
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ ๓๗๙/๒๕๔๕ 

เร่ือง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต๑ 

   
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง แกไขคําส่ังการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด

และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต ใหมีความครอบคลุม เหมาะสมและรวดเร็วตอ
การปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคยิ่งข้ึน 

 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ . ๒๕๒๒ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ . ๒๕๒๒ และมาตรา ๓ แหง
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกคําส่ัง 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
๑.๑ คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๒๓/๒๕๓๖ เร่ือง การมอบ

อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต ลงวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๓๖ 

๑.๒ คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๒๕๐/๒๕๔๔ เร่ือง คําส่ัง
มอบอํานาจการเปนผูอนุญาตในสวนภูมิภาคเกี่ยวกับอาหาร ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

 
ขอ ๒  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด

และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปน “ผูอนุญาต” ภายในเขตจังหวัดที่อยูในหนาที่รับผิดชอบ
ดังตอไปนี้ 

๒.๑ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๑.๑ ผูวาราชการจังหวัด 

๒.๑.๑.๑ การสั่งพักใช เพิกถอนใบอนุญาตยาโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการยา ตามมาตรา ๙๕ และ ๙๖ 

๒.๑.๑.๒ การสั่งถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตยากอนกําหนด โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการยา ตามมาตรา ๙๘ 

๒.๑.๒ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หนา ๔๒/๑๙ สิงหาคม 

๒๕๔๕ 



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 
 

๒.๑.๒.๑ การอนุญาตผลิตยาโบราณ ตามมาตรา ๔๖ 
๒.๑.๒.๒ การอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 

และมาตรา ๔๖ 
๒.๑.๒.๓ การอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณตามมาตรา 

๗๙ และการแกรายการในทะเบียนตํารับยา ตามมาตรา ๘๑ เฉพาะสมุนไพรเดี่ยว ไดแก ขมิ้นชัน 
ฟาทะลายโจร มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ 

๒.๑.๒.๔ การอนุญาตตออายุใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๕๑ 

๒.๑.๒.๕ การออกใบแทนใบอนุญาตยา ตามมาตรา ๒๘ และ
มาตรา ๖๐ 

๒.๑.๒.๖ การอนุญาตใหยายสถานที่ผลิตยา สถานที่เก็บยาแผน
โบราณ ตามมาตรา ๖๒ และสถานที่เก็บยาแผนปจจุบัน ตามมาตรา ๓๐ 

๒.๑.๒.๗ การรับแจงการอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๖๓ 

๒.๑.๒.๘ การรับแจงการจัดใหมีผูปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาที่ที่
ปฏิบัติการ ตามมาตรา ๓๓ ทวิ และมาตรา ๖๓ ทว ิ

๒.๑.๒.๙ การรับแจงการพนหนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ตาม
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๔ 

๒.๑.๒.๑๐ การแจงการเลิกกิจการ ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๖๕ 
๒.๑.๒.๑๑ การผอนผันขยายระยะเวลาใหขายยาที่เหลือ ตาม

มาตรา ๓๖ และมาตรา ๖๖ 
๒.๑.๒.๑๒ รับแจงการแสดงความจํานงประกอบกิจการตอจาก

ผูตาย และการพิจารณาดําเนินการ ตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๗ 
๒.๑.๒.๑๓ รับรายงานการผลิตหรือนําเขายาเขามาในราชอาณาจักร 

ตามมาตรา ๘๕ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 
๒.๑.๒.๑๔ การออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา ตาม

มาตรา ๘๗ เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 
๒.๑.๒.๑๕ การอนุญาตใหโฆษณาขายยา ตามมาตรา ๘๘ ทวิ 
เมื่อมีการอนุญาตใหโฆษณาในวรรคแรก ถาการอนุญาตนั้นเปนการ

อนุญาตใหโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือทางสิ่งพิมพอันเปนที่
เห็นไดวาส่ือดังกลาวมีการกระจายแพรขามเขตรับผิดชอบกันไดโดยสภาพ ใหถือวาการอนุญาต
ดังกลาวเปนการอนุญาตครอบคลุมในเขตพื้นที่ที่ส่ือการโฆษณานั้นเผยแพรไปถึงดวย 

๒.๑.๒.๑๖ การสั่งใหระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการ
โฆษณาฝาฝน ตามมาตรา ๙๐ ทวิ 

๒.๑.๒.๑๗ การผอนผันขยายระยะเวลาใหขายยาที่เหลือหลังถูก



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 
 

เพิกถอน ตามมาตรา ๑๐๐ 
๒.๑.๒.๑๘ การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ของสถานที่ผลิตยาแผนปจจุบัน 
สถานที่นําส่ังยาแผนปจจุบัน สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ หรือสถานที่นําส่ังยาแผนโบราณ ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(ก) การเพิ่มผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
(ข) การเปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการ 
(ค) การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพ่ิมเติมชื่อสถานที่ 
(ง) การเปลี่ยนเวลาทําการ 
(จ) การเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุลของผู รับอนุญาต ผู

ดําเนินกิจการ หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
(ฉ) การเปลี่ยนเลขหมายประจําสถานที ่
(ช) การเปลี่ยนชื่อถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือ

เขตจังหวัด 
๒.๑.๒.๑๙ การขยายหรือลดสถานที่ หรือเนื้อที่ของสถานที่ผลิตยา

แผนโบราณ สถานที่นําส่ังยาแผนปจจุบัน หรือสถานที่นําส่ังยาแผนโบราณ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒.๑.๒.๒๐ การเพิ่มสถานที่เก็บยาของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 
สถานที่นําส่ังยาแผนปจจุบัน หรือสถานที่นําส่ังยาแผนโบราณ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒.๑.๒.๒๑ กิจการใด ๆ นอกจากที่กลาวถึงแลวที่นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต กิจการตอมาที่เก่ียวของกับการดําเนินการไมวาจะเปนการแกไข 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือดําเนินการอื่นใดในเรื่องนั้น ๆ ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดที่จะดําเนินการ 

สําหรับการอื่นใดที่ไมไดมอบอํานาจ และการใดที่เปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัดใหการนั้นเปนไปตามกําหนดในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

๒.๒ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒.๒.๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

๒.๒.๑.๑ การอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน ตามมาตรา ๖๒ 
และใหรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อไดอนุญาตแลวเสร็จภายในหนึ่งเดือน 

๒.๒.๑.๒ การตออายุและออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๓๐ เฉพาะใบอนุญาตตามขอ ๒.๒.๑.๑ 

๒.๒.๑.๓ การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะ



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 
 

ใบอนุญาตตามขอ ๒.๒.๑.๑ 
๒.๓ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒.๓.๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
๒.๓.๑.๑ การอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่ง

ยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๒ ตามมาตรา ๑๗ เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 
๒.๓.๑.๒ การอนุญาตใหจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ ประเภท ๓ 

ตามมาตรา ๒๐ 
๒.๓.๑.๓ การตออายุใบอนุญาตจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่ง

ยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๒ เฉพาะใบอนุญาตตามขอ ๒.๓.๑.๑ และใบอนุญาตผลิต จําหนาย 
นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๓ 

๒.๓.๑.๔ การออกใบแทนใบอนุญาตใบอนุญาตจําหนาย หรือมีไว
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๒ เฉพาะใบอนุญาตตามขอ ๒.๓.๑.๑ และ
ใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๕ 

๒.๓.๑.๕ การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะ
ใบอนุญาตตามขอ ๒.๓.๑.๒ ใหสอดคลองกับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

๒.๔ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒.๔.๑ ผูวาราชการจังหวัด 
การพักใช เพิกถอนใบอนุญาตอาหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อาหาร ตามมาตรา ๔๖ 
๒.๔.๒ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

๒.๔.๒.๑ การอนุญาตผลิตอาหารเพื่อจําหนายตามมาตรา ๑๔ 
ดังตอไปนี ้

(๑) อาหารควบคุมเฉพาะ ไดแก 
(ก) สีผสมอาหารเฉพาะที่ผลิตโดยวิธีแบงบรรจ ุ
(ข) ไอศกรีมทุกชนิดยกเวนไอศกรีมชนิดผง 
(ค) น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
(ง) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  และ

เครื่องดื่มชนิดแหงเฉพาะกระเจี๊ยบ เก็กฮวย หลอฮังกวย มะตูม ขิง บัวบก ตะไคร ใบเตย มะนาว 
และใบหมอน ยกเวนเครื่องดื่มที่มีกาซคารบอนไดออกไซด หรือออกซิเจนผสมอยูดวย และ
เครื่องดื่มชนิดแหงที่มิไดมอบอํานาจ 

(จ) น้ําแข็ง 
(๒) อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ไดแก 

(ก) น้ํามันและไขมัน 
(ข) น้ํามันถั่วลิสง 
(ค) เนย 



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 
 

(ง) เนยเทียม 
(จ) กี 
(ฉ) อาหารกึ่งสําเร็จรูป 
(ช) น้ํามันเนย 
(ซ) น้ําปลา 
(ฌ) น้ําสมสายช ู
(ญ) ครีม 
(ฎ) น้ํามันปาลม 
(ฏ) น้ํามันมะพราว 
(ฐ) ชา 
(ฑ) กาแฟ 
(ฒ) น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
(ณ) แยม เยลลี และมารมาเลดในภาชนะบรรจุที่

ปดสนิท 
(ด) เครื่องดื่มเกลือแร 
(ต) น้ําผึ้ง 
(ถ) น้ําแรธรรมชาต ิ
(ท) เนยแข็ง 
(ธ) ซอสบางชนิด 
(น) ไขเย่ียวมา 
(บ) ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของ

ถ่ัวเหลือง 
(ป) ขาวเติมวิตามิน 
(ผ) ช็อกโกแลต 
(ฝ) เกลือบริโภค 

(๓) อาหารที่ตองมีฉลาก ไดแก 
(ก) ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 
(ข) แปงขาวกลอง 
(ค) น้ําเกลือปรุงอาหาร 
(ง) ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
(จ) ขนมปงในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
(ฉ) หมากฝรั่งและลูกอม 
(ช) วุนสําเร็จรูปและขนมเยลล ี
(ซ) อาหารซึ่งมีการใชกรรมวิธีการฉายรังสี 
(ฌ) วัตถุแตงกล่ินรส 



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 
 

(ญ) อาหารที่มีวัตถุที่ใชเพ่ือรักษาคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ 

(ฎ) อาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอม
บริโภคทันที 

(๔) อาหารทั่วไป เชน แปงตาง ๆ กวยเตี๋ยว เสนหมี่ 
เก๊ียว แผนเมี้ยง มะกะโรนี เครื่องเทศ เปนตน 

๒.๔.๒.๒ การอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
จําหนาย ตามมาตรา ๑๕ 

๒.๔.๒.๓ การอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๑ 
เฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะในขอ ๒.๔.๒.๑ (๑) 

๒.๔.๒.๔ การอนุญาตใหใชฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ฉลาก สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะอาหาร ในขอ ๒.๔.๒.๑ (๑) เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตที่
ไมเขาขายโรงงาน 

๒.๔.๒.๕ การอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน
เฉพาะอาหารในขอ ๒.๔.๒.๑ (๑) (๒) (๓) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องฉลาก 
และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 

๒.๔.๒.๖ การอนุญาตใหยายสถานที่ผลิตอาหารเฉพาะอาหารในขอ 
๒.๔.๒.๑ และสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารสําหรับอาหารทุกประเภท ตามมาตรา ๒๑ 

๒.๔.๒.๗ การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตที่
ไดอนุญาตไว เชน 

(ก) ขยาย ตอเติม แกไขสถานท่ีผลิตและสถานที่เก็บ
อาหาร 

(ข) ขยาย เปลี่ยนแปลง เคลื่อนยาย ติดตั้งเคร่ืองจักร 
(ค) เปลี่ยนชื่อสถานที่ ช่ือตัว ช่ือสกุล ผูรับอนุญาต หรือ

ผูดําเนินกิจการที่มิใชเปนการเปลี่ยนแแปลงตัวบุคคลหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต 
(ง) เปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล

ผูรับอนุญาต 
(จ) เปลี่ยนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปน

บริษัทมหาชนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 
(ฉ) เปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมเลขที่ตั้งของสถานที่ที่

ไดรับอนุญาต 
(ช) อนุญาตใหผลิตเพิ่มหรือยกเลิกประเภทอาหาร

เฉพาะอาหารในขอ ๒.๔.๒.๑ และการเพ่ิมหรือยกเลิกประเภทอาหารนําเขาทุกประเภทในกรณี
สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาที่รับอนุญาตตั้งอยูในเขตจังหวัด 

๒.๔.๒.๘ การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต



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 
 

อาหารในขอ ๒.๔.๒.๑ (๑) (๒) (๓) ที่ไมเขาขายโรงงาน เชน 
(ก) ขยาย ตอเติม แกไขสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ

อาหาร 
(ข) ยายสถานที่ผลิตอาหาร 
(ค) ขยาย เปลี่ยนแปลง เคลื่อนยาย ติดตั้งเคร่ืองจักร 
(ง) เปลี่ยนชื่อสถานที่ ช่ือตัว ช่ือสกุล ของผูรับอนุญาต 

หรือผูดําเนินกิจการที่มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล หรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต 
(จ) เปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล

ผูรับอนุญาต 
(ฉ) เปลี่ยนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปน

บริษัทมหาชนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 
(ช) เปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมเลขที่ตั้งของสถานที่ที่

ไดรับอนุญาต 
(ซ) อนุญาตใหผลิตเพิ่มหรือยกเลิกประเภทอาหาร

เฉพาะอาหารในขอ ๒.๔.๒.๑ 
๒.๔.๒.๙ การตออายุใบอนุญาตผลิตและนําเขาอาหารเพ่ือจําหนาย 

ตามมาตรา ๑๘ 
๒.๔.๒.๑๐ การออกใบแทนใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๒ 
๒.๔.๒.๑๑ การสั่งผอนผันใหผูผลิตอาหารกอนประกาศใหอาหารที่

ผลิตเปนอาหารควบคุมเฉพาะ ทําการผลิตเปนการชั่วคราวภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา ๓๒ 
๒.๔.๒.๑๒ การสั่งผอนผันขยายระยะเวลานําเขาอาหารกอนที่

ประกาศเปนอาหารควบคุมเฉพาะ ตองมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารภายใน ๖๐ วัน ตามมาตรา 
๓๓ 

๒ .๔ .๒ .๑๓  การอนุญาตใหส งอาหารออกไปจํ าหนายนอก
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว ตามมาตรา ๒๔ 

๒.๔.๒.๑๔ การอนุญาตใหเพ่ิมฉลากเพื่อการสงออกเฉพาะอาหาร
ควบคุมเฉพาะในขอ ๒.๔.๒.๑ (๑) 

๒.๔.๒.๑๕ การอนุญาตใหแกไขทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 
๓๖ เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 

๒.๔.๒.๑๖ การสั่งใหแกไขทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา ๓๘ 
เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 

๒.๔.๒.๑๗ การออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร 
ตามมาตรา ๒๒ เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 

๒.๔.๒.๑๘ การออกเลขในการรับจดทะเบียนอาหารหรือแจง
รายละเอียดอาหารของอาหารในขอ ๒.๔.๒.๑ (๒) (๓) 



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 
 

๒.๔.๒.๑๙ การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับ
อนุญาตใชฉลากอาหาร เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 

๒.๔.๒.๒๐ การรับแจงการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จด
ทะเบียนอาหารหรือแจงรายละเอียดอาหารของอาหารในขอ ๒.๔.๒.๑ (๒) (๓) 

๒.๔.๒.๒๑ การอนุญาตใหโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพหรือ
สรรพคุณอาหาร ตามมาตรา ๔๑ 

เมื่อมีการอนุญาตใหโฆษณาในวรรคแรก ถาการโฆษณา
ทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือทางสิ่งพิมพ อันเปนที่เห็นไดวาส่ือ
ดังกลาวมีการกระจายเผยแพรขามเขตรับผิดชอบไดโดยสภาพ ใหถือวาการอนุญาตดังกลาวเปน
การอนุญาตครอบคลุมในเขตพื้นที่ที่ส่ือการโฆษณานั้นเผยแพรไปถึงดวย 

๒.๔.๒.๒๒ การสั่งใหระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นวายังไมได
อนุญาตหรือการโฆษณาที่ฝาฝนขอหาม ตามมาตรา ๔๒ 

กิจการใด ๆ นอกจากที่กลาวถึงแลวที่นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต กิจการตอมาที่เก่ียวของกับการดําเนินการไมวาจะเปนการแกไข 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือดําเนินการอื่นใดในเรื่องนั้น ๆ ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดที่จะดําเนินการ 

๒.๕ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๒.๕.๑ ผูวาราชการจังหวัด 

๒.๕.๑.๑ การสั่งพักใช เพิกถอนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทยโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ 

๒.๕.๑.๒ การสั่งถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย
กอนกําหนดเวลา ตามมาตรา ๕๑ 

๒.๕.๒ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
๒.๕.๒.๑ การอนุญาตขายเครื่องมือแพทยที่ไดประกาศเปน

เครื่องมือแพทยที่ตองขออนุญาต ตามมาตรา ๑๓ 
๒.๕.๒.๒ การรับแจงการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยที่ได

ประกาศเปนเครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายละเอียด ตามมาตรา ๑๖ 
๒.๕.๒.๓ การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย 

ตามมาตรา ๒๒ 
๒.๕ .๒ .๔ การอนุญาตใหยายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ขาย

เครื่องมือแพทยที่ตองขออนุญาต ตามมาตรา ๒๓ 
๒.๕.๒.๕ รับแจงการยายสถานที่ผลิต นําเขา ขายและเก็บ ตาม

มาตรา ๒๔ 
๒.๕.๒.๖ การออกใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย ตาม

มาตรา ๒๕ 



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 
 

๒.๕.๒.๗ การรับแจงการเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตขายเครื่องมือ
แพทย ตามมาตรา ๒๖ 

๒.๕.๒.๘ การผอนผันขยายเวลาจําหนายเครื่องมือแพทยที่เหลือ
หลังจากเลิกกิจการ ตามมาตรา ๒๗ เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาตขาย 

๒.๕.๒.๙ การรับการแสดงจํานงของทายาท เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติใหประกอบกิจการขายเครื่องมือแพทยตอไป ตามมาตรา ๒๘ 

๒.๕.๒.๑๐ การอนุญาตใหโฆษณาเครื่องมือแพทย ตามมาตรา ๔๒ 
เมื่อมีการอนุญาตใหโฆษณาในวรรคแรก ถาการอนุญาตนั้นเปนการ

อนุญาตใหโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือทางสิ่งพิมพ อันเปน
ที่เห็นไดวาส่ือดังกลาวมีการกระจายเผยแพรขามเขตรับผิดชอบกันไดโดยสภาพ ใหถือวาการ
อนุญาตดังกลาวเปนการอนุญาตครอบคลุมในเขตพื้นที่ที่ส่ือการโฆษณานั้นเผยแพรไปถึงดวย 

๒.๕.๒.๑๑ การสั่งระงับการโฆษณาเครื่องมือแพทยที่เห็นวาเปน
การโฆษณาฝาฝน ตามมาตรา ๔๓ 

๒.๕.๒.๑๒ การผอนผันใหขยายระยะเวลาจําหนายเกิน ๑๘๐ วัน 
สําหรับเครื่องมือแพทยที่เหลืออยูหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย ตามมาตรา ๕๔ 

๒.๕.๒.๑๓ การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับ
อนุญาตขายเครื่องมือแพทย ตามกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
ขอ ๓  การพิจารณาดําเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตาม

คําส่ังนี้ใหปฏิบัติตามขอกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขที่บัญญัติไวตามบทกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 
ดวย 

 
ขอ ๔  การรายงานผลการดําเนินงานตามคําส่ังฉบับนี้ ใหทุกจังหวัดรายงานตอ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกครั้งเมื่อไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วิชัย  โชควิวัฒน 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ็ญพร/พิมพ/แกไข 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

B+A(c) 
สุกัญญา/ผูจัดทํา 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 


