฆษณาเคร่ืองมือแพทย�ท่ีได-รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา อยู:ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-คงใช-ได-ต:อไปตามกําหนดเวลา
ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไว- 

 
มาตรา ๑๒๘  คําขออนุญาตและการแจ-งรายการละเอียดท่ีได-ย่ืนหรือแจ-งไว-ตาม

พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย� พ.ศ. ๒๕๓๑ และยังอยู:ในระหว:างการพิจารณา ให-ถือว:าเป2นคําขอ
อนุญาตหรือคําขอแจ-งรายการละเอียดตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม หากมีการแก-ไขคําขออนุญาต
หรือคําขอแจ-งรายการละเอียดให-เป2นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๒๙  กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย� 

พ.ศ. ๒๕๓๑ ท่ีใช-อยู:ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-คงใช-บังคับได-ต:อไปเท:าท่ีไม:ขัดหรือแย-งกับ
บทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัติน้ี จนกว:าจะมีกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช-
บังคับ 

ให-ดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให-แล-วเสร็จภายในสองป3
นับแต:วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ หากไม:สามารถดําเนินการได- ให-รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม:อาจ
ดําเนินการได-ต:อคณะรัฐมนตรี 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ�  จุลานนท� 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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[เอกสารแนบท-าย] 
 

๑. อัตราค:าธรรมเนียม 
 

(ดูข-อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติเคร่ืองมือ
แพทย� พ.ศ. ๒๕๓๑ ได-ใช-บังคับมาเป2นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม:เหมาะสมกับสภาวการณ�
ในป5จจุบันซึ่งมีการพัฒนาด-านเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย�อย:างรวดเร็ว ส:งผลให-เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและขยายตัวในด-านการค-าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย� สมควรปรับปรุงบท
นิยาม บทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศ องค�ประกอบของคณะกรรมการ 
การขออนุญาตและการอนุญาต การเลิกกิจการและการโอนกิจการ หน-าท่ีของผู-รับอนุญาต ผู-แจ-ง
รายการละเอียดและผู-ขายฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย� การควบคุมเคร่ืองมือแพทย� การ
โฆษณา อํานาจหน-าท่ีของพนักงานเจ-าหน-าท่ี การพักใช-และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ ใบอนุญาต และใบรับแจ-งรายการละเอียด และการอุทธรณ� รวมท้ังเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เก่ียวกับการจดทะเบียนสถานประกอบการ การประเมินเคร่ืองมือแพทย� ความรับผิดทางแพ:ง 
ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค:าธรรมเนียมให-เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป2นต-องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
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ปริญสินีย�/แก-ไข 
วศิน/ตรวจ 

๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๓ 
 

ชุติมา/ปรับปรุง 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 


