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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการให้
คําแนะนําด้านสุขภาพและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยบูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
เชื่ อ มต่ อ กั น ทั้ ง ประเทศที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง และบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สุ ข ภาพของตนเองได้
เพื่ ออํ านวยความสะดวกในการเข้ ารั บการรั กษาและเป็ น ข้ อมู ลสํ าคั ญ ประกอบการรั กษากรณี ฉุ กเฉิ น
นอกจากนี้ข้อมูลสุขภาพด้านบุคคลยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุม กํากับเพื่อให้การได้มา การบริหารจัดการ การใช้และ
การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลมีความสะดวก ปลอดภั ย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
เจ้าของข้อมูล หน่วยบริการและระบบสุขภาพของประเทศไทย จึงเป็นการสมควรมีระเบียบ เรื่องการคุ้มครอง
และจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วยธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน (๑๒๐ วัน) นับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในกรณี ที่ การดํ าเนิ น การใด ๆ เกี่ ยวกั บ ข้อ มู ลด้ านสุขภาพของบุ คคลที่ ระเบี ยบนี้
ไม่ ได้ กํ า หนดไว้ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก
โดยเครื่ อ งมื อ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ วิ ธี อื่ น ใดที่ ทํ า ให้ สิ่ ง ที่ บั น ทึ ก ไว้ ป รากฏขึ้ น ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ
สุขภาพของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้และให้รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนด
“ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า ข้ อ มู ล ด้ านสุ ข ภาพของบุ ค คลที่ เป็ น เอกสารหรื อ
ข้อความในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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“ระเบี ย นสุ ข ภาพ” หมายความว่ า ทะเบี ย นหรือ รายการ ข้ อ มู ล ด้ านสุ ข ภาพของบุ ค คล
ที่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นํามาเก็บ จัดการ ใช้และเปิดเผยเพื่อประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลตามระเบียบนี้
“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลด้านสุขภาพ
“ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการ หน่ วยงาน โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และหน่วยงานของรัฐอื่นที่ประสงค์เข้าร่วมใช้ข้อมูล
ด้านสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้จัดทํา เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคล
“ผู้บริหารจัดการข้อมูล” หมายความว่า กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลจาก
ผู้ควบคุมข้อมูลและนําข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๕ การจั ด ทํ า ระเบี ย นสุ ข ภาพ การจั ด การ เก็ บ รวบรวม ใช้ ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล
ด้านสุขภาพของบุคคลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อดําเนินงานตามหน้าที่และ
อํานาจของผู้ควบคุมข้อมูล หรือหน้าที่และอํานาจของกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ บ ริห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง
ประจํากระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ผู้บ ริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูงประจําสํานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและผู้ท รงคุณ วุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจากกระทรวงดิจิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
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คุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงานละ ๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) นักวิชาการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจํานวน ๒ คนเป็นกรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ
(๖) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ
(๗) ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ
(๘) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้เลขานุการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวนไม่เกิน ๒ คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดข้อมูลที่จะต้องนําไปไว้ในระเบียนสุขภาพ
(๒) กําหนดนโยบายการดําเนินการและการพัฒนาข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลและระเบียนสุขภาพ
(๓) กําหนดข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลตามข้อ ๑๑ (๕)
(๔) ออกประกาศ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของข้อมูลตามข้อ ๒๙
(๕) ออกประกาศ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑
(๖) ออกประกาศ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทะเบียนผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับข้อมูล
ตามข้อ ๓๓
(๗) ดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียนสุขภาพตามข้อ ๒๗
(๘) ติดตาม กํากับการดําเนินการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
(๙) เสนอแนะหรื อให้ คํ าปรึ กษาแก่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อปลั ดกระทรวง
สาธารณสุขในการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข
(๑๐) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ห รื อ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) พิจารณาทบทวนระเบียบนี้ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอแก้ไขระเบียบ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
ข้อ ๘ การประชุ มคณะกรรมการต้ องมี กรรมการมาประชุ มไม่ น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
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ในการประชุ มคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรือ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงในการลงคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําข้อ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้ ศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร สํ านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ทํ าหน้ าที่ สํ านั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ เพื่ อ ดํ าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายและ
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
หมวด ๒
การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ข้อ ๑๑ ข้อมูลดังต่อไปนี้ถือเป็นข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
(๑) ประวัติสุขภาพเฉพาะของบุคคล เช่น ส่วนสูง น้ําหนัก หมู่เลือด รูปร่าง ลักษณะทั่วไป
ของร่างกายเป็นต้น
(๒) ประวัติการรักษาพยาบาล เช่น เวชระเบียน บันทึกการพยาบาล การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ เป็นต้น
(๓) เอกสารและวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ (๑) และ (๒)
(๔) ภาพถ่ายการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อื่น
ในการรักษาพยาบาล รวมถึงการกระทําด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏภาพ เสียงของบุคคลดังกล่าว
(๕) ข้อมูลที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๒ ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม
เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๓ ข้อมู ลด้านสุขภาพของบุ คคลเป็ น ความลับส่วนบุ คคล จะเปิ ดเผยได้ต่อ เมื่ อ ได้รับ
ความยิ น ยอมจากเจ้ าของข้ อ มู ล หรือ ผู้ มี อํ านาจกระทํ าการแทนตามข้ อ ๑๔ (๒) - (๕) และตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น และการเปิดเผยจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ครอบครอง
ข้อมูลไม่ได้
ข้อ ๑๔ บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
(๑) ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
(๒) ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
(๓) ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
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(๔) ผู้มีอํานาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมูล คือ ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นเด็ก
หรือผู้เยาว์ ผู้อนุบาล กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถหรือผู้พิทักษ์ กรณี เจ้าของข้อมูลเป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ ถ้าผู้เยาว์อายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์นั้นก่อน
(๕) ทายาท ในกรณีผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเสียชีวิต
ทายาทตาม (๕) หมายถึง สามีห รือ ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย บุ ต รหรือ ผู้สืบ สัน ดาน
ตามความเป็นจริง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย บิดาหรือมารดาตามความเป็นจริง
ข้อ ๑๕ บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจขอให้ผู้ควบคุมข้อมูล เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการคือ ศาล พนักงานสอบสวน
เจ้าหน้ าที่ ตํ ารวจ คณะกรรมาธิก าร คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการและเจ้าหน้ าที่ ที่ มี ก ฎหมาย
ให้อํานาจในการเรียกเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักการไม่เป็นการนําข้อมูล
ไปใช้ในทางให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือทายาท
ข้อ ๑๖ ผู้ขอข้อมูลจะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคําขอเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ขอ
(๒) ระบุวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร
(๓) แนบเอกสารประกอบการขอข้อมูลตามที่กําหนดไว้
(๔) รับทราบเงื่อนไขที่ผู้ควบคุมข้อมูลกําหนด
ข้อ ๑๗ เอกสารประกอบคําขอตามข้อ ๑๖ (๓) มีดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอ
(๒) กรณีเป็นผู้รับมอบอํานาจ ต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจและ
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์) ด้วย
(๓) กรณี เจ้ า ของข้ อ มู ล ให้ ค วามยิ น ยอม ต้ อ งมี ห นั งสื อ แสดงความยิ น ยอมที่ ล งลายมื อ ชื่ อ
เจ้าของข้อมูลมาแสดงด้วย (ถ้าเป็นสําเนาควรขอดูตัวจริง)
(๔) กรณีทายาท ต้องมีใบมรณะบัตรและเอกสารแสดงการเป็นทายาท เช่น ใบทะเบียนสมรส
สําเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น
(๕) กรณี เป็ น ทารก เด็ ก ผู้ เยาว์ หรื อ ผู้ ที่ ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ห รื อ เป็ น ผู้ พิ ก าร
ไม่สามารถรับรู้การกระทําหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ผู้แทนโดยชอบธรรม
คือบิดาหรือมารดาตามความเป็นจริง ผู้ปกครองที่ศาลตั้ง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องแสดงคําสั่งศาลหรือ
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
(๖) เอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลกําหนด
ข้อ ๑๘ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอให้ตรวจคําขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเสนอคําขอพร้อมความเห็นไปให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรืออาจนําเสนอ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของผู้ควบคุมข้อมูลก่อนก็ได้
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ผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การแทนผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ
การเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้ขอให้เปิดเผยข้อมูล ขอสําเนาข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลให้กําหนดเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) ผู้ขอต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น
(๒) ผู้ ข อต้ อ งไม่ นํ าข้ อ มู ล ไปเผยแพร่ จํ าหน่ าย จ่ าย แจก หรือ กระทํ าโดยประการใด ๆ
ในลักษณะเช่นว่านั้น
(๓) ผู้ขอต้องไม่นํ าข้อมูลไปใช้ในทางที่ อาจจะก่อ ให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อ มูลหรือ
ผู้ควบคุมข้อมูล หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ขอต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
เมื่อผู้ขอข้อมูลลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้วจึงมอบสําเนาข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ขอต่อไป
ในกรณีผู้ขอรับทราบเงื่อนไขแล้วไม่ยอมลงนามให้บันทึกไว้และเจ้าหน้าที่ลงนามกํากับพร้อมพยานและ
มอบสําเนาข้อมูลให้ผู้ขอ
ข้อ ๒๐ ในกรณีผู้ขอข้อมูลไม่ใช่เจ้าของข้อมูล และเจ้าหน้าที่เห็นว่า ควรมีการขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน ให้ผู้ขอดําเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
ข้อ ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูล อาจขอให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมล่วงหน้าในการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ต่อบุคลากรทางการแพทย์ของผู้ควบคุมข้อมูลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูล
(๒) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อ หรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคลใด
(๓) เป็นการจําเป็นเพื่อการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล
(๔) มีเหตุจําเป็นอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล (ถ้ามี)
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องอธิบายให้เจ้าของข้อมูลทราบและเข้าใจด้วย
ในกรณี เป็ น การศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจั ยเพื่ อ การพั ฒ นางานด้ านสุ ขภาพของผู้ค วบคุ ม ข้อ มู ล
ถื อ เป็ น การปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ แ ละอํ านาจของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ให้ ส ามารถดํ าเนิ น การได้ โดยไม่ ต้ อ ง
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ข้อ ๒๒ เมื่อได้ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานด้วย
หมวด ๓
การแก้ไขข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ข้อ ๒๓ เจ้าของข้อ มู ล มี สิ ท ธิที่ จ ะขอให้ แ ก้ ไขข้อ มู ล ด้ านสุ ข ภาพของตนเอง โดยยื่น คํ าขอ
ต่อผู้ควบคุมข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องให้เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและทําการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้วแจ้งเจ้าของข้อมูลทราบต่อไป
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ข้อ ๒๔ เจ้าหน้าที่ผู้เขียนข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลอาจแก้ไขข้อมูลได้ โดยอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ต้องแก้ไขตามความเป็นจริง
(๒) ไม่ควรแก้ไข โดยลบหรือขีดฆ่าโดยไม่จําเป็น ถ้าต้องการแก้ไขโดยขีดฆ่าต้องเซ็นชื่อกํากับทุกครั้ง
(๓) การเพิ่มเติมแก้ไขทุกครั้งให้เขียนเหตุผลไว้ด้วย โดยอาจมีบันทึกติดไว้กับเวชระเบียน หรือ
ทํารายการไว้ท้ายเวชระเบียนหน้านั้น ๆ
(๔) เมื่อมีการแก้ไขให้มีหัวหน้าหน่วยและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ลงชื่อเป็นพยานด้วย
(๕) ไม่ควรแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องคดีแล้ว
หมวด ๔
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๒๕ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล และผู้ บ ริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ที่ ดํ าเนิ น การเก็ บ รวมรวม ใช้ แ ละ
เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้อย่างน้อยต้องครอบคลุม
หัวข้อ ดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน โดยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) การระบุตัวตน (Identification)
(ข) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(ค) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
(ง) ความรับผิดชอบต่อผลการกระทํา (Accountability)
ทั้งนี้ เพื่อให้ สามารถยืนยัน ได้ว่าข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดทําหรือแปลงได้ดําเนินการ
โดยผู้มีสิทธิเข้าถึงเท่านั้น ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบดําเนินงานจัดทํา
หรือแปลงเอกสารหรือข้อความและผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้
(๒) จัดให้มีระบบการใช้งานและระบบสํารองซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดทําแผนเตรียม
ความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ต ามปกติ
อย่างต่อเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบที่ใช้อย่างสม่ําเสมอ
ข้อ ๒๖ ในการส่งต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลต้องจัดให้
มีการบริหารจัดการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบ
การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วและต้องมีการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่ อให้เกิดความตระหนักในผลกระทบที่อาจ
เกิ ด จากการใช้งานระบบการจัด การข้อ มู ลด้ านสุข ภาพของบุ คคล รวมถึ งการกํ าหนดให้ มี ม าตรการ
เชิงป้องกันตามความเหมาะสม
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(๒) การลงทะเบียนผู้ให้ งาน (user registration) โดยต้อ งกําหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิ บั ติ
สําหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบแล้วและการตัดออกจากทะเบียนของ
ผู้ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (user management) โดยต้องจัดให้มีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิจําเพาะสิทธิพิเศษ
และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งาน (user password management) โดยต้อง
จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access right) โดยต้องจัดให้
มี ก ระบวนการทบทวนการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ใช้ ง านระบบการจั ด การข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของบุ ค คล
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
(๖) การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์โดยต้องกําหนดข้อปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มสี ิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล
(๗) การควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ส ารสนเทศและการใช้ งานระบบคอมพิ ว เตอร์ โดยต้ อ งควบคุ ม
ไม่ให้สินทรัพย์ เช่น เอกสารสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึง
โดยผู้ไม่มีสิทธิ
(๘) การควบคุมเครือข่าย (network access control)
(๙) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control)
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
มาตรการตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายระเบียบนี้
หมวด ๕
ระเบียนสุขภาพ
ข้อ ๒๗ ระเบียนสุขภาพจัดทําขึ้นเพื่อ
(๑) รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลของประชาชน
(๒) คุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
(๓) นําข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูลนั้น
(๔) นําไปศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
(๕) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูล และหน่วยงานนั้น
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(๖) การอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๘ ระเบี ย นสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของบุ ค คล ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไป
ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายของระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ ผู้บ ริห ารจัด การข้อ มูล เป็น ผู้ดํา เนิน การบริห ารจัด การข้อ มูล เพื่อ ประโยชน์ข อง
เจ้าของข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๐ ผู้บริหารจัดการข้อมูลต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่เหมาะสม
มี ร ะบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ของการเก็ บ การรวบรวม การใช้ แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๑ ผู้ควบคุมข้อมูลต้องเป็นผู้ดําเนินการส่งมอบข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลให้ผู้บริหาร
จัดการข้อมู ลเพื่ อจัดทํ าระเบี ยนสุขภาพรวมทั้ งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อ มูลตามแบบที่ กําหนด
ท้ายระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๓๒ ผู้ค วบคุ ม ข้ อ มู ลมี ห น้ าที่ ต้ อ งตรวจสอบและบั น ทึ ก ข้อ มู ล ให้ เป็ น ปั จ จุบั น เสมอและ
ส่งมอบให้ผู้บริหารจัดการข้อมูลภายในเวลาที่กําหนด
ข้อ ๓๓ ผู้บริหารจัดการข้อมูลต้ องจัดให้ มีทะเบี ยนผู้ ควบคุมข้ อมู ลและผู้รับข้อมู ลการจัดการ
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้งานข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๔ เมื่อผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลและใช้ประโยชน์แล้ว ต้องส่งข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ที่เป็นปัจจุบันของเจ้าของข้อมูลไปให้ผู้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวม และใช้ประโยชน์ตามที่ระเบียบนี้
กําหนดไว้ต่อไป
ข้อ ๓๕ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. 256๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารหมายเลข ๑
แนบท้าย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย การคุม้ ครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารหมายเลข 1

คําชี้แจง
หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น ดูแลในกรณีฉุกเฉิน และดูแลในกรณีพิเศษ (ส่งต่อ)
2. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์
ของตนได้
3. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาลสามารถนําข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การบริการสุขภาพไปใช้สําหรับการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการ และเป็นข้อมูลสําคัญประกอบการรักษาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือในกรณีพิเศษอื่นๆ
กรณีตัวอย่าง
กรณีที่ 1 : นาย ก. ทําหนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
บริการสุขภาพ กับโรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จังหวัดนนทบุรี จากการไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการต่อมน้ําเหลือง
บริเวณคออักเสบ แพทย์ที่โรงพยาบาลยินยอมเปิดเผยให้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลลิน ปรากฏว่านาย ก. เกิดภาวะ
แพ้ยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน ทําให้ต้องเปลี่ยนกลุ่มยาในการรักษา ต่อมา นาย ก. ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะรู้สึกตัว แพทย์มีความเห็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบในเบื้องต้น แต่เมื่อตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ป่วยจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) พบว่าผู้ป่วยแพ้ยาใน
กลุ่มเพนนิซิลลินแพทย์จึงต้องปรับใช้ยาในกลุ่มอื่นแทน เป็นต้น
กรณีที่ 2 : นาง ข. ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง เข้ารับการรักษา
กับโรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จังหวัดนนทบุรี นาง ข. เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดอ่างทอง ระหว่างนั้นมีอาการ
แน่นหน้าอก หายใจหอบ ญาติพาส่งโรงพยาบาลได้ประโยชน์ จังหวัดอ่างทอง ผู้ป่วยอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ยังมีสติ รู้ตัว
ซักประวัติจากญาติและผู้ป่วยพบว่ามีประวัติการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้
ประโยชน์ จั ง หวั ด อ่ า งทองจึ ง ให้ ญ าติ ผู้ ป่ ว ยเซ็ น ชื่ อ ในหนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมให้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การบริ ก ารสุ ข ภาพ เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถเรี ย กข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ดู ป ระวั ติ ก ารรั ก ษาจาก
โรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) พบว่า
ผู้ป่วยมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง จึงนําข้อมูลเหล่านั้นมา
ประกอบการรักษาและประเมินความเสี่ยงในภาวะโรค เป็นต้น

หมายเหตุ : 1) คําจํากัดความ
• การดูแลเบื้องต้น เป็นการดูแลขั้นพื้นฐานของการดูแลอื่นๆ และมักจะจัดขึ้นที่ศูนย์การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
• การดูแลฉุกเฉิน เป็นการดูแลการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน หรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
• การดูแลพิเศษ เป็นการดูแลที่จัดทําขึ้นในโรงพยาบาล และเป็นการดูแลรักษาในกรณีที่เกิดความเจ็บป่วยร้ายแรง หรือมีอาการหนัก
ที่มักส่งต่อมาจากศูนย์การดูแลเบื้องต้น
2) เมื่อมีการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้มีการแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อการรักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง)
หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
สถานที…่ ………………………………………………
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............
เวลา......................น.
1. ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................................อายุ....................ปี
 เลขประจําตัวประชาชน ----
 ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขที่ ……………………………………………………………………………………….
 อื่นๆ เช่น หนังสือเดินทางเลขที่................................................................................................................
วันออกบัตร ........./.........../............. วันบัตรหมดอายุ ........./.........../.............
ออกให้โดย.........................................................................
ในฐานะ  ผู้ป่วย
 ผู้มีอํานาจกระทําแทนผู้ป่วยเกี่ยวข้องเป็น.............................ของผู้ป่วย
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง/อื่น ๆ............................................................
ชื่อ........................................................ สกุล..................................................................
2. ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายจากสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วน
บุคคล (Personal Health Record : PHRs) (โรงพยาบาล...........................................) ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การให้คํายินยอมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล โดยสามารถนําข้อมูลระดับบุคคลไปใช้ประโยชน์
ในการบริการดูแลสุขภาพ อาทิการจัดเก็บข้อมูลการตรวจรักษา/การผ่าตัด/การใช้ยา/ตรวจรักษาทางรังสีและ
กระทํ า หั ต ถการ ทั้ ง นี้ รวมถึ ง ความเสี่ ย งผลข้ า งเคี ย งและภาวะแทรกซ้ อ นไว้ โ ดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของข้าพเจ้าแล้ว
3. ข้าพเจ้า  ยินยอมเข้าสู่โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (PHRs)
 ยินยอมให้สถานพยาบาลเปิดเผยข้อมูล/ส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สําเนาข้อมูล)
เพื่อการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข (บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาล) และ
สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาได้
 ไม่ยินยอม* ให้สถานพยาบาลเปิดเผยข้อมูล/ส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สําเนาข้อมูล)
เพื่อการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข (บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาล) และ
สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาได้
4. หากสถานพยาบาลนําข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อการอื่นใดอันไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
รักษาพยาบาล ต้องได้รับคํายินยอมจากข้าพเจ้าเว้นแต่การเปิดเผยตามที่กฎหมายบัญญัติหรือมีคําสั่งศาลให้เปิดเผย
5. ข้าพเจ้า สามารถยกเลิกความยินยอมได้ แต่ไม่มีผลลบล้างความยินยอมและผลแห่งความยินยอม ซึ่งได้
กระทําไปแล้วก่อนหน้านั้น โดยการยกเลิกความยินยอมต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ลงชื่อ.....................................................ผู้ป่วย/ผู้มีอํานาจกระทําแทน
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผู้แทนสถานพยาบาล
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(..................................................)

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(....................................................)

หมายเหตุ : ผู้มีอํานาจกระทําแทนผู้ป่วยได้แก่
1. ผู้ป่วยกรณีบรรลุนิติภาวะ และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
2. สามีหรือภรรยาตามกฎหมาย และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะ (ไม่รู้สึกตัว)
3. ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. ผู้อนุบาล กรณีผู้ป่วยเป็นคนวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
5. ผู้พิทักษ์ กรณีผู้ป่วยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่ยินยอม* ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาล แต่ในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล (ส่งต่อ) เพื่อการรักษา หรือกรณีฉุกเฉินหรือ
กรณีพิเศษ สถานพยาบาลต้องให้ผู้ป่วย/ผู้ให้คํายินยอมอนุญาตก่อน มีการส่งข้อมูลตามระบบปกติ

เอกสารหมายเลข ๒
แนบท้าย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย การคุม้ ครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
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มาตรฐานข้อมูลระบบประวัติสขุ ภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบมาตรฐาน 3 กลุ่ม ตามลักษณะข้อมูล
1. ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
2. ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
3. ข้อมูลการรักษาพยาบาล
1. ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
Part 1. การตรวจร่างกาย
1. ชื่อ-นามสกุล.................................................................
3. เพศ...............................................................................

2. อายุ.....................................................................
4. วันที่ตรวจ............................................................

5. โรคประจําตัว..............................................................................
6. น้ําหนัก......................................................................... 7. ส่วนสูง..............................................................
8. ดัชนีมวลกาย................................................................
การแปลผล .................................................................ข้อแนะนํา.......................................................................
9. รอบเอว...................................................................
การแปลผล ..................................................................ข้อแนะนํา......................................................................
10. ความดันโลหิต..............................มม.ปรอท
ค่าปกติ....................มม.ปรอท
11. ชีพจร...........................................................
การแปลผล .................................................................ข้อแนะนํา......................................................................
12. ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อแนะนํา.................................................................................. .......................................................................
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Part 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 ผลการตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ ฯลฯ
 การแปลผล และ คําแนะนํา
Part 3. สรุปผล
1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 ปกติ  ผิดปกติเล็กน้อย  ผิดปกติควรพบแพทย์
คําแนะนํา…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ภาวะสุขภาพที่ต้องติดตาม…………………………………………………………………………………………………………………
 แพทย์ผู้ตรวจ……………………………………………
2. ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เริ่มให้บริการ 2 กลุม่ เป้าหมายหลัก
 การฝากครรภ์
 การให้วัคซีนและติดตามพัฒนาการเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี
 ข้อมูลตรวจครัง้ แรก (ดําเนินการครั้งเดียว)
 LMP (กําหนดคลอด)
 น้ําหนักครั้งแรก
 ประวัติการได้รับวัคซีนบาดทะยัก
 GPAL
 ระดับความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์
 BMI
 ประวัติพ่อแม่พี่น้องเป็นเบาหวาน
 ตรวจน้ําตาลในปัสสาวะ
 มีประวัติโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 เคยคลอดบุตรที่มีน้ําหนักแรกเกิด มากกว่า 4,000 กรัม
 ทารกเสียชีวิตในครรภ์ไม่ทราบสาเหตุ
 โรคประจําตัว
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 ผล Lab /คัดกรองก่อนการตั้งครรภ์
 ประวัติการคลอดครั้งที่แล้ว
 ข้อมูลตรวจเพิม่ เติม (ดําเนินการทุกครั้งที่มา)
 อายุครรภ์ปัจจุบัน
 ประวัติเด็กดิ้น (ดิ้น/ไม่ดิ้น)
 น้ําหนักปัจจุบัน (แสดงแนวโน้ม)
 ข้อมูลฉีดบาดทะยักในการฝากครรภ์ครั้งนี้
 สรุปผลการตรวจร่างกายทั่วไป
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ..........................
 ข้อมูลความดันโลหิต (แสดงแนวโน้ม)
 ขนาดของมดลูก (ซม.) (แสดงแนวโน้ม)
 เสียงหัวใจเด็ก (จํานวนครั้ง)
 ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ..........................
 ผล Lab เช่น น้ําตาลและอัลบูมินในปัสสาวะ
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ..........................
 ผลตรวจสุขภาพช่องปาก
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ..........................
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 ข้อมูลตรวจครั้งแรก (ดําเนินการครั้งเดียว)
 วันเกิด
 อายุครรภ์ตอนคลอด
 ผลการตรวจ Lab เมื่อแรกเกิด เช่น TSH,
 ธาลัสซีเมีย
 ข้อมูลตรวจเพิม่ เติม (ดําเนินการทุกครั้งที่มา)
 ภาวะโภชนาการเด็ก (ส่วนสูง น้ําหนัก)
 อายุเด็กปัจจุบัน
 การได้รับวัคซีน
 พัฒนาการเด็ก
 ผลคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (4 ช่วงวัย : 9, 18, 30, 42 เดือน)
 พัฒนาการตามคลินิกเด็กดี
 สรุปแต่ละช่วงผลพัฒนาการเด็ก
 (สมวัย/สงสัยล่าช้า)
 วัดเส้นรอบศีรษะเด็ก (แสดงแนวโน้ม)
 ข้อมูลทันตกรรม
 (ฟันขึ้น ฟันที่ผุ หรือถอน ฟันหลุด อนามัยช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์)
3. ข้อมูลการรักษาพยาบาล
 วันและเวลาที่รับบริการ
 สิทธิการรักษา
 ชื่อสถานพยาบาล
 เลข 13 หลัก
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 HN/AN
 น้ําหนัก ส่วนสูง BMI
 ผลการซักประวัติ (Medical History)
 อาการสําคัญ
 ประวัติปัจจุบัน
 ประวัติเจ็บป่วยในอดีต
 ประวัติครอบครัว
 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา
 ผลการตรวจร่างกาย
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ.......................
 ผล LAB
 ผลการตรวจเอ็กซเรย์
 คําวินิจฉัยโรค (ชื่อโรคห้ามใช้รหัส ICD-10)
 การรักษา เช่น รายละเอียดยาที่ได้รับ การทําผ่าตัดหรือหัตถการ
 การติดตามผลการรักษา (วันที่นัดครั้งต่อไป)
 คําแนะนํา
 แพทย์/พยาบาล ผูใ้ ห้การรักษา..........................
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จพระปรมินกาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ประกาศว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญสํแห่
งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทํสําานัได้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยอาศัยอํานาจตามบทบั
ญญัติแห่งกฎหมาย
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้ตราพระราชบักญา ญัติขึ้นไว้โดยคํ
าและยินยอม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัาแนะนํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๔๕”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จจานุเบกษา
๒๑ พระราชบัญญักตาินี้ให้ใช้บังคับตัสํ้งาแต่
ันถัดจากวันประกาศในราชกิ

เป็นต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓ ในพระราชบัญกาญัตินี้
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้
โดยตรงแก่บุคคลเพื่อกการสร้
างเสริมสํสุาขนัภาพ
การป้องกันโรค การตรวจวิ
นิจฉัยโรค
กษาพยาบาล กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักการรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าด้วยการประกอบโรคศิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกตามกฎหมายว่
ลปะ
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วยบริการการประกอบโรคศิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของสภากาชาดไทย กหน่
ลปะสาขาต่กาาง ๆ และสถานบริ
ารสาธารณสุขอื่น กา
ที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
สํานั“หน่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า สถานบริสํกาารที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยบริการ” หมายความว่
่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบั
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๑๖ ก/หน้า ๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียน
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัญกญังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นเครือข่ายหน่วยบริกการตามพระราชบั
ตินี้
“ค่ าบริ การ” หมายความว่ า เงินที่ผู้รับ บริการจ่ายให้แ ก่หน่ วยบริ การในการรั บ
สํ
นักลงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริการสาธารณสุขาแต่
ะครั้ง
“ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก่
าสร้างเสริมสุขภาพ และป้
สํ(๑)
านักค่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องกันโรค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
(๓) ค่ากตรวจและรั
บฝากครรภ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ค่าบําบัดและบริการทางการแพทย์
สํ(๕)
านักค่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากอุงานคณะกรรมการกฤษฎี
ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวักายวะเทียม และค่
ปกรณ์ทางการแพทย์ กา
(๖) ค่าทําคลอด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ค่ากกิา นอยู่ในหน่วยบริ
าร
(๘) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วสํยานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) ค่าพาหนะรับส่สํงผูานั้ทกุพงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๑) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเพื
ขตามที่คณะกรรมการกํ
สํ(๑๒)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อการบริการสาธารณสุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการ”
หมายความว่
า คณะกรรมการหลั
งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กประกันสุขภาพแห่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“คณะกรรมการควบคุม คุณ ภาพและมาตรฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ
การสาธารณสุ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“สํานักกางาน” หมายความว่
า สํานักงานหลักประกักานสุขภาพแห่งสํชาติ
หรือสํานักงาน
สาขา แล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของ
อคณะกรรมการควบคุ
คุณภาพและมาตรฐานกา แล้วแต่กรณีสําให้
ฏิบัติการตาม
สํานักคณะกรรมการหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัตินี้
” หมายความว่า กรัฐา มนตรีผู้รักษาการตามพระราชบั
ญญัตินี้ กา
สํ“รั
านัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัว่ากการกระทรวงสาธารณสุ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาขรักษาการตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔ ให้รัฐมนตรี
ญญัตินี้

และให้ มีอํานาจแต่ งตั้งพนั กงานเจ้ าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิ บัติการตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินสํี้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิทธิการรับบริการสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา ๕ บุ ค คลทุสํากนัคนมี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ
ข ทีสํ่ มาี มนักาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้
สํคณะกรรมการอาจกํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บุคคลที่ เข้ าสํรัานับกการบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดให้
การสาธารณสุขกต้าองร่วมจ่าย
ค่าบริการในอัตราที่กําหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
ุคคลจะมีสิทธิได้รับให้กเาป็นไปตามที่
สํประเภทและขอบเขตของบริ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการสาธารณสุสําขนัทีก่บงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อเลือกหน่วยบริ
สํานักการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า
สํานักงานหรือหน่สํวายงานที
่สํานักงานกําหนด เพื
เป็นหน่วยบริการประจํ
การขอลงทะเบี ย นเลือ กหน่ วยบริ ก ารประจํา การขอเปลี่ย นแปลงหน่ ว ยบริ ก าร
สํานักประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าและหน้าที่ของหน่กาวยบริการประจํ
่พึงมีต่อผู้รับบริการ ให้กเป็า นไปตามหลักสํเกณฑ์
วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็นของบุคคลเป็นสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็
นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์การได้รับ
สวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้สํราับนัอยู
่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศสํานัมติ
คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือคําสั่งอื่นใด ให้การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ได้รับสวัสดิการหรืสํอานัสิกทงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธิของบุคคลนั้น
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๗ บุคคลที่ไสํด้าลนังทะเบี
ยนแล้ว ให้ใช้สิทธิกราับบริการสาธารณสุ
ขได้จากหน่วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บริการประจําของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วย
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อข่ายหน่วยบริ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริการอื่นที่หน่วยบริ
ารประจําของตนหรือกเครื
ารที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้กนาแต่กรณีที่มี
เหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถาน
สํานักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่คณะกรรมการกํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที
หนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจํ
าเป็นของผู้ใช้
สิทธิรับบริการ และให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเข้ารับ
บริการครั้งแรกที่หสําน่นัวกยบริ
การใดก็ได้ และให้หกน่า วยบริการที่ใสํห้าบนัริกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารแก่บุคคลดังกล่าวจักดาให้บุคคลนั้น
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจําตามมาตรา ๖ และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับ
สํานักแต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การดังกล่าวมี
สํานัสกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้งกนังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้บริการ โดยหน่วยบริ
ธิได้รับค่าใช้จ่ายสําหรักบาการให้บริการครั
้นจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคล ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไป
สํานักตามกฎหมาย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎ ระเบีกยาบ ประกาศ มติสําคนัณะรั
ฐมนตรีหรือคําสั่งใดกๆา ที่กําหนดขึ้นสํสําานัหรั
บส่วนราชการ

องค์ ก รปกครองส่สําวนันท้
อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื
่ น ของรั ฐ และให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้
(๑) ข้ากราชการหรื
อลูสํกาจ้นัากงของส่
วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) พนักากงานหรือลูกสํจ้าานังของรั
ฐวิสาหกิจ หรือผู้ซกึ่งาปฏิบัติงานให้แสํก่านัหกน่งานคณะกรรมการกฤษฎี
วยงานอื่นของ
รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
สํ(๔)
านักบิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดามารดา คู่สมรส บุตกรา หรือบุคคลอืสํ่นานัใดที
่ได้รับสวัสดิการการรักกาษาพยาบาล
โดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดการให้บุคคลดังกล่าวสามารถได้รับบริการ
สาธารณสุขตามทีสํ่ไาด้นัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กลงกันกับรัฐบาล องค์กการปกครองส่วสํนท้
งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือกหน่
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า วยงานอื่น
ของรัฐ แล้วแต่กรณี
การกํากหนดให้
บุคคลตามวรรคหนึ
่งประเภทใด หรื
สิทธิรับบริการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อหน่วยงานใด
สํานัใช้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
สํเมืานั่อกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้
บสํังาคันับกแล้
ว ให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่
วน
ท้อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ แล้ วแต่ ก รณี ดํ า เนิน การจัด สรรเงิ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สํานักค่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสํ
าหรับสํบุาคนัคลตามที
่กําหนดโดยพระราชกฤษฎี
กานัสํ้นานัให้กแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก่กองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ ขอบเขตของสิ
ทธิรับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตสํามกฎหมายว่
าด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกันสังคมให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัตินสํี้ไาปยั
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่กาาด้วยประกันสํสัางนัคมให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการและ
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
ให้คณะกรรมการจั
ดสํเตรี
มความพร้อมในการให้กบา ริการสาธารณสุ
ผู้มีสิทธิตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัขกแก่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายว่ าด้ วยประกันสังคม และเมื่ อได้ ตกลงกันเกี่ ยวกับความพร้อ มให้บริการสาธารณสุ ข กั บ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํฐาบาลเพื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กากําหนด
คณะกรรมการประกั
สังคมแล้ว ให้คณะกรรมการเสนอรั
่อตราพระราชกฤษฎี
ระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมื่อมีพการะราชกฤษฎีกสําาตามวรรคสองใช้
บังคับแล้กวา ให้สํานักงานประกั
นสังคมส่งเงิน
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทนผู้ใดใช้
ธิรับบริการสาธารณสุกขาจากหน่วยบริสํกาารตามพระราชบั
ญญัตินี้เกมืา่อใดแล้วให้
สําสนัิทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนั้นต่อสํานักงานและให้สํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อ
สํานักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเงินทดแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การสาธารณสุขจากกองทุ
แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่
วยเงินทดแทน
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การบริ กการสาธารณสุ
ขสําตามพระราชบั
ญ ญั ติ นี้ เ ป็กนาลู ก จ้ า งของ
นายจ้างที่ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้สํานักงานมีสิทธิยื่นคําร้องขอรับเงิน
สํานักทดแทนแทนลู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กจ้างตามกฎหมายว่
าด้วสํยเงิ
ทดแทนเพื่อชําระค่าใช้กาจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุ
ข แต่ไม่
เกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่
าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุ
นเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายเงิน
วนของค่ารักกษาพยาบาลตามกฎหมายว่
าด้วยเงินทดแทน
สํานักทดแทนในส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัทกี่ ผงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา ๑๒ ในกรณี
ู้ ป ระสบภั ย จากรถตามกฎหมายว่
าสํด้านัวกยการคุ
้ ม ครอง

ผู้ประสบภัยจากรถผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแล้ว
สํางนัการเข้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําสนัํากนังานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้หน่วยบริการแจ้
ารับบริการนั้นต่อสํกาา นักงานและให้
กงานมีสิทธิเรียกเก็บกค่าาใช้จ่ายเพื่อ
บริ ก ารสาธารณสุ ข จากกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย แต่ ไ ม่ เ กิ น จํ า นวนค่ า สิ น ไหมทดแทนตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภาระหน้าที่ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ส่งเข้ากองทุนเพื่อสํส่างนัต่กองานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้หน่วยบริการต่อไป กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด
หน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
แสํก่านัผกู้ปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระสบภัยจากรถที่เข้ารักบาบริการสาธารณสุ
ตามวรรคหนึ่ง
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้สํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งให้บริษัทดังกล่าวชําระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่ไม่เกินสิทธิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่อนัส่กงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่พึงได้รับตามเงื่อสํนไขในกรมธรรม์
ประกันภัย กส่างเข้ากองทุนเพื
ต่อให้หน่วยบริการต่อกไปา
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถื อเป็นการจ่ ายค่า
สํานักสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้มครองผู้ประสบภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นไหมทดแทนในส่วนของค่
าด้วยการคุ
ยจากรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการหลักประกัน
ขภาพแห่งชาติ” ประกอบด้
สํานักสุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
สํ(๒)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปลั ด กระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ง ปลั ด กระทรวงพาณิ
ช ย์
ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ปลั ดกระทรวงแรงงานและสวัส ดิ การสังคม ปลั ดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักปลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และผู้อํานวยการสํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดกระทรวงศึกษาธิการ
านักงบประมาณ กา
(๓) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําบลหนึ่งคน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
องถิ่นแต่ละประเภทคักดาเลือกกันเอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนิน
กิจกรรม ดังต่อไปนี
กรละหนึ่งคน โดยการคั
ละกลุ่มให้เหลือกลุก่มา ละหนึ่งคน
สํานั้ กองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดเลือกกันสํเองในแต่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนห้าคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ก)กางานด้านเด็กหรื
สํานัอกเยาวชน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) งานด้านสตรี
สํานัก(ค)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานด้านผู้สูงอายุ กา
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(จ)กางานด้านผู้ติดสํเชืานั้อกเอชไอวี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือผู้ป่วยเรื้อรังกอืา่น
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ช) งานด้านชุมชนแออัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ซ)กางานด้านเกษตรกร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าคน ได้แสํก่านัผูก้แงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) ผูก้แาทน ผู้ประกอบอาชี
พด้านสาธารณสุขจํานวนห้
ทนแพทยสภา
สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ด้านละหนึ่งคน
สํ(๖)
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ย วชาญ
้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนเจ็กาด คนซึ่ ง คณะรัสําฐนัมนตรี
แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามเชี
ทางด้านประกันสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน
รเอกชนตาม (๔) ต้องเป็
กิจกรรมมาไม่น้อยกว่กาาหนึ่งปี และ
สํองค์
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นองค์กรที่ดสํําานัเนิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานก่อนครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกกรรมการ
าองค์กรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุ
่ม สํให้านัขกึ้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดกาเลือกกรรมการในกลุ
่มใดกลุ่มหนึ่ง
สํานักถ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เท่านั้น
สํหลั
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั(๓)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่รัฐมนตรี
เกณฑ์และวิธีการคัดเลืกอากกรรมการตาม
และ (๔) ให้เป็นไปตามที
ประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้กรรมการตาม
(๑)สํ(๒)
(๓) (๔) และ (๕) ดําเนิกนาการสรรหาและพิ
ารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๖)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคั
ดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
สี่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ๔๘
ยวกันมิได้ กา
สํานักในขณะเดี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓ วรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๕ กรรมการตามมาตรา
่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖)กามีวาระอยู่ใน

ตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระ
สํานักติงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดต่อกันไม่ได้
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) หรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
่งพ้ นจากตํ าแหน่ งตามวาระนั
้ น อยูสํ่ใ นตํ
แหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ากทีา่ต่อไปจนกว่าสํกรรมการซึ
่งได้ รั บ
สํานักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คัดเลื อกหรือได้ รับแต่ งตั้ งใหม่เข้ารั บหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ วันที่กรรมการพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั
สํานั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ ดําเนิ นการ
สํานักคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํายนัวกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดี
นแทนภายในสามสิบวักนา นับแต่วันที่ตําสํแหน่
งกรรมการนั้น
ว่างลง และให้ผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหลืออยู่ของกรรมการซึ
่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
สํานักจะไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดํ า เนิ น การคั ด เลืกาอ กหรื อ แต่ ง ตัสํา้ งนักรรมการแทนตํ
า แหน่กงาที่ ว่ า งนั้ น ก็ ไ ด้สําและในการนี
้ ให้
คณะกรรมการประกอบด้
วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นตํ าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ งแล้ว
สํานักกรรมการตามมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๓กา วรรคหนึ่ง (๓)สํานั(๔)
(๕) และ (๖) พ้นจากตํกาา แหน่ง เมื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ตาย
สํ(๒)
านักลาออก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
รับโทษจําคุกโดยคําพิกพา ากษาถึงที่สุดสํให้
คุก เว้นแต่โทษสําหรับกความผิ
ดที่ได้
สํ(๕)
านักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัจกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรั
องต่อหน้กาาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรีให้สํอานัอกเพราะบกพร่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หย่อนความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
สํานักของจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า จึงจะเป็นสํองค์
านักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านวนกรรมการทั้งกหมด
ระชุม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ
่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที
่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ
่งให้มีเสียงหนึ่งใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นมี
าที่แจ้งให้คณะกรรมการทราบและมี
เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรืกาอแสดงความคิสํดานัเห็กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นเกี่ยวกับเรื่อง
สํานักหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําสนัิทกธิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นั้นแต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
สํวิาธนัี กการประชุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ม การปฏิบัติกงานของคณะกรรมการ
และส่วนได้เสียซึก่งากรรมการมี
หน้าที่ต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเครือข่าย
วยบริ ก าร และกํา หนดมาตรการในการดํ
า เนินงานเกี่ ยวกั บกหลั
ง ชาติ ใ ห้ มี
สํานักหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ก ประกั น สุ ขสําภาพแห่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประสิทธิภาพ
คําแนะนําต่อรัฐมนตรีกาในการแต่งตั้งสํพนั
าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงและ
สํ(๒)
านักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักกงานเจ้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) กํกาาหนดประเภทและขอบเขตในการให้
บริกการสาธารณสุ
ขสํทีา่จนัํากเป็
นต่อสุขภาพ
และการดํารงชีวิต และอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
สํ(๔)
านักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดหลักเกณฑ์การดํกาาเนินงานและการบริ
หารจัดการกองทุน กา
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑
สํานักและกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัมของเลขาธิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าหนดคุณสมบัติหกรืาอลักษณะต้องห้
การตามมาตรา
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่สําายเงิ
น และการรักษาเงินกองทุน รวมทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๗) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณี
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย หายที่ เกิสํดานัขึก้ นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัา ผิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ผู้รับบริการได้ รับความเสี
จากการรักษาพยาบาลโดยหาผู
้กระทํ
ดมิได้ หรือหา
ผู้กระทําผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑
สํ(๘)
านักสนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บองค์กรปกครองส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บสนุนและประสานกั
วนท้องถิ่นในการดํากเนิา นงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗
บสนุนและกําหนดหลักากเกณฑ์ให้องค์สํากนัรชุ
มชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชน
สํ(๙)
านักสนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับ
องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้
อม ความเหมาะสม
และความต้กอางการ โดยส่งสํเสริ
กระบวนการมี
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗
สํ(๑๐)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เกกีา่ ย วกั บ การรัสํบาฟันักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความคิ ด เห็ น จากผู้ ใ ห้กบา ริ ก ารและ
ผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักเกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๑) กกําาหนดหลักเกณฑ์
่ยวกับการลงโทษปรับกทางปกครองและการเพิ
กถอนการ
ขึ้นทะเบียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๒) จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสํสรรคในการดํ
าเนินงาน รวมทั้งบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของคณะกรรมการสําแล้
วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นประจําทุกปีภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรั
บฟัสํางนัความคิ
ดเห็นโดยทั่วไปจากผู
สํ(๑๓)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ให้บริการ
และผู้รับบริการเป็นประจําทุกปี
(๑๔) กปฏิ
่พระราชบัญญัตินี้หรือกากฎหมายอื่นกํสําาหนดให้
เป็นอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บัติหน้าที่อื่นสําตามที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนินกิจการ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่กําหนดไว้ สํอําานันาจหน้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึ
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน
(๒) อนุกามัติแผนการเงิสํนาของสํ
านักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ
หรื อ ข้ อ กํ า หนดเกี่ ยกวกั
่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ
ค คล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บ การบริ หสํารงานทั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน การติดตามประเมินผล และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัสําตนัินกี้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นํามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของ
สํานักคณะอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กากรรมการโดยอนุ
สํานัโกลม
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการและอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมี
านาจหน้าที่ตรวจสอบการบริ
าเนินงานของสํานักกางาน เพื่อให้การดํ
นงานเป็นไป
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารเงินสํและการดํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักาเนิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความ
สํานักโปร่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทั้งนี้ ตามระเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งใส และมีผู้รับผิดชอบ
บที่คณะกรรมการกําหนด
อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการที่
สํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐธรรมนูญ
เป็นการขัดกันระหว่านัากงประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วสํนรวมตามกฎหมายประกอบรั
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๒ ในการปฏิบั ตกิหา น้า ที่ต ามพระราชบั
ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการ
หรื อ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

คณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี มีอํานาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ
้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถก้อายคําหรือส่งเอกสารหลั
กฐานเพื่อประกอบการพิ
สํานักชีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาได้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรรมการได้
สํานัรับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๓ ให้กรรมการและอนุ
เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดิ
นทาง

และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่
งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๔ ให้มีสํานักงานหลั
งชาติ เป็นหน่วยงานของรั
ฐมี
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กประกันสุสํขานัภาพแห่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี
กิจการของสํ
ยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่
าด้วยการคุ
ครองแรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านักงานไม่
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก้มงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แสํละลู
กจ้างของสํานั กงานต้กอางได้รับประโยชน์
อบแทนไม่น้อยกว่าทีก่กาําหนดไว้ใ น
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
สํานักทดแทน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕ ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หรือ
งหวัดใกล้เคียง กา
สํานักในเขตจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกสํานักงานสาขาในเขตพื้นที่ โดย
ประกาศในราชกิจสํจานุ
เบกษา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจัดตั้งสํานักงานสาขาให้คํานึงถึงความจําเป็นและความคุ้มค่าในการดําเนินการ
สํานักเมื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อเปรียบเทียบกับค่ากใช้า จ่าย และให้สําคนัณะกรรมการมี
อํานาจมอบหมายให้
หน่สํวานัยงานของรั
ฐหรือ
เอกชนทํ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานสาขาแทนก็ ไ ด้ โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การ ทั้ ง นี้ ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํ
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้
มาตรากา๒๖ ให้สํานักสํงานมี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน
(๒) เก็กบา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนิ
ข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานงานการบริกสํารสาธารณสุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) บริกหา ารกองทุนให้สํเาป็นันกไปตามระเบี
ยบที่คณะกรรมการกํ
าหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดให้แก่หน่วย
สํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริการและเครือข่าายหน่
วยบริการตามมาตรา ก๔๖
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยบริการ
าเนินการเพื่อให้ประชาชนมี
หน่วยบริ
า และการขอเปลี
สํ(๗)
านักดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักการประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยนหน่วย
บริการประจํา รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลของหน่วยบริการ
(๘) กํกากัา บดูแลหน่วยบริ
อข่ายหน่วยบริ
ารสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักการและเครื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การในการให้สํบานัริกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน
สํ(๙)
านักถืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง
และมีสํทารันัพกยสิ
ทธิต่าง ๆ
(๑๐) ก่อตั้งสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาเนินกิจการของสํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๑) กเรีายกเก็บค่าธรรมเนี
มหรือค่าบริการในการดํ
นักงาน
(๑๒) มอบให้ อ งค์ ก รอื่ น หรื อ บุ ค คลอื่ น ทํ า กิ จ การที่ อ ยู่ ภ ายในอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน
(๑๓) จัดทํารายงานประจํ
าปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดํ
าเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีก่พา ระราชบัญญัสํตาินนัี้หกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อกฎหมายอื่นบัญญัติใกห้า เป็นอํานาจ
สํ(๑๔)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม คุณภาพและมาตรฐาน
สํานักมอบหมาย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๗ ทรัพย์สินของสํกาานักงานไม่อยู่ใสํนความรั
บผิดแห่งการบังคับกคดีา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกหาริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาโดยมีผู้บสํริาจนัาคให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๒๘ บรรดาอสั
มทรัพย์ที่สํานักงานได้
หรือได้มา

โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสํานักงาน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์
พย์สินของสํานักกงาน
สํานักจากทรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเสนอขอรั
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ปี ต่ อ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกําสํหนด
การบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งาน ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก สากลตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่
สํานักคณะกรรมการกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า องจัดให้มสํีกานัารตรวจสอบภายในเกี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกชีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนด กและต้
่ยวกักาบการเงิน การบั
และการพัสดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการทราบอย่
างน้อยปีละครั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๑ ให้ สํ า นั ก งานมี เ ลขาธิ ก ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารกิ จ การของ
สํานักสํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัยกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบี
ข้อบั งคับ ข้อกําหนดกา นโยบาย มติสําและประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานทุกตําแหน่ง
สํให้
านัคกณะกรรมการเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นผู้คัดเลืกอากเพื่อแต่งตั้งสํและถอดถอนเลขาธิ
การ กา
ในการจ้างและแต่งตั้งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จํานวนห้าคนซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙)
(๑๐) (๑๑) และ (๑๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาทํ า หน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
เหมาะสมทีกา่จะเป็นเลขาธิสํกาารซึ
่งต้องมีคุณสมบัติและไม่กามีลักษณะต้องห้
๓๒
สํานักประสบการณ์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัมตามมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ครเพื่อเสนอให้
สํานัคกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และมีอายุไม่เกินสํหกสิ
ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมั
ณะกรรมการพิจารณาทํกาาสัญญาจ้าง
และแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ทั้งนี้ โดยอาจเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการสรรหาไม่
มสํีสาิทนัธิกไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิ
ให้กรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเลือกอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ สํ า นั ก งานทํ า หน้สําาทีนั่ เกป็งานคณะกรรมการกฤษฎี
น หน่ ว ยธุ ร การในการดํ
า เนิ น การสรรหาและคั
ด เลื อ ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๒ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสกาัญชาติไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา
สํ(๓)
านักไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เป็นบุคคลวิกลจริตหรืกอา จิตฟั่นเฟือน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักเป็งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) ไม่กเาคยได้รับโทษจํสําานัคุกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยคําพิพากษาถึงที่สกุดา ให้จําคุก เว้นสํแต่
นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพกาย์สินเพิ่มขึ้นผิสํดาปกติ
สํานักร่งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากําไร
เป็นข้าราชการ พนักกงาน
มีตําแหน่งหรือเงินเดือกนประจํ
าของ
สํ(๘)
านักไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า หรือลูกจ้าสํงานัซึก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํากนัวุกฒ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๙) ไม่กเาป็นข้าราชการการเมื
อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิ
ิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
สํ(๑๐)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไม่เป็นกรรมการหรือทีก่ปา รึกษาพรรคการเมื
อง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมื
อง
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
สํานักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จริตต่อหน้สําาทีนัก่ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ษัทมหาชนจํากัด เพราะทุ
(๑๒) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีกสํ่อานันวักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็
นกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
หรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน
อมีประโยชน์ได้เสียเกีก่ยาวข้องกับกิจการของสํ
านักงาน
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๓ เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
สํ(๑)
านักตาย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
องคําพิพากษาถึงที่สุดกาให้จําคุก เว้นสํแต่
ดอันได้กระทํากโดยประมาท
สํ(๔)
านักต้งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัใกนความผิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
หรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดการประชุ
มคณะกรรมการเกิ
นสามครั้งติดกต่า อกันโดยไม่มสํีเหตุ
ันสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสื่อมเสียหรือหย่อสํนความสามารถ
(๗) ถูกเลิกสัญญาจ้าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๔ ให้เลขาธิการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อตําแหน่งเลขาธิกสํารว่
างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่
หรือในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิ
การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ผู้รักษาการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ ให้เลขาธิการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานกิจการที่เป็สํนาการขั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ส่วนบุคคล
ให้ถือเป็นผู้ดํารงตํสําานัแหน่
งซึ่งต้องห้ามมิให้ดําเนิ
ดกันระหว่างประโยชน์
และประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บรรจุ
ตัดเงินเดือน หรือค่ากจ้าาง ลงโทษทางวิ
เจ้าหน้าที่และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แต่งตั้ง เลืสํ่อานนักลด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกัยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลูกจ้างของสํานักงาน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตาม
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ค ณะกรรมการกํ
า หนด และในกรณี
่ ห รื อ ลู ก จ้ า งที่ ป ฏิ บั ติกง านในสํ
า นั ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ข องเจ้ า หน้
สํานัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ตรวจสอบ ให้ฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณาด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) ออกระเบี
ยบหรืสํอาประกาศเกี
่ยวกับการดําเนิกนางานของสํานัสํกางานโดยไม่
ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกําหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ
สํในกิ
านักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํากนัารเป็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพื่อการนี้
การที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ให้เลขาธิ
นผู้แทนของสํานักงาน
เลขาธิการจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ใดของสํานักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อบังคับที่คณะกรรมการกํ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๗ ให้มีสํานักตรวจสอบขึ้นในสํานักงานทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
สํานักของคณะอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา กรรมการตรวจสอบและรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการตรวจสอบ
และให้สํารนัับกผิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุ
เลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา ๓๘ ให้ จั ดสํตัา้ งนักองทุ
น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในสํ
น สุ ข ภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า นั ก งานหลั
สํากนัประกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และส่งเสริมการจัสํดาบริ
ารสาธารณสุขของหน่กวายบริการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นกองทุนโดยคํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประสิทธิภาพ ให้ใช้จ่ากยเงิ
นึงถึงการพัฒนาการบริกาการสาธารณสุสํขานัในเขตพื
้นที่ที่ไม่มี
หน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมประกอบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๙ กองทุนประกอบด้
วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
นที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่
วนท้อสํงถิานั่นกตามที
่กฎหมายบัญญัติ กา
สํ(๒)
านักเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) เงินที่ได้รับจากการดําเนินการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงิกนาค่าปรับทางปกครองตามพระราชบั
ญญัตินกี้ า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
สํ(๖)
านักดอกผลหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อผลประโยชน์กาที่เกิดจากเงินสํหรืานัอกทรั
พย์สินของกองทุน กา
(๗) เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่กกฎหมายบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) เงิกนาสมทบอื่นตามที
ญญัติ
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในการเสนอขอรั
บสํงบประมาณตาม
(๑) ให้กคา ณะกรรมการจั
ทํ า คํ า ขอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน ตลอดจนบั
ชีการเงินและทรัพย์สินกของกองทุ
นในขณะที
่จัดทําคําขอดังกล่าว กา
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔๐ การรับสํเงิานนักการจ่
ายเงิน และการเก็กบา รักษาเงินกองทุ
รวมทั้งการนํา

เงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการกันเงินจํานวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้
สํานักหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยบริการไว้เป็นเงินช่กาวยเหลือเบื้องต้สํานนัให้
แก่ผู้รับบริการ ในกรณีกทา ี่ผู้รับบริการได้สํารนัับกความเสี
ยหายที่

เกิดขึ้นจากการรักสําษาพยาบาลของหน่
วยบริการ โดยหาผู้กระทํ
าผิดมิได้หรือหาผู้กระทําผิดได้ แต่ยัง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า เสี ย หายภายในระยะเวลาอั น สมควร ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
าหนด กา
สํานักคณะกรรมการกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๒ ในกรณี
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
มาตรา
ี่ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความเสี
ย หายทีสํา่ เนักิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขึ้ น จากการ

รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทําผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอัน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมควรตามมาตราสํานั๔๑
เมื่อสํานักงานได้จ่ายเงิกานช่วยเหลือเบืสํ้อางต้
ให้แก่ผู้รับบริการไปแล้กาว สํานักงาน
มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทําผิดได้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๓ ภายในสามเดือกนนั
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บแต่วันสิ้นสํปีางนับประมาณตามกฎหมายว่
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาด้วยวิธีการ

งบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่ง
านักงานการตรวจเงินแผ่
รองแล้วต่อคณะรัฐมนตรี
สํานักสํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นดินตรวจสอบรั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพื่อทราบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และจัดให้
สํามนัีกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเบกษา
นําเสนอต่อสภาผูสํ้แาทนราษฎรและวุ
ฒิสภาเพื่อกทราบ
ารประกาศในราชกิจจานุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ ให้สํานักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย
บริการแล้วประชาสั
นธ์ให้ประชาชนทราบ กเพืา ่อดําเนินการลงทะเบี
ยนเลือกเป็นหน่วยบริ
สํานัมกพังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การประจํา
ของตนตามมาตรา ๖
การขึก้ นาทะเบี ย นเป็สํนาหน่
ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่กาา ยหน่ ว ยบริ กสําร
้ ง วิ ธี ก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักรวมทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประชาสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๕ ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัขกงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ให้กบา ริการสาธารณสุ
รวมทั้งการใช้วัคซีน ยากา เวชภัณฑ์ อุปสํกรณ์
ในการรักษาที่
ได้ ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพ โดยให้ ค วามเสมอภาคและอํ า นวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาธารณสุขที่จําเป็น ตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทาง
สํานักศาสนา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและตาม
ประกาศที่มีการกํสําานัหนดเกี
่ยวกับสิทธิของผู้ปก่วา ยและผู้รับบริสํากนัารโดยไม่
บิดเบือน ทั้งในเรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องผลการ
วินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อกรับบริกสํารหรื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้รับบริการตัดสินใจในการเลื
อถูกส่งต่อ
(๓) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแล
สําานันสุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญาติหรือผู้ทสํี่ใากล้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยงพอก่อน
อย่างต่อเนื่องทางด้
ขภาพกายและสังคม กแก่
ชิดกับผู้รับบริการอย่างเพี
จําหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้รงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักและ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) รักกาษาความลับของผู
ับบริการจากการปฏิบกาัติหน้าที่ตาม สํ(๑)
(๒) อย่าง
เคร่งครัด เว้นแต่เสํป็านนัการเปิ
ดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัตสําิหนัน้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ตามกฎหมาย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
(๕) จั ด ทํ า ระบบข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ สะดวกต่ อ การตรวจสอบ
ณภาพและบริการ รวมทั
่ายเพื่อบริการสาธารณสุกาข
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้งการขอรับค่สําาใช้
นักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและการจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการ
สํานักสาธารณสุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข ให้หน่วยบริกกาารปฏิบัติตามหลั
เกณฑ์ที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุ
มคุณภาพ
และมาตรฐานกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๖ หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๔ และหน่วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริ ก ารที่ รั บ การส่ ง ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข จากกองทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการสําและเงื
่อนไขที่คณะกรรมการกํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการ
บฟังความคิดเห็นตามมาตรา
น และอย่างน้อยต้องอยูกา่ภายใต้เงื่อนไขสําดันังกต่งานคณะกรรมการกฤษฎี
อไปนี้
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๘ (๑๓)
สํานัก่กองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) อาศัยราคากลางที่เป็ นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของ
สํานัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการควบคุ
คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา
๕๐สํา(๔)
(๒) ครอบคลุ ม ถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยของหน่ ว ยบริ ก ารในส่ ว นเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน
สํานักบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คลากร
(๓) คํานึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) คํานึงถึงความแตกต่างในกลุ่มผู้รับบริกสําารและในขนาดของพื
้นที่บริการที่หน่วย
บริการรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๗ เพื่อสร้างหลักประกั
ให้กับบุคคลในพื้นทีก่ าโดยส่งเสริม
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นสุขภาพแห่
สํานังกชาติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี

กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุ
บองค์กรปกครองส่วนท้
เกณฑ์เพื่อให้
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นและประสานกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองถิ่น กําหนดหลั
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยให้ได้รับค่าใช้สํจา่านัยจากกองทุ
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริสํกาารสาธารณสุ
ข” ประกอบด้กวาย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) อธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบัน
สํานักพังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํและผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
้อํานวยการกองการประกอบโรคศิ
ลปะ
(๒) ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนทันตแพทยสภา ผู้แทนสภา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เภสัชกรรม และผูสํ้แาทนสภาทนายความ
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่งนัคน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) ผู้แกาทนเทศบาลหนึ
องค์การบริการส่วนจักงาหวัดหนึ่งคน สํองค์
ารบริหารส่วน
ตําบลหนึ่งคน และองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหนึสํ่งาคน
โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทันตกรรม และเภสัชกรรม
สํานักวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชาชีพละหนึ่งคน กา
(๖) ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม
สํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสาขากุมารเวชกรรม
สาขาละหนึ่งคน กา
(๗) ผู้ แ ทนผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ สาขา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบําบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก และสาขาการแก้
ไขความผิดปกติ
สาขาละหนึ่งคน กและให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาของการสื่อความหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ผู้แทน
ดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนสามคน
(๘) ผู้แกทนองค์
กรเอกชนซึ
มีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็กนา การแสวงหาผลกํ
ไร และดําเนิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน
สําานัวคั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
และให้ผู้แทนดังกล่
ดเลือกกันเองให้เหลือจํกาานวนห้าคน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ข)กางานด้านสตรีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) งานด้านผู้ติดสํเชืานั้อกเอชไอวี
หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
งานด้านชุมชนแออักดา
สํานัก(ช)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ซ) งานด้านเกษตรกร
อย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ฌ)
กา งานด้านชนกลุ
สํานั่มกน้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จํ า นวนหกคน โดยในจํ า นวนนี้ ใ ห้ เ ป็ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งคน
ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว สาขาจิกตาเวช และสาขาการแพทย์
แผนไทย สาขาละหนึ
องค์กรเอกชนตาม (๘) ต้องเป็นองค์กรที่ดําเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ
สํานักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัดกเลื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาขึ้นทะเบียนไว้กับสํกาานักงานก่อนครบกํ
หนดสิบห้าวันนับแต่วักนาที่มีเหตุให้มีการคั
อกกรรมการ
ถ้าองค์กรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุ่ม ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เท่านั้น
หลักเกณฑ์
เลือกกรรมการตาม (๓)
และ (๘) ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ละวิ ธีกสํารคั
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๔) (๕) (๖)
สํานั(๗)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๑) (๒) ก(๓)
และ (๘) ดําเนินการสรรหาและ
สํให้
านักกรรมการตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า (๔) (๕) (๖)
สํานั(๗)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๙)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และวิธีการสรรหาและพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักณงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลักเกณฑ์
จารณาคัดเลือกากกรรมการผู้ทสํรงคุ
วุฒิตามวรรค
สี่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สํให้
านักกรรมการตามวรรคหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม และเลือสํกกั
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่งประชุ
เองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๙ การดํารงตําแหน่ง วาระการดํ
ารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การประชุมของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ให้นํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
๑๗ มาใช้บังกคัา บโดยอนุโลมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักและมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๕๐ คณะกรรมการควบคุ
มคุณภาพและมาตรฐานมี
อํานาจหน้
าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตาม
มาตรา ๔๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) กํากับดูแลการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่หน่วยบริการนั้น ๆ มีการให้บริการในส่วนที่สูงกว่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
าหนดมาตรการควบคุกมา และส่งเสริมสํคุาณนักภาพและมาตรฐานหน่
สํ(๓)
านักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีวกยบริ
า การและ
เครือข่ายหน่วยบริการ
(๔) เสนอแนะอั
ตราราคากลางของโรคทุ
กโรคต่อคณะกรรมการเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่อนัประกอบการวาง
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์กําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการตามมาตรา ๔๖
สํ(๕)
านักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และเงื่อนไขในการร้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดหลักเกณฑ์ วิธีกการ
องเรียนของผู้ซึ่งถูกกาละเมิดสิทธิ
จากการใช้ บริการ และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ
สํานักช่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิกาดสิทธิจากการใช้
การ และกําหนดหน่วกยรัา บเรื่องร้องเรีสํยานเพื
่อให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุ
มคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการต่อคณะกรรมการ
พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วสํยงานต้
นสังกัดเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
บสนุนการมีส่วนร่วกมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุ
สํ(๗)
านักสนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มกํากับ
หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
(๘) จ่ากยเงิ
น ในกรณีที่ผู้รับบริกการได้
่เกิดขึ้นจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นช่วยเหลือสํเบื
านั้อกงต้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า รับความเสีสํายนัหายที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทําผิดมิได้ หรือหาผู้กระทําผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหาย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่คงานคณะกรรมการกฤษฎี
ภายในระยะเวลาอัสํานนัสมควรตามหลั
กเกณฑ์ วิกธาีการ และเงื่อนไขที
ณะกรรมการกําหนด กา
(๙) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชนเพื่ อ ใช้
สํานักประกอบการตั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารับบริกสํารสาธารณสุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดสินใจในการเข้
ข
(๑๐) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น กํ า หนด ให้ เ ป็ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๑ คณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการเพื
อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ตกิ ตา ามที่ ค ณะกรรมการควบคุ
ม คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
สํานัก่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มอบหมายได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานับกังงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัธกีปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้นํามาตรา
๑๗ มาใช้
คับกับการประชุม วิธกีกาารประชุม และวิ
ฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการ
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐหรือสั่งสํให้
านับกุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจขอให้หน่วยงานของรั
คคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนักงาสือชี้แจงข้อเท็สํจานัจริกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ง มาให้ถ้อยคํา

หรือส่งเอกสารหลัสํกานัฐานเพื
่อประกอบการพิจารณาได้
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๓ ให้กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการได้รับค่า
สํานักเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นทางและค่
สํานัากใช้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดิ
จ่ายอื่น ในการปฏิบัตกิหา น้าที่ตามที่รัฐสํมนตรี
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พนักงานเจ้าหน้าที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๔ ในการปฏิบั ติหน้ าที่ ตามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ให้ พนักงานเจ้า หน้าที่ มี
านาจเข้าไปในสถานทีก่ขาองหน่วยบริกสํารานัหรื
อของเครือข่ายหน่วยบริ
าการ เพื่อ
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การ ในระหว่สําางเวลาทํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐาน ถ่ายภาพ ถ่ายสําเนา หรือนํา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เอกสารที่เกี่ยวข้สํอางไปตรวจสอบ
หรือกระทํกาาการอย่างอื่นสํตามสมควรเพื
่อให้ได้ข้อเท็กจาจริงอันที่จะ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาเนินการตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักาหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการดํ
่ง ถ้าพบการกระทํกาาผิดให้พนักงานเจ้
าที่มีอํานาจ
ยึด หรื อ อายั ด เอกสารหลั ก ฐาน ทรัพ ย์ สิน หรื อสิ่ ง ของเพื่ อใช้เ ป็ น พยานหลั ก ฐานในการพิ จ ารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการต่อไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิธีปฏิบัติงานของพนัสํกานังานเจ้
าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบทีสํ่คาณะกรรมการหรื
อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่
คคลซึ่งเกี่ยวข้อง กา
สํานักบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก
สํานักตามสมควร
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
กงานตามประมวลกฎหมายอาญา
สํานักพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกํากับมาตรฐานหน่วยบริการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาป ฏิ บั ติ ต าม
๕๗ ในกรณี ที่ สํ านักาก งานตรวจสอบพบว่
า หน่ว ยบริ ก ารใดไม่

มาตรฐานการให้บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่กํ าหนด ให้ รายงานต่ อคณะกรรมการควบคุม คุ ณ ภาพและ
สํานักมาตรฐานเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิ
จารณา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้มสํีจานัํานวนตามความเหมาะสมประกอบด้
วย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และกฎหมาย ผู้แทนองค์กร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา มีหน้าที่สอบสวนและเสนอ
สํานักความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นต่อคณะกรรมการควบคุ
มคุณสํภาพและมาตรฐาน
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
สํ
านัากเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อาจแต่งตั้งไว้ล่วงหน้
นจํานวนหลายคณะเพืกา่อให้ดําเนินการสอบสวนโดยเร็
วได้
การสอบสวนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ ข ยายเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เ กิ น สามสิ บ วั น และถ้ า ยั ง ดํ า เนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ อี ก ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการควบคุ
คุณภาพและมาตรฐานเพื
ขยายเวลาได้เท่าที่จํากเป็า น
สํานัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อพิจารณามีคสํําานัสัก่งให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนเป็ น เจ้ า
กงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มีอํานาจขอให้หน่วกยบริ
วยบริการ ผู้
สํานักพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํและให้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การ เครือข่สําานัยหน่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ร้องเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบการพิจารณาได้
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนดํ า เนิ น การสอบสวนแล้ ว เสร็ จ ให้ เ สนอเรื่ อ งพร้ อ ม
สํานักความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นต่อคณะกรรมการควบคุ
มคุณสํภาพและมาตรฐานเพื
่อพิจารณาต่
ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
หรือมาตรา ๕๙ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้สํราับนัเรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่องจากคณะกรรมการสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏว่าหน่วยบริการใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานที
่กําหนด ให้คณะกรรมการควบคุ
มคุณภาพและมาตรฐานดํ
าเนินการกาดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทําโดยไม่เจตนาให้มีคําสั่งเตือนให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง
(๒) ในกรณี
าผิด ให้มี คําสั่งให้หกาน่ วยบริ การนัสํ้นาชํนัากระค่
าปรั บทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ มี เ จตนากระทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปกครองเป็นจํานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท สําหรับการกระทําความผิดแต่ละครั้ง และให้นําบทบัญญัติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาด้วยวิธีปฏิบัตสําิรนัาชการทางปกครองมาใช้
กงานคณะกรรมการกฤษฎีบกาังคับ และใน
เกี่ยวกับการบังคับสําทางปกครองตามกฎหมายว่
กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ให้เลขาธิการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อ
สํานักบังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ ถ้าศาลปกครองเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าปรับนั้นชอบด้
สํานัวกยกฎหมายก็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งคับชําระค่าปรับ ในการนี
นว่าคําสั่งให้ชําระค่
ให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อชําระค่าปรับได้
(๓) แจ้กางต่อหน่วยงานที
วข้องเพื่อให้มีการสอบสวนและวิ
นิจฉัสํยานัชีก้ขงานคณะกรรมการกฤษฎี
าดข้อกล่าวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่เกีก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
หรือข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระทําผิดของ
หน่วยบริการ และให้
ีการดําเนินการทางวินัยกในกรณี
ที่ผู้กระทํ
ดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กา
สํานัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัาผิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๕๙ ในกรณีสํทาี่ผนัู้รกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรื
อตามสิทธิ

ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหน่วยบริการหรือหน่วยบริการเรียก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า หรือไม่
เก็บค่าบริการจากตนโดยไม่
มีสิทธิที่จะเก็บหรืกอาเรียกเก็บเกินสํกว่านัากอังานคณะกรรมการกฤษฎี
ตราที่คณะกรรมการกํากหนด
ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ผู้นั้น
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักมาใช้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สิทธิร้องเรียนต่อสํานักกางานเพื่อให้มสํีกาารสอบสวน
และให้นําความในมาตรา
๕๗
บังคับโดย
อนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้ า ผลการสอบสวนปรากฏว่ า หน่ ว ยบริ ก ารไม่ ไ ด้ ก ระทํ า ตามที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นให้
การแจ้งให้ผู้ร้องเรีกยา นทราบภายในสิ
ห้าวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดั
งกล่
สํานักเลขาธิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัาวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริการมีการกระทําตามที่ถูกร้องเรียนให้
สํานักคณะกรรมการควบคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มคุกณา ภาพและมาตรฐานมี
อํานาจดําเนินการ ดักงาต่อไปนี้
(๑) ตักเตือนเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียนให้เหมาะสมหรือ
สํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถูกต้องตามสิทธิปาระโยชน์
ของผู้ร้องเรียนนั้นกาสําหรับกรณีรสํ้อานังเรี
ยนว่าหน่วยบริการไม่กอาํานวยความ
สะดวก หรือไม่ปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นคืนเงินค่าบริการส่วนเกินหรือที่ไม่มี
สิทธิเรียกเก็บให้แสํก่าผนัู้รก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
งเรียนพร้อมดอกเบี้ยร้กอา ยละสิบห้าต่อสําปีนันกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่วันที่เก็บค่าบริการนักา้นจนถึงวันที่
จ่ายเงินคืน และในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคําสั่งให้นําความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใช้บังคับโดย
โลม
สํานักอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าผิดของหน่สํวายบริ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๖๐ ในกรณีที่การกระทํ
การตามมาตรา ๕๘ หรืกาอมาตรา ๕๙

เป็นการกระทําผิ ดร้ายแรงหรื อเกิ ดซ้ํ าหลายครั้ง ให้เลขาธิ การรายงานต่อคณะกรรมการควบคุ ม
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ณภาพและมาตรฐานเพืกา่อพิจารณาดําสํเนิานันกการ
ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่
าด้วยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้กํากับดูแลเพื่อให้มีการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารของ
หน่วยบริการในกรณี
ป็นสถานบริการสาธารณสุ
สํานัทกี่เงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหา
อข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิ
ขซึ่งมีส่วนรับกผิาดชอบในการกระทํ
าผิดของหน่วย
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชาชีพทางด้
สํานัานสาธารณสุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บริการ และให้มีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๑ ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยบริการที่ได้รับคําสั่งจากคณะกรรมการควบคุม
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ณภาพและมาตรฐานตามหมวดนี
้ ให้สํมานัีสกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิ
วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง หรือวันที่ได้รับทราบคําสั่ง แล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์
ธรณ์และวิธีพิจารณาวิกานิจฉัยอุทธรณ์สําตนัามวรรคหนึ
่ง ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และวิ ธีกสํารอุ
านักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งตามมาตรา ๖๑ ผลเป็นประการ
สํานักใดแล้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ว ให้เลขาธิการรายงานผลการดํ
าสํเนิ
การหรือคําวินิจฉัยต่อคณะกรรมการควบคุ
มคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อทราบ
หมวด ๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักบทกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนดโทษ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ณภาพและมาตรฐาน กคณะอนุ
กรรมการของคณะกรรมการดั
งกล่กาาว คณะกรรมการสอบสวน
หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
านับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกินหกเดือน หรือสํปรั
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรืกาอทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๔ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม่ อํ า นวยความสะดวกตามสมควรแก่ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิ
ติหน้าที่ตามมาตรา ๕๕กา วรรคสาม ต้สํอางระวางโทษจํ
าคุกไม่เกินหกเดื
สํานับกังานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่ มงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา ๖๕ ในวาระเริ
แรก มิ ใ ห้นํ าบทบั ญ ญักตา ิม าตรา ๖ มาตรา
๗ มาตรา ๘

มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้ บังคั บ จนกว่า จะได้มีก ารจั ดเตรี ย มความพร้อมเพื่อ ให้บริก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาธารณสุขตามบทบั
ญญัติดังกล่าว
เมื่อได้มีการจัดเตรียสํมความพร้
อมเพื่อให้บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ
่งแล้ว ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีประกาศกําหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัสํนานันักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่วันที่พระราชบัญญัตกินา ี้ใช้บังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สําหรับหน่วยบริการที่อยู่
บผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุ
ข ให้สํานักงานจ่ายให้
ขก่ อนเป็น
สํานักในความรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ระทรวงสาธารณสุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันเริ่มให้บริการสาธารณสุขตามวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๖ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึ่งปี
สํานักนังานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บแต่วันที่พระราชบัญกญัาตินี้ใช้บังคับ สํและหากไม่
แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้
คสํรัา้นังละหนึ
่งปี โดยให้
สํานักงานหรือสํานักงานและสํานักงานประกันสังคม แล้วแต่กรณี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานนั้นต่อสาธารณชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๗ ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
กรรมการตามมาตรา
๑๓ (๓) (๔) (๕) และกา(๖) รวมทั้งสรรหาและคั
ดเลือกเลขาธิกการเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ อให้ ไ ด้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
สํานักวังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นที่พระราชบัญญัติฉบักบานี้ใช้บังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มีค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปลั ด กระทรวงกลาโหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกอบด้ ว ยรั ฐสํมนตรี
เ ป็ น ประธานกรรมการ
ปลั ด กระทรวงการคลั
ง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัด
สํานักทบวงมหาวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทยาลัย ผู้อกํานวยการสํ
านักสํงบประมาณ
และผู้ทรงคุณกวุาฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจํานวน
ห้าคนโดยในจํานวนนี
้ให้เป็นผู้แทนผู้บริโภคจํานวนสี่คนเป็นกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําหน้าที่
การเป็นการชั่วคราวจนกว่
าเลขาธิสํากนัารซึ
่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบั
ญญัสํตาินนัี้เกข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
ารับหน้าที่
สํานักเลขาธิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ทํ า หน้ า ที่ เ ลขาธิ ก ารตามวรรคสามเป็ น เลขานุ ก ารของ
สํานักคณะกรรมการตามวรรคสอง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รสํัฐามนตรี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุ
ข จํานวนสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๘ ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการตามมาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เพื่อให้ได้คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบั
ญญัตินี้ภกายในหนึ
่งร้อยแปดสิ
บวันนับแต่วันที่พระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินี้ใช้
บังคับ
ในระหว่
่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า งที่ ยั ง ไม่ มสํี คาณะกรรมการตามวรรคหนึ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ ง ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกอบด้วยอธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิ
ลปะ เลขาธิการทันกตแพทยสภา
เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภาทนายความ
สํานักและผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐ มนตรี แ ต่สํงาตันั้ งกจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรั
านวนเจ็ดคน โดยให้กเป็า นผู้แทนองค์สํการเอกชนที
่ดําเนิน
กิ จ กรรมทางด้ า นคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคจํ า นวนสามคน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาธารณสุขจํานวนสี
่คนเป็นกรรมการ
ให้กรรมการตามวรรคสองประชุ
มและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็สํนาประธานกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๖๗ เป็นเลขานุการคนหนึ่ง
และแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุ
้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกจําานวนสองคนเป็
สํานันกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา ๖๙ ให้ โ อนกิ
ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ กหนี
ด รวมทั้ ง เงิ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัจกการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ และความรั
สําบนักผิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้
สํานนักเวีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตลอดจนเงินทุนหมุ
ยนบัตรประกันสุขภาพกาไปเป็นของสําสํนัากนังานในวั
นที่พระราชบัญญักตา ินี้ใช้บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๗๐ ข้าราชการหรื
อลูกจ้างของส่วนราชการใดสมั
ครใจจะเปลี
่ยนไปเป็น

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องผ่าน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้าราชการซึ
นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ
ถือว่าออกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งเปลี่ยนไปเป็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่งานัให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนบําเหน็สําจนับํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นาญข้าราชการ แล้วแต่
กากรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลู ก จ้ า งซึ่ ง เปลี่ ย นไปเป็ น ลู ก จ้ า งของสํ า นั ก งานตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่ า ออกจาก
สํานักราชการเพราะทางราชการยุ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา บเลิกตําแหน่
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ด และให้สํไาด้นัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือเลิกจ้างโดยไม่มีคกวามผิ
บําเหน็จตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
สํเพื
านั่อกประโยชน์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างานสําหรับสําคํนัากนวณสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอบังคับของ
ในการนับเวลาทํ
ทธิประโยชน์ตามข้
สํานักงาน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน
สํานักตามมาตรานี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นั บ เวลาราชการหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ เ ป็ นข้ า ราชการหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ประสงค์จกะให้
อเวลาทํางานในขณะที
อลูกจ้าง
ต่อเนื่องกับเวลาทํสําานังานของเจ้
าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน
แล้วแต่กรณี ก็ให้มีสิทธิกระทําได้โดย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสี่ จะต้องกระทําภายในสามสิบวันนับแต่
สํานักวังานคณะกรรมการกฤษฎี
า าราชการให้
สํานัดกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นที่โอน สําหรับกรณีขกองข้
เนินการตามกฎหมายว่กาาด้วยบําเหน็จสํบํานัากนาญข้
าราชการ
หรือกฎหมายว่ าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีของลูกจ้ างให้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางทราบ
กระทําเป็นหนังสืสํอาลงลายมื
อชื่อเป็นหลักฐานยืก่นา ต่อผู้ว่าจ้างเพืสํา่อนัส่กงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ต่อไปให้กระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญ
สํานักแห่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัญญัติให้ชนชาวไทยย่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งราชอาณาจักรไทยได้
อมมีสิทธิเสมอกักนาในการรับบริกสํารสาธารณสุ
ขที่ได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่วถึงและมี
ค่าใช้จ่ายตามที่กสํฎหมายบั
ญญัติ และการให้กบา ริการสาธารณสุ
ของรัฐต้องเป็นไปอย่ากงทั
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะกระทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้ประชาชนได้
รับบริการที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิ
ธิภาพอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นี้ จึงต้อง
จัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มี
โดยมีองค์กกรกํา ากับดูแลซึ่งสํจะดํ
เนินการโดยการมีส่วกนร่
ฐและภาค
สํานักมาตรฐาน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า วมกั นระหว่สําางภาครั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประชาชนเพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา จจุบัน
ไทยมีสิทธิได้รับการบริ
การสาธารณสุขที่มีมกาตรฐานด้
วยกัสํนาทุนักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
คน นอกจากนี้เนื่องจากในปั
ระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลายระบบ ทําให้มีการเบิกจ่ายเงิน
สํานักซ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเพื่อลดค่าใช้
สําจนั่ากยในภาพรวมใน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ําซ้อนกัน จึงสมควรนํากระบบการช่
วยเหลื
ดังกล่าวมาจัดการรวมกั
ด้ า นสาธารณสุ ข มิ ใ ห้ เ กิ ด การซ้ํ า ซ้ อ นกั น ดั ง กล่ า ว และจั ด ระบบใหม่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น จึ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จําเป็นต้องตราพระราชบั
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พจณัฏฐ์/ปรับปรุง
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมมาสู่คน
“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้
อย่างรวดเร็ว
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

“โรคระบาด” หมายความว่า โรคติ ดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชั ด
ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา
“พาหะ” หมายความว่า คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้
“ผู้สัมผัสโรค” หมายความว่า คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน สัตว์ หรือสิ่งของติดโรค จนเชื้อโรคนั้น
อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้
“ระยะติดต่อของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค
ไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม
“แยกกั ก ” หมายความว่ า การแยกผู้ สั ม ผั ส โรคหรื อ พาหะไว้ ต่ า งหากจากผู้ อื่ น ในที่ เ อกเทศ
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้น
ระยะติดต่อของโรค
“กักกัน” หมายความว่า การควบคุม ผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อ ยู่ ในที่เอกเทศ เพื่อ ป้องกั น
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ
“คุมไว้สังเกต” หมายความว่า การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไปถึงท้องที่ใดที่กําหนดไว้ ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้
“ระยะฟักตัวของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น
“เขตติดโรค” หมายความว่า ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
“การเฝ้าระวัง” หมายความว่า การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
การรายงาน และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมโรค
“พาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะ สัตว์ หรือวัตถุ ซึ่งใช้ในการขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของ
โดยทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ
“เจ้าของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจ้าของ ผู้เช่า ตัวแทนผู้เช่า หรือผู้ครอบครอง
พาหนะนั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

“ผู้ควบคุมพาหนะ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ
“ผู้เดินทาง” หมายความว่า คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง
ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ
“การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค” หมายความว่ า การกระทํ า ทางการแพทย์ ต่ อ คน หรื อ สั ต ว์
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค
“ที่เอกเทศ” หมายความว่า ที่ใด ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้เป็นที่สําหรับแยกกัก
หรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้
“สุขาภิบาล” หมายความว่า การควบคุม ป้องกัน หรือรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ
“ช่องทางเข้าออก” หมายความว่า ช่องทางหรือสถานที่ใด ๆ ที่ใช้สําหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ
ของผู้เดินทาง พาหนะ และสิ่งของต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
ดังกล่าว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจําจังหวัด
“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจํากรุงเทพมหานคร
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ
และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแจ้ ง ในกรณี ที่ มี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตราย โรคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง และการสอบสวนโรค
(๓) หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขเกี่ย วกั บการกํา หนดค่ าใช้ จ่ายสํ าหรับเจ้ า ของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะ
(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือ โรคระบาด
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ
ให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค และยกเลิกประกาศเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้อธิบดีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ อาการสําคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด และแจ้งให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้ จะต้องเก็บ
เป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อ มูลตามวรรคหนึ่งบางส่วนที่เกี่ยวกับการรักษา
การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มาตรา
ประกอบด้วย

๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ”
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(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ ปลั ด กระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ อธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จํานวนแห่งละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การควบคุมโรค และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ จํานวนสี่คน โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น
การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข อย่างน้อยหนึ่งคน
ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง และผู้อํานวยการสํา นักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะมี พ ฤติ ก รรมเสื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
หรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม (๒)
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย
ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน
หรือการควบคุมโรคติดต่อ
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน
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คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค
(๒) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด
(๓) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคตาม (๑)
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร
(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาได้
มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย และวางระบบ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด
(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
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(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม หรือวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคติดต่อ
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย
หมวด ๓
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๓) นายกเทศมนตรี จํานวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวนหนึ่งคน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป จํานวนหนึ่งคน ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน จํานวนสองคน และสาธารณสุขอําเภอ จํานวนสองคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการด้วย
ในกรณี ที่ จั ง หวั ด ใดมี ด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จํานวนแห่งละหนึ่งคน
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่าน จํานวนแห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการด้วย
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค จํานวนไม่เกินสองคน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๑ การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) และ (๕) และกรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓ ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ
ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก ประกอบด้วย
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น เป็นประธานคณะทํางาน
(๒) ผู้ แ ทนกรมปศุ สั ต ว์ ผู้ แ ทนกรมวิ ช าการเกษตร ผู้ แ ทนกรมศุ ล กากร ผู้ แ ทนสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น
เป็นคณะทํางาน
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น
เป็นคณะทํางาน
(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จํานวนหนึ่งคน
เป็นคณะทํางานและเลขานุการ
ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน (๒) ในการนี้ ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ ช่ อ งทางเข้ า ออกใดมี ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นช่ อ งทางเข้ า ออก
มากกว่าหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน (๒) ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวน
ที่มีอยู่เดิม
มาตรา ๒๔ ให้คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกมีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
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(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
(๒) ประสาน สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใน (๑)
(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๔) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ให้ นํ า ความในมาตรา ๑๕ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม
หมวด ๔
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมควบคุมโรค
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อํานวยการ
สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนหนึ่งคน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ในสังกั ดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จํานวนหนึ่งคน และผู้อํานวยการสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนอกจาก (๓) ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๖) เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง ประจํ า ด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนแห่งละหนึ่งคน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศนั้น ๆ จํานวนแห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหน่งในระดับไม่ตํ่ากว่า
ผู้อํานวยการกอง จํานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ
ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ให้ นํ า ความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้ บั ง คั บ แก่ อ งค์ ป ระกอบ
และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
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(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว
(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น
หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๑ ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูล
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับโรคดังกล่าว
หมวด ๖
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเองหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็น
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภัย
อาจดําเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด
จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย
ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตร
ทางการแพทย์
(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทั้งนี้
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการป้องกันโรค
(๓) ให้ นํ า ศพหรื อ ซากสั ต ว์ ซึ่ ง ตายหรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ตายด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ อั น ตราย
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอื่นใด เพื่อป้องกัน
การแพร่ของโรค
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(๔) ให้ เ จ้ า ของ ผู้ ค รอบครอง หรื อ ผู้ พั ก อาศั ย ในบ้ า น โรงเรื อ น สถานที่ หรื อ พาหนะที่ มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคําสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคําสั่งยกเลิก
(๕) ให้ เ จ้ า ของ ผู้ ค รอบครอง หรื อ ผู้ พั ก อาศั ย ในบ้ า น โรงเรื อ น สถานที่ หรื อ พาหนะที่ มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ดําเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์
แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
(๖) ห้ า มผู้ ใ ดกระทํ า การหรื อ ดํ า เนิ น การใด ๆ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะที่ ไ ม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป
(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(๘) เข้ า ไปในบ้ า น โรงเรื อ น สถานที่ หรื อ พาหนะที่ มี ห รื อ สงสั ย ว่ า มี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตราย
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ต้ อ งทํ า การสอบสวนโรค
และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด หรื อ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แต่ ก รณี
และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติ ดต่อ กรุ งเทพมหานคร มี อํานาจในพื้น ที่
ความรับผิดชอบของตน ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเครื่องดื่ม
โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว
(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ
อาชีพเป็นการชั่วคราว
(๓) สั่ง ห้ ามผู้ ที่ เ ป็ น หรื อ มีเ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ าเป็ น โรคติ ด ต่อ อั น ตรายหรือ โรคระบาดเข้ า ไป
ในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ
มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
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จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพื่อทําหน้าที่
ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในบริเวณช่องทางเข้าออก ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) จัดการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหารและน้ําให้ถูกสุขลักษณะ
(๓) กําจัดยุง และพาหะนําโรค
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๘ เมื่ อมี เหตุ อั นสมควร ให้ เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อประจํ าด่ านควบคุ ม
โรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจตรวจตรา ควบคุม กํากับดูแลในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก และแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก
ในการนี้ ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว อํานวยความสะดวกแก่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามสมควร
มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อ มีเหตุอันสมควร
หรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ
จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และห้ามผู้ใดนําพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
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(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัด
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร
การแจ้ ง และการยื่ น เอกสารของเจ้ า ของพาหนะหรื อ ผู้ ค วบคุ ม พาหนะตาม (๑) และ (๒)
และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
ตามมาตรา ๘ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอํานาจ
ดําเนินการเอง หรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
จากท้องที่หรือเมืองท่านั้น ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กําจัดความติดโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค
(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กําหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจํา
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้
(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกัน
คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กําหนด
(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๕) ห้ามผู้ใดนําวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือ มีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปใน
หรือออกจากพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้ง
ออกค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลี้ ย งดู การรั ก ษาพยาบาล การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
ตามมาตรา ๔๐ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
โรคระบาด หรือพาหะนําโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ เ ดิ น ทางผู้ นั้ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด ให้อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ให้แก่ผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
การมอบหมาย การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ได้ อ อกคํ า สั่ ง ให้ ผู้ ใ ดดํ า เนิ น การ
ตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) หรือ (๕) มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว
ผู้นั้นละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจดําเนินการ
แทนได้ โดยให้ ผู้ นั้ น ชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ าเนิ น การนั้ น ตามจํ า นวนที่ จ่ า ยจริ ง ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
หมวด ๗
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
การดําเนินการตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (๒) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๖ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๘
ค่าทดแทน
มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้ าพนักงานควบคุมโรคติด ต่อตามพระราชบัญ ญัติ นี้
หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรค
ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจําเป็น
การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้ า นวิ ช าการ
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา ๒๒ (๖)
หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ (๖) หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๕ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔
(๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) มาตรา ๔๐ (๕) หรือไม่อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๙ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔
(๓) (๔) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๔๐ (๓) หรือ (๔) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๐ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม่ อํ า นวยความสะดวกแก่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา ๔๖ กระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อ ว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๘ ให้ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๒๓
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๑ ยกเว้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือ แย้งกับบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญญัติ นี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อ
ที่อุบัติซ้ํา ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการนี้ จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน
และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกาหนด
กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้บังคับเมื่อ พ้นกาหนดเก้าสิบ วัน นับ แต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บริการสุขภาพปฐมภูมิ ” หมายความว่า บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมาย
ดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้ งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน
ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้น ฟูสุขภาพ โดยหน่ ว ยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้ ว ย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุ ขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน
และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ
เพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลที่ดาเนิ น การโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย
(๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๔) หน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“หน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า หน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการที่รวมตัวกัน
และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
“แพทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ” หมายความว่ า แพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ หรื อ วุฒิบัต ร
เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรม ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ การพยาบาล ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขอื่น ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการนั้น และให้หมายความรวมถึง บุค คลตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
“คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ”
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ
สานักงานประกันสังคม และเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวั ด จานวนหนึ่งคน
ผู้บริหารเทศบาล จานวนหนึ่งคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง จานวนหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่เป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิ จานวนหนึ่งคน ผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน
หนึ่ งคน และผู้บริหารหน่ วยบริการปฐมภูมิของรัฐที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวนหนึ่งคน
โดยให้ผู้อานวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จานวนหนึ่งคน และ
สาธารณสุ ข อ าเภอ จ านวนหนึ่ ง คน โดยให้ น ายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด และสาธารณสุ ข อ าเภอ
แล้วแต่กรณี คัดเลือกกันเอง
(๖) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแ ต่งตั้งจากผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลที่เป็นหน่ วยบริการปฐมภูมิ จานวนหนึ่งคน และแต่งตั้งจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน จานวนหนึ่งคน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จานวนหนึ่งคน โดยให้
ผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี คัดเลือกกันเอง
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เป็น ที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข และด้านการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ด้านละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกาไรและ
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ โดยการคัดเลือกกันเองให้เหลือจานวนสองคน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการสานักงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบบ
สุขภาพปฐมภูมิจานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๗) ต้องมีคุณสมบัติแ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ
(๗) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่ งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ในกรณีที่เป็น กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๗) ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นการสาธารณสุ ข หรื อ ด้ า นการแพทย์
เวชศาสตร์ ค รอบครัว ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่า งถูก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ถู กเพิ ก ถอนใบอนุ ญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการคัด เลือกและแต่งตั้ง
กรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีกรรมการแทนก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓)
(๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก
เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) พ้นจากการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือสาธารณสุขอาเภอ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในฐานะนั้น
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
(๖) และ (๗) พ้นจากตาแหน่งเมื่อเป็นกรณีตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ หรือพ้นจากการเป็นผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
(๒) กากับ ติด ตาม และประเมินผลการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนตาม (๑) รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
ดังกล่าว
(๓) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ และให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เพียงพอกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการวางแผน
กาลังคน และการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
(๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการกาหนดมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว
(๙) ออกประกาศตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง (๙) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้ส่งคาชี้แจง
เอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๔ ให้สานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ เสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดังกล่าว ทั้งนี้
ต้องคานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
(๒) ประสานงาน สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ
มาตรการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
ดาเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
(๔) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
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(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ
(๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิให้เพียงพอกับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
แพทย์ เ วชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ใ ห้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ ให้มี คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับแผนกาลังคน
(๘) จัดทามาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิเสนอต่อคณะกรรมการ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงาน
หมวด ๒
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๑๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ บริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่บุคคลมีสิทธิได้รับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
บริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๑๖ บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือรับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการ
หรือตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง ด้วย และให้การใช้สิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง อาจขยายให้ได้รับนอกเหนือหรือเพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้สาหรับสวัสดิการ
หรื อ สิ ท ธิ ใ นการรัก ษาพยาบาลหรื อบริ การสาธารณสุ ขก็ไ ด้ ทั้ ง นี้ ตามที่ กระทรวงการคลังกาหนด
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โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือตามที่คณะกรรมการตกลงกับคณะกรรมการประกันสังคม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการหรือสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มาตรา ๑๗ ให้สานักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกาหนด และประกาศให้ประชาชนทราบ
หน่ ว ยบริการที่ไ ด้ขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๑๖
ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ลั ก ษณะของหน่ ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารที่ จ ะขึ้ น ทะเบี ย น การขึ้ น ทะเบี ย น
การแบ่งเขตพื้นที่ และการประกาศตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการเรียกคืนเงินตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้ ส านั ก งาน หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ห รื อ เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ
กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้รับบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
ให้ ห น่ ว ยบริการปฐมภูมิห รือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ แจ้งให้ผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อ
ตามวรรคหนึ่งทราบถึงการใช้สิทธิรับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมีหน้าที่
ดูแลผู้รับบริการตามมาตรา ๒๒
เพื่อความสะดวกและความจาเป็นในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผู้รับบริการอาจขอเปลี่ยนแปลง
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งตนมีรายชื่อได้ ทั้งนี้ ให้นาความในวรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง การแจ้งตามวรรคสอง และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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มาตรา ๑๙ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ห รือ เครือ ข่ า ยหน่ วยบริ ก ารปฐมภู มิ มี สิ ท ธิไ ด้รั บเงิน
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิดังต่อไปนี้ จากสานักงาน
(๑) ค่าใช้จ่ายประจาเพื่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๓) ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
รายการของค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินค่าใช้จ่ายของ
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง และการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่มีความจาเป็น คณะกรรมการอาจทาความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการรักษาพยาบาลหรือการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อขอรับเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อ
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่งได้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้ได้รับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
มาตรา ๒๐ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้ความเสมอภาคและอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเชื่อทางศาสนา
(๒) ให้ข้อมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับบริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ
(๓) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติ หรือผู้ซึ่งใกล้ชิดกับผู้รับบริการเกี่ยวกับแพทย์ บุคลากร
ด้านสาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต และด้านสังคม
ที่จะรับดูแลผู้รับบริการก่อนจาหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
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(๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) อย่างเคร่งครัด
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(๕) จัด ทาระบบข้อมูลการให้ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐาน และบริการ รวมทั้งการขอรับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
(๖) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานในการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ
ตามมาตรา ๒๔
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม (๑) การให้ข้อมูลตาม (๒) และ (๓) การจัดทาระบบข้อมูล
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม (๕) และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้รับบริการ และการเข้าถึงข้อมูลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการส่งข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ
ของผู้รับบริการในหน่ว ยบริการกลับไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่
ผู้รับบริการมีรายชื่อตามมาตรา ๑๘ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา ๒๒ ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) ให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในจานวนที่เหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ดูแลผู้ รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการนั้น
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิแจ้งให้ผู้รับบริการและสานักงานทราบโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
อาจกาหนดสถานที่ วัน และเวลาในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความเหมาะสม รวมทั้งแจ้งผู้รับบริการ
เพื่อรับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามสถานที่ วัน และเวลานั้นได้
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การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องส่งต่อผู้รับบริการเพื่อให้ไปรับการรักษาพยาบาล
ที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการอื่นให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งดูแลผู้รับบริการดาเนินการให้มีการส่งต่อผู้รับบริการดังกล่าว
ให้ ห น่ ว ยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
ตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการตามความเหมาะสมและจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อผู้รับบริการ ให้สานักงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่ ว ยบริการปฐมภูมิจัด ให้ มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการและการเชื่อมโยงเพื่อใช้ข้อมูล
ดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๔)
การส่งต่อผู้รับบริการตามวรรคหนึ่ง การดาเนินการตามวรรคสอง และการจัดระบบและ
การเชื่อมโยงเพื่อใช้ข้อมูลด้านสุขภาพตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๓
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสม่าเสมอ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ พนั กงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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ให้คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขจานวนหนึ่งคน ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมจานวนหนึ่งคน
ด้านการเงินหรือการคลังจานวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหา
ผลกาไรและดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพจานวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน
เป็ น กรรมการสอบสวน มี ห น้ า ที่ สอบสวนและเสนอความเห็ นต่อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งนี้
ต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนและแต่งตั้งข้าราชการสานักงานจานวนไม่เกินสองคนเป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
การสอบสวนต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกสิบวัน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจาเป็น
ไม่ อาจด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายในก าหนดเวลาดั งกล่ าว ให้ ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่ อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอขยายเวลาตามความจาเป็น ในการนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะสั่ง
ให้ดาเนินการต่อไปและขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนเป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร
ข้อมูล หรือหลักฐานที่จาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาออกคาสั่งตามมาตรา ๒๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๒๕ ปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทาโดยไม่เจตนา ให้มีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ในกรณีที่เป็น การกระทาโดยมีเจตนา ให้มีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีคาสั่ง
ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นชาระค่าปรับทางปกครองตามความเสียหาย
ที่แท้จริง และให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับ
(๓) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี การสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ
ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระทาตาม (๒)
ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น และให้มีการดาเนินการทางวินัยในกรณี
ที่ผู้กระทาดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
จากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิเรียกเก็บค่าบริการจากตนโดยไม่มีสิทธิ ให้ผู้รับบริการนั้นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
เพื่อให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการประกาศกาหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการสอบสวน โดยให้นาความ
ในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หากผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
ไม่ได้กระทาตามที่ถูกร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ผู้รับบริการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
มีการกระทาตามที่ถูกร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการปฐมภูมิ
หรื อ เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ นั้ น ทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ผ ลการสอบสวนดั ง กล่ า ว
พร้อมมีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีคาสั่ง
ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นคืนเงินค่าบริการที่ไม่มีสิทธิเรียกเก็บให้แก่
ผู้รับบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึงวันที่จ่ายเงินคืน ทั้งนี้
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ให้นาความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่การกระทาของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ เป็นการกระทาที่ร้ายแรงหรือเกิดซ้าหลายครั้ง ให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาดาเนิ นการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายดังกล่าว
(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ
(๔) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ
ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการกระทาของ
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น และให้มีการดาเนินการทางวินัยในกรณี
ที่ผู้กระทาความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๒๙ หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการประกาศกาหนด ซึ่งได้รับคาสั่งจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหมวดนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือวันที่ได้รับทราบคาสั่ง แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๔
การส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๓๐ เพื่อให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดกลไกและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมีความสามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โดยบูรณาการทรัพยากรในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิและติดตามดูแลการดาเนินการของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ รวมทั้งประสานให้เกิดเครือข่ายบริการรับส่งต่อกับ
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ อื่ น ในพื้ น ที่ นั้ น หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากสานักงาน เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
รายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเรียกคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๓ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหรือหลักฐาน
ถ่ายภาพ ถ่ายสาเนา หรือนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ หรือกระทาการอย่างอื่นตามสมควร
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ในการดาเนินการตาม (๑) ถ้าพบการกระทาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่มีอานาจยึด หรืออายัด เอกสารหรือหลักฐาน ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อใช้เ ป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๓) ออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือ
หลักฐานที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๔ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๓๓ ตามสมควร
มาตรา ๓๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ สดง
บัตรประจาตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓
คาสั่งของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ หรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓
วรรคหนึ่ง (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑)
หรือ (๒) หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
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ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๔๐ ความผิดตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการตามมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) โดยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบั ติหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการสานักงาน ซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๒ ให้ดาเนินการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณีการออกประกาศเพื่อกาหนดบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ให้ ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไ ม่ อ าจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เมื่อมีการออกประกาศเพื่อกาหนดบริการสุขภาพปฐมภูมิต ามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแล้ว
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือ
รับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการตามมาตรา ๑๖ เพื่อขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๔๓ ภายในสิ บ ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนผู้รับบริการและ
พื้นที่ หากหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ไม่ มี ห รื อ มี แ พทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ไม่ เ พี ย งพอกั บ จ านวนผู้ รั บ บริ ก าร ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารดั ง กล่ าว
จัดให้มีแพทย์อื่นซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เพื่อทาหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการ
ปฐมภูมินั้นตามมาตรา ๒๒ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา ๒๑
ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการเพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ให้ คณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ ให้มีการขยายระยะเวลา
การใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และมาตรา ๕๕ บัญญัติให้
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชน
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุม
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งรัฐต้องพัฒนา
การบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่น ๆ (๕)
บัญญัติให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น สมควรมีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยการจัดระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิซึ่งมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิทาหน้าที่เป็นองค์กรกากับดูแลที่ดาเนินการด้วยการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การออกบัตรประจาตัวคนพิการและการเปลีย่ นสิทธิย่อยบัตรประกันสุขภาพ
เป็น “คนพิการ”
ศูนย์บริการผู้ป่วยเด็กพิการแบบเบ็ดเสร็จ
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
๑. ศูนย์บริการผู้ป่วยเด็กพิการแบบเบ็ดเสร็จ
ที่อยู่: ชั้น ๓ อาคารมหิตลาธิเบศร
โทรศัพท์: ๑๔๑๕ ต่อ ๓๓๓๓
๒. งานสังคมสงเคราะห์
ที่อยู่: ชั้น ๓ อาคารมหิตลาธิเบศร
โทรศัพท์: ๑๔๑๕ ต่อ ๓๓๒๗

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๖.๓๐ น.

ข้อกาหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. การออกบัตรประจาตัวคนพิการ
๑) แบบฟอร์มคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการ
๒) สูติบัตร/บัตรประชาชนคนพิการ ฉบับจริง
๓) ทะเบียนบ้านคนพิการ ฉบับจริง
๔) บัตรประจาตัวประชาชนผูด้ ูแลคนพิการ ฉบับจริง
๕) ทะเบียนบ้านผู้ดูแลคนพิการ ฉบับจริง
๒. การเปลี่ยนสิทธิย่อยบัตรประกันสุขภาพเป็น “คนพิการ”
๑) บัตรประจาตัวคนพิการ ฉบับจริง
๒) สูติบัตร/บัตรประชาชนคนพิการ ฉบับจริง
๓) บัตรประจาตัวประชาชนผูด้ ูแลคนพิการ ฉบับจริง
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑-๒ วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึง
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิย่อยเป็น “คนพิการ”
คุณภาพ
 ข้อมูลในบัตรประจาตัวคนพิการมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 ผลการสารวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า ๘๐ %

การเปลี่ยน

ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ออกเอกสารรับรองความพิการ
๒. ออกบัตรประจาตัวคนพิการ
๓. เปลี่ยนสิทธิย่อยบัตรประกันสุขภาพเป็น “คนพิการ”

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แพทย์
ศูนย์บริการผู้ป่วยเด็กพิการแบบเบ็ดเสร็จ
งานสังคมสงเคราะห์

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
๑. http://www.childrenhospital.go.th
๒. ตู้รับข้อเสนอแนะ บริเวณหน้าห้องตรวจและภายในอาคาร ๘๐ ตู้
๓. โทรศัพท์ ๑๔๑๕ ต่อหมายเลขภายใน ๓๓๓๓
๔. จดหมาย หัวหน้างานรับข้อเสนอแนะ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
๕. Official line: โรงพยาบาลเด็ก
๖. Facebook Webpage: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
๗. ผู้อานวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี ชั้น ๒๑ โทร. ๐-๒๓๕๔-๘๓๒๓ Fax ๐-๒๓๕๔-๘๓๒๖
๘. สนง.งานรับข้อเสนอแนะ ตึกมหิตลาธิเบศร ชั้น ๓ หรือ โทร1415 ต่อ ๓๓๓๓ หรือ Fax ๐ ๒๓๕๔ ๘๒๙๙
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ในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต
สถานที่นาเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอางพ.ศ. 2561

จัดทาโดย
กลุ่มกากับดูแลเครื่องสาอางหลังออกสู่ตลาด
สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

คานา

ก

ด้วยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิต
หรือนาเข้าเครื่องสาอางที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยนั้น สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาการและการนาเข้าเครื่องสาอาง คือ จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมทุก
ขั้นตอนของการผลิต หรือการนาเข้า เริ่มตั้งแต่การควบคุมสถานที่ผลิต หรือสถานที่นาเข้าให้
เหมาะสม เช่น การคัดเลือกทาเลที่ตั้งสาหรับสถานที่ การก่อสร้างอาคารผลิตและเก็บรักษา
เครื่องสาอาง การคัดเลือกวัตถุดิบที่นามาผลิต หรือคัดเลือกนาเข้าเครื่องสาอางที่มีคุณภาพ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม การจัดเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและไม่กอ่ มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการคัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะที่ดีทั้งในการผลิตและควบคุมคุณภาพ หรือการนาเข้าเครื่องสาอาง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและ
นาเข้ าเครื่ องส าอางในประเทศไทยให้ มี มาตรฐานเดี ยวกั นและสอดคล้ องกั บระดั บสากล
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจึ งได้ จั ดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 โดยอาศัย
อานาจตามมาตรา 6 (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศฯ
ดังกล่าวกาหนดหน้าที่ของผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ข้อกาหนดที่
จาเป็นสาหรับสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า และสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง บัดนี้ ประกาศ
กระทรวงฯ ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 แล้ว พร้อมกันนี้ กลุ่มกากับดูแล
เครื่องสาอางหลังออกสู่ตลาด สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตรายได้จัดทาคู่มือ
สาหรับผู้ประกอบการในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่เก็บ
รักษาเครื่องสาอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ ได้อย่างถูกต้อง และหวัง
เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ละเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ส าหรั บ
ผู้ประกอบการเครื่องสาอาง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ธันวาคม 2561
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บทนา
เครื่ องส าอางเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ สุ ขภาพที่มีความส าคัญ ซึ่งมนุษย์ใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้ มีการ
บริโภคกันอย่างแพร่หลาย จึงทาให้อุตสาหกรรมเครื่องสาอางมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการผลิต
เพื่อส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และทาให้ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสาอางเติบโตไป
ด้ว ย เช่น อุตสาหกรรมน าเข้าสารเคมี ที่ใช้ เป็นวั ตถุดิ บของเครื่อ งส าอาง อุ ตสาหกรรมการผลิ ตสมุ นไพร
อุตสาหกรรมการโฆษณาทางสื่อต่างๆ และสิ่งพิมพ์ ดังนั้น อุตสาหกรรมเครื่องสาอางจึงเป็นอุตสาหกรรมที่
สาคัญมากสาหรับประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีเปูาหมายให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความ
ปลอดภัย รวมถึงการกากับดูแลเครื่องสาอางที่ต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังกล่าวด้วย แต่เนื่องจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสาอางยัง มีข้อจากัดหลายประการ เช่น สถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า และสถานที่เก็บ
รั กษาเครื่ องส าอางส่ ว นใหญ่ ไม่ส ามารถพั ฒ นาไปสู่ แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิ ตเครื่องส าอางอาเซียนได้
(ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE : ASEAN GMP) และยังไม่
มีร ะบบคุณภาพมาตรฐานขั้น พื้น ฐานที่ใช้อ้า งอิง วั ตถุดิบ ที่ใช้ผ ลิ ตเครื่อ งส าอางส่ ว นใหญ่ถูก นาเข้า มาจาก
ต่างประเทศ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นาเข้าจึงดาเนินการได้ยาก การพิจารณาคุณภาพของวัตถุดิบ
จึงต้องพิจารณาจากเอกสารผลการวิเคราะห์วัตถุดิบ (certificate of analysis) เนื่องจาก การนาวัตถุดิบมา
วิเคราะห์ซ้า จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ปัญหาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้ามิได้
ทดสอบประสิทธิภาพว่ามีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างในฉลากและโฆษณา การพัฒนาเครื่องสาอางที่ผสมสมุนไพร
ไปสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังมีจานวนน้อย ดังนั้น การลดข้อขัดข้องของอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง สามารถ
ทาได้โ ดยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเครื่องสาอางในประเทศไทย โดยส่ งเสริมให้ อุตสาหกรรม
เครื่องสาอางมีระบบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งอาเซียน (ASEAN COSMETIC DIRECTIVE : ACD) ที่ประเทศไทยรับข้อตกลงมาในปี พ.ศ.
2546 และเริ่มนามาปฏิบัติในปี พ.ศ. 2551 คือ การลดบทบาทการกากับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสู่ตลาด
และเน้นการกากับดูแลเครื่องสาอางหลังออกสู่ตลาด โดยการตรวจเฝูา ระวังและส่งเสริมให้สถานที่ผลิตนา
แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสาอางอาเซียน (ASEAN GMP) มาใช้ปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึงได้ปรับปรุงกฎหมายที่กากับดูแลเครื่องสาอางและออกเป็นพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ.
2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยสาระสาคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพิ่ม
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การกาหนดกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนาเข้า วิธีการ
เก็บรักษาเครื่องสาอาง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมไว้พร้อมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหา (PRODUCTS INFORMATION FILE : PIF) ซึ่งการควบคุมเครื่องสาอางให้มี
คู่มือผู้ประกอบากรเครื่องสาอาง
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การผลิตและการควบคุมคุณภาพที่ดีตั้งแต่ต้นกระบวนการจะส่งผลให้เครื่องสาอางมีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้แนวทางวิธีการที่ ดีในการผลิตเครื่องสาอางอาเซียน (ASEAN
GMP) ยังไม่ได้ใช้บั งคับเป็ นกฎหมาย การจะผลักดันสถานที่ผลิ ตในประเทศไทยทั้งหมดให้ มีมาตรฐานตาม
ASEAN GMP ได้นั้น จึงจาเป็นต้องเริ่มต้นโดยให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พื้นฐานที่เกี่ยวกับการผลิต เพื่อให้
ผู้ผลิตนาไปปฏิบัติ จนเกิดความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปให้ได้ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต
เครื่องสาอางอาเซียนได้ และสาหรับเครื่องสาอางทีน่ าเข้าต้องมีมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าด้วย
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเครื่องสาอาง จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการพัฒนาสถานที่ผลิต สถานที่
นาเข้า สถานที่เก็บรั กษาเครื่องสาอาง (THAI COSMETIC GUIDELINE FOR MANUFACTURING,
IMPORTING AND STORAGE PRACTICE : THAI COSMETIC GUIDELINE) ดังนั้น การยกพัฒนาระดับสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พื้นฐาน จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสาอางให้ไปสู่
การพัฒนาสถานที่ผลิตตาม ASEAN GMP หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวกับเครื่องสาอางได้
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บทที่ 1
สิ่งที่ผปู้ ระกอบการควรรูเ้ มื่อประกอบธุรกิจเครื่องสาอาง
ด้ว ยพระราชบั ญญั ติเครื่ อ งส าอาง พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก 1) ได้ กาหนดความหมายของ
เครื่องสาอางไว้ ดังนี้
(1) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทาด้วยวิธีอื่นใด กับส่ว น
ภายนอกของร่ า งกายมนุ ษ ย์ และให้ ห มายความรวมถึ ง การใช้ กั บ ฟั น และเยื่ อ บุ ใ นช่ อ งปาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือ
ปกปูองดูแลส่วนต่างๆ นั้นให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่างๆ สาหรับผิวด้วย แต่ไม่
รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอางโดยเฉพาะ
(3) วัตถุอื่นที่กาหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสาอาง
ตัวอย่างเครื่องสาอาง เช่น ยาสีฟัน แชมพูสระผม ครีมนวดผม สบู่ (ทั้งรูปแบบก้อนและสบู่เหลว)
เครื่องสาอางที่ใช้ทาผิวกาย เช่น โลชั่น ครีม เจล เครื่องสาอางที่ใช้แต่งหน้า เช่น ลิปติก อายแชร์โดว์ ดินสอ
เขียนคิ้ว บรัชออน มาสคาร่า
การแบ่งประเภทของเครื่องสาอางสามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบ เช่น การแบ่งเครื่องสาอาง
ตามวัตถุประสงค์การใช้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. เครื่องสาอางทาความสะอาด (Cleansing cosmetic) เช่น ยาสีฟัน ไหมขัดฟันผสมฟลูออไรด์
แชมพูสระผม ครีมนวดผม โฟมหรือเจลล้างหน้า สครับขัดผิว ครีมโกนหนวด ครีมอาบน้า ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดจุดซ่อนเร้น ผ้าเย็น กระดาษเย็น ผ้าอนามัย สเปรย์ระงับกลิ่นปาก เป็นต้น

2. เครื่องสาอางบารุงผิว ได้แก่ โลชั่น หรือครีมบารุงผิว ครีมบารุงตา ครีมกันแดด ซีรั่มบารุงผม
และหนังศรีษะ ลิปบาล์มที่ไม่มีสี เป็นต้น
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3. เครื่องสาอางสาหรับตกแต่ง (Make up) เช่น ครีมรองพื้น ลิปสติก อายแชโดว์ บลัชออน
ดินสอเขียนคิ้ว อามาสคาร่า เจลหรือสเปรย์จัดแต่งทรงผม เป็นต้น

4. เครื่องสาอางอื่นที่นอกเหนือจากข้อ 1 ถึง 3 เช่น ยาย้อมผม ยาดัดผม ชุดทาเล็บเทียม ฟอกสี
ขน กาจัดขน เป็นต้น

การแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของเครื่องสาอางที่ผลิต สามารถแบ่งได้เป็น 10 ชนิด ดังนี้
1. ครีม/เจล/ของเหลว/โลชั่น/น้ามัน

คู่มือผู้ประกอบการเครื่องสาอาง

หน้า 4

2. ขี้ผึ้ง/พาราฟิน

3. สเปรย์อัดก๊าซ

4. แท่ง
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5. แผ่น

6. เพสต์ (paste)

7. ผง/ฝุ่น/เกล็ด
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8. ผงอัดแข็ง

9. ก้อน

10. ไหม (floss)
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ดัง นั้ น เมื่ อผู้ ป ระกอบการจะประกอบธุ ร กิ จ เครื่ อ งส าอาง ควรต้ อ งศึ ก ษาข้ อมู ล ต่ า งๆ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีขั้นตอนย่อๆ ตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเครื่องสาอางที่จะผลิต หรือนาเข้า เช่น ความรู้เรื่องวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่อสาอาง ภาชนะบรรจุที่เหมาะสม วิธีการและสภาวะการเก็บ
รักษาเครื่องสาอางให้มีอายุการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การศึกษาความคงตัวของเครื่องสาอาง ตลอดจนการ
ทาลายของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิต เช่น เศษเหลือของวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุที่ไม่ใช้แล้ว
1.2 ความรู้ด้านกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเครื่องสาอาง ได้แก่
พระราชบัญญัติเครื่องสาอางและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่จัดเป็นเครื่องสาอาง การผลิต
หรือแบ่งบรรจุเครื่องสาอางจัดเป็นการผลิตเครื่องสาอางตามพ.ร.บ. เครื่องสาอาง วิธีการจดแจ้งเครื่องสาอาง
วิธีการนาเข้าเครื่องสาอางการจัดทาฉลาก การโฆษณา การขออนุญาตตั้งโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ
1.3 ความรู้ด้านการตลาด เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีการเติบโตตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
เช่น ช่องทางการจาหน่าย ระบบการขนส่ง (Logistic)

2. ดาเนิ น การจดทะเบี ย นการค้ากับกระทรวงพาณิช ย์เพื่อให้ การประกอบธุรกิจถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น กรณีเป็นบุคคลธรรมดา สามารถทะเบียนพาณิชย์ได้ 2 แบบ คือ ร้าน และบริษัท กรณีนิติบุคคล
สามารถจดทะเบียนเป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด
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3. จัดเตรียมสถานที่ บุคลาการ และเอกสารต่างๆ ให้สอคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 2)

4. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาอาง (PRODUCTS INFORMATION FILE : PIF) ซึ่ง
ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเอกสารนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ทันที่หลังจากที่ได้รับใบรับ จดแจ้งเครื่องสาอางแล้ว โดย
เอกสารต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิต
เพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560
(ภาคผนวก 3) ซึง่ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป (General information) ประกอบด้วย
(1.1) สาเนาใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง ซึ่งต้องมีสถานะที่ไม่หมดอายุ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงตามที่ได้จดแจ้งกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1.2) หนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของเครื่องสาอาง
(2) ชื่อและปริมาณของสารทุกชนิดที่อยู่ในเครื่องสาอางรวมทั้งหน้าที่ของสารแต่ละชนิดในตารับ
(3) รายละเอียดคุณลักษณะของสารที่เป็นวัตถุดิบและเครื่องสาอางสาเร็จรูป (specification)
(4) กรรมวิธีการผลิตจนได้เป็นเครื่องสาอางสาเร็จรูป ซึ่งต้องสอดคล้องตามแนวทางวิธีการที่
ดีในการผลิตเครื่องสาอาง (ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE
ASEAN COSMETIC GMP) หรือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
(5) รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอาง (adverse event report) กรณีมี
การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอางต้องรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยวิธีการรายงานและแบบฟอร์มการรายงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การรับ
แจ้งและการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอาง
(6) ข้อมูลสนับสนุนการอ้างประสิทธิภาพหรือสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างบนฉลาก หรือโฆษณา
(efficacy assessment data) เช่น เอกสารแสดงผลทดสอบประสิทธิภาพการปูองกันแสงแดด
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(7) วิธีการทดสอบเครื่องสาอาง (cosmetic testing method) เพื่อพิสูจน์หรือแสดงว่า
เครื่องสาอางสาเร็จรูปมีลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนด (specification)
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาอางโปรดตรวจสอบข้อมูลในคู่มือแนวทางการ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาอาง (GUIDELINE ON THE PREPARATION OF PRODUCTS INFORMATION
FILE : PIF) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง

5. ยื่นขอเปิดสิทธิ์การใช้ระบบการยื่นจดจดแจ้งเครื่องสาอางทางอินเทอร์เน็ตต่อ กลุ่มควบคุม
เครื่ องสาอางหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยยื่นหนังสือมอบอานาจและเอกสารต่างๆ รายละเอียด
ขั้นตอนสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง

6. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิตหรือนาเข้า และสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง โดยยื่นแบบคาขอผ่าน
ระบบ E-Submission ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เมนู “จัดการสถานที่” รายละเอียดของ
เอกสาร โปรดดูได้ที่ภาคผนวก 4

7. ดาเนินการจดแจ้งเครื่องสาอาง เพื่อให้ได้เลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง ซึ่งต้องนามาแสดง
บนฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
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8. จัดทาฉลากให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้

9. จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งส าอางไว้ เ พื่ อ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องสาอางตรวจสอบได้ โดยผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษหรือ
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้เก็บไว้ ณ สถานที่
ผลิตหรือสถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง ซึ่งผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสาอาง ต้องส่ง
มอบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาอางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมี 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีที่มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ต้องส่งมอบข้อมูลภายใน 30 วัน
(2) กรณีเร่งด่วนหรือกรณีที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ต้องส่งมอบข้อมูลภายใน 48 ชั่วโมง
และสาหรับเครื่องสาอางที่ยกเลิกการวางจาหน่ายในท้องตลาด ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องสาอางที่ยกเลิกการวางจาหน่ายต่อไปอีกอย่างน้อย 3 ปี

10. กรณีมีการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอาง (adverse event report)
ต้องมีการรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการวิธีการรายงานและแบบฟอร์มการรายงาน
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การรับแจ้งและการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้เครื่องสาอาง
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บทที่ 2
การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
2.1 ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้า
พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสาอาง ต้องปฏิบัติตามภาคผนวก ก ที่แนบท้าย
ประกาศฯ (ข้อกาหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษา
เครื่องสาอาง)
2. ให้ผู้นาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง ต้องปฏิบัติตามภาคผนวก ข ที่แนบท้ายประกาศฯ
(ข้อกาหนดของสถานที่นาเข้า วิธีการนาเข้า และวิธีการเก็บรักษาเครื่องสาอาง)
3. ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสาอาง ที่ได้รับจดแจ้งการผลิต หรือ
จดแจ้งการนาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง ก่อนวันที่ประกาศใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ ภายใน
สองปีนับตั้งแต่วันทีป่ ระกาศฯ ใช้บังคับ
4. ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสาอาง ที่ได้รับจดแจ้งการผลิต หรือจด
แจ้งการนาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ทันที
ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อกาหนดในประกาศกระทรวงฯ โปรดตรวจสอบได้ที่ภาคผนวก 2 ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561

2.2 ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ
ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ทีป่ ฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ จะได้รับ
ประโยชน์ ดังนี้
(1) องค์กรของผู้ประกอบการจะเป็นที่ยอมรับ เป็นที่น่าเชื่อถือ
(2) ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(3) การสอบกลับสามารถตรวจสอบได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต การนาเข้าเครื่องสาอาง
(4) บุคลากรในองค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถอ้างอิงได้ โดยการ
กาหนดเอกสารไว้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบงานใหม่ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ
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(5) สถานทีผ่ ลิต สถานที่นาเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอางมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นการช่วยลดภาระการกากับดูแลของภาครัฐ ทาให้ภาครัฐมีโอกาสในการสนับสนุนงานวิชาการได้มากยิ่งขึ้น

2.3 บทกาหนดโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ
ในกรณีที่ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้า พ.ศ. 2561 หรือไม่ได้จัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องสาอางให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้ผู้ผ ลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาอางไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2560 กาหนดไว้นั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 ได้กาหนดบทลงโทษไว้ ดังนี้
(1) ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสาอางตามมาตรา 37 (1) เนื่องจาก ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา14 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งหมายถึง การไม่ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้า พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดย
อานาจตามมาตรา 6 (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 หรือประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเก็บ
ข้อ มูล เกี่ย วกั บ เครื่ อ งส าอางไว้ เพื่ อ การตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง ออกโดยอ านาจตามมาตรา 6 (8) แห่ ง
พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
(2) ต้องระวางโทษปรับตามมาตรา 63 เนื่องจาก ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามมาตรา 14 วรรคสาม ดังนั้น จึงต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
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บทที่ 3
คาอธิบายข้อกาหนด แนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียม
สถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ในบทนี้จะอธิบายความหมายของข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้า พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคผนวก ก มีทั้งหมด 10
หมวด และภาคผนวก ข มีทั้งหมด 6 หมวด โดยข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงฯ จะแสดงอยู่ในกรอบ
สี่เหลี่ยม พร้อมทั้งแสดงคาอธิบายของข้อกาหนดและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถ
นาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

3.1 ภาคผนวก ก ข้อกาหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ
วิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษาเครื่องสาอาง
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
ผู้ ผ ลิ ตเครื่ องส าอางต้องจั ดให้ มี เอกสารข้อมูล ทั่ว ไปของสถานที่ผ ลิ ต ข้อมูล ของเครื่องส าอาง
สาเร็จรูป วัตถุดิบ ข้อมูลประวัติความเป็นมาหรือประวัติองค์กรข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสาอาง
คาอธิบาย
ผู้ผลิตเครื่องสาอางต้องจัดทาเอกสารแสดงข้อมูลทั่วไปโดยจัดทาหรือเตรียมเอกสารให้เป็นรูปเล่ม
หรือเป็นแฟูมเดียวกัน เอกสารข้อมูลทั่วไปเปรียบเหมือนสมุดพกประจาตัวของสถานที่ผลิตเครื่องสาอางนั้น
กรณีที่องค์กรมีการจัดทาระบบคุณภาพอื่น เช่น การจัดทาระบบการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต
เครื่องสาอางอาเซียน (ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE) หรือ
ISO 22716 สามารถใช้คู่มือคุณภาพที่ใช้อยู่ได้ ทั้งนี้ เอกสารข้อมูลทั่วไปควรประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานที่ผลิต เช่น ข้อมูลแสดงประวตั ิความเป็นมาหรือประวัติองค์กร การจัด
โครงสร้ างองค์กรและข้อมูล เกี่ยวกับ บุ คลากรในองค์กร (ประกอบด้ว ยใครบ้าง และแต่ล ะคนมีห น้าที่ห รือ
ตาแหน่งอะไร เช่น เจ้าของกิจการ พนักงานแผนกต่างๆ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ) ข้อมูลและรูป
ถ่ายเกี่ยวกับสถานที่ (ได้แก่ แผนที่แสดงทาเลที่ตั้ง แผนผังภายในอาคาร การจัดแบ่งพื้นที่ สาหรับผลิต เก็บ
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รักษาเครื่องสาอาง) อุปกรณ์ที่สาคัญในการผลิต และการควบคุมคุณภาพ เอกสารแสดงขั้นตอนที่สาคัญ (เช่น
การผลิต-การบรรจุ) และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
2. ข้อมูลของเครื่องสาอางสาเร็จรูป ข้อมูลของวัตถุดิบ เช่น ชื่อและประเภทเครื่องสาอางที่ผลิต
(ตัวอย่าง เครื่องสาอางชื่อ “ยอดกุหลาบ” ประเภท โลชั่น เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-1-6199999999)
3. ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสาอาง อาจจัดเก็บสาเนาใบรับจดแจ้งเครื่องสาอางในรูปแบบของ
เอกสารที่เป็นกระดาษหรือเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. แฟูมเอกสาร หรือไฟล์แสดงข้อมูลทั่วไปของสถานที่ผลิต
หมวด 2 บุคลากร
2.1 บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องสาอาง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสาอาง ความรู้ทางด้านสุขอนามัยและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น การจดแจ้ง การจัดทาฉลาก
2.3 บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน
คาอธิบาย
1. การจัดเตรียมบุคลากรตามข้อกาหนดข้อ 2.1 ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิต (manufacturing process) ซึง่ ต้องทราบความหมายของคาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ความหมายของคาว่า “กระบวนการผลิต” (manufacturing process) ซึง่ หมายถึง
กระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการผลิต เริ่มตั้งแต่การชั่งวัตถุดิบ ผสม จนได้เป็นเครื่องสาอางรอการ
บรรจุ
1.2 ความหมายของคาว่า “เครื่องสาอางรอการบรรจุ” (bulk product) ซึง่ หมายถึง
เครื่องสาอางที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว เตรียมสู่ขั้นตอนการบรรจุ เพื่อให้เป็นเครื่องสาอางสาเร็จรูป
ต่อไป
1.3 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสาอาง เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการปฏิบัติ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตเครื่องสาอาง เช่น ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางวิธีการที่ดีในการ
ผลิตเครื่องสาอางอาเซียน (ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE)
หรือ ตามระบบคุณภาพ ISO 22716 หรือความรู้ตามประกาศฯ นี้
1.4 ความรู้ทางด้านสุขอนามัยเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของบุคลากรและ
สถานประกอบการ การสวมชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม การปฏิบัติตัวของบุคลากรก่อนและหลังปฏิบัติงาน การ
จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น มีอ่างล้างมือ ห้องสุขา
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1.5 ความรู้ทางด้านข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน เช่น ปูายหรือสัญลักษณ์คาเตือนต่างๆ
รูปภาพแสดงวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงหรือการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
ดังนั้น บุคลากรใดก็ตามที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การชั่งวัตถุดิบ ผสมวัตถุดิบ จน
ผลิตได้เป็นเครื่องสาอางรอการบรรจุ และเครื่องสาอางสาเร็จรูป จาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ดีในการ
ผลิตเครื่องสาอาง ความรู้ทางด้านสุขอนามัยและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
2. การจัดเตรียมบุคลากรตามข้อกาหนดข้อ 2.2 ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรใดที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยกับการจดแจ้งและการต่ออายุการจดแจ้งเครื่องสาอาง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอางว่าด้วยการ
จัดทาฉลาก
3. บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานโดยหลักฐานการฝึกอบรม เช่น ใบประกาศนียบัตร บันทึกการเข้ารับการฝึกอบรม และหลักฐาน
การ ศึกษาด้ว ยตนเอง เช่ น เอกสารสรุ ปย่ อจากการศึกษาด้ว ยตนเองผ่ านสื่อต่า งๆ เอกสารการทาข้อสอบ
หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการจดแจ้ง การจัดทาฉลาก
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. หลักฐานการได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง
2. ประวัติการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเองของบุคลากรทุกคนตั้งแต่เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
จนถึงปัจจุบัน
หมวด 3 สถานที่ผลิต
3.1 ทาเลที่ตั้งไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
3.2 สถานที่ผลิตต้องมั่นคงแข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ลักษณะของพื้น ฝาผนัง และเพดานของสถานที่ผลิตต้องทาด้วยวัสดุที่คงทน ถาวร และทาความสะอาดได้ง่าย
3.3 มีปูายทาด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง” แสดงไว้ให้บุคคลภายนอก
เห็นได้ชัดเจน
3.4 จัดให้ มีห้ องที่เป็น สัดส่ว น แยกออกจากกันอย่างน้อยสองห้ อง โดยมีการจัดแบ่งเป็นห้อง
สาหรับผลิต บรรจุเครื่องสาอาง และห้องสาหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอาง
สาเร็จรูป
3.5 ให้แยกห้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องสาอางจากบริเวณพักอาศัย และไม่เป็น
ทางเดินผ่านไปสู่บริเวณอื่น
3.6 จัดให้มีแสงสว่างและมีการระบายอากาศเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
3.7 จัดให้มีการปูองกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่ผลิต
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คาอธิบาย
1. การจัดเตรียมสถานที่ผลิตตามข้อกาหนดข้อ 3.1 ควรมีลักษณะดังนี้
1.1 สถานที่ผลิตต้องตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม เช่น เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายผังเมืองของจังหวัด เขตประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงาน หากสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่จัดสรรเพื่อการพักอาศัย ให้ถือว่าทาเลไม่เหมาะสม
1.2 ลักษณะของอาคารสถานที่ผลิตต้องมีลักษณะ ดังนี้ (ไม่อนุญาตกรณีเป็นห้องในอาคารชุด
แฟลตคอนโดมิเนียม)
- กรณีเข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้จัดเตรียม
สถานที่ตามทีพ่ .ร.บ. โรงงานฯ กาหนดไว้
- กรณีเป็นอาคารในพื้นที่ของตนเอง เช่น อาคารโรงงาน หรือบ้านเดี่ยว
- กรณีเป็นอาคารแถว เช่น ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารมินิแฟคทอรี่
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
โรงงาน ปูองกันการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหาย และอันตรายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องถือ
ปฏิบัติ โดยมีคานิยามและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการผลิตเครื่องสาอาง ดังนี้ (รายละเอียด
โปรดศึกษาเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมตั้งแต่ห้า
แรงม้า หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน ตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็
ตาม สาหรับทาผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุรง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรือ
ทาลาย สิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การก่อสร้างอาคาร เพื่อติดตั้งเครื่องจักรสาหรับประกอบกิจการ
โรงงาน หรือนาเครื่องจักรสาหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะ
ประกอบกิจการ
“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า การทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ
ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรือทาลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการ
ทดลองเดินเครื่องจักร
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวง กาหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใด
เป็นโรงงานจาพวกที่ 1 โรงงานจาพวกที่ 2 หรือโรงงานจาพวกที่ 3 แล้วแต่กรณี โดยคานึงถึงความจาเป็นใน
การควบคุมดูแล การปูองกันเหตุเดือดร้อนราคาญ การปูองกันความเสียหายและการปูองกันอันตรายตามระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
(1) โรงงานจาพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้
ทันที ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
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(2) โรงงานจาพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้อง
แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน
(3) โรงงานจาพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการได้
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ดังนั้น จากกฎกระทรวงจะเห็นว่า การประกอบกิจการผลิต แบ่งบรรจุเครื่องส าอางอาจเป็น
โรงงานจาพวกที่ 1, 2 หรือ 3 จะขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องสาอางที่ผลิต จานวนคนงาน และจานวนแรงม้าของ
เครื่องจักร
1.3 สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานที่ผลิต ต้องมีมาตรการเพื่อปูองกันการปนเปื้อนในกรณี
ทีส่ ถานที่ผลิตอยู่ใกล้ถนนสาธารณะ ใกล้แหล่งน้าสาธารณะ ใกล้อาคารอื่นหรือติดกับอาคารอื่น หรืออยู่ติดกับ
โรงงานอื่น หรือติดกับร้านรับซื้อของเก่า
1.4 สภาพแวดล้อมภายในของสถานที่ผลิต ต้องมีการแบ่งกั้นบริเวณ/ห้องที่ใช้เป็นสถานที่ผลิต
กับบริเวณอื่นอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วนที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนได้ โดยการกั้นห้องด้วยวัสดุที่มั่นคง
ถาวร เช่น กั้นด้วยกระจก คอนกรีต
2. การจัดเตรียมสถานที่ผลิตตามข้อกาหนดข้อ 3.2 ลักษณะของตัวอาคารต้องไม่มีลักษณะทรุด
ตัว ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่สั่นคลอน
2.1 การตรวจสอบขนาดพื้นทีท่ ี่ใช้ในการผลิตว่า มีเพียงพอสาหรับการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการผลิต หรือไม่ ให้พิจารณาจากขนาดของพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณที่จะผลิตเครื่องสาอาง
(โปรดดูนิยามคาว่า “ผลิต” คือ เริ่มตั้งแต่ชั่งวัตถุดิบจนถึงการบรรจุและปล่อยผ่า นจนได้
เครื่องสาอางสาเร็จรูปพร้อมที่จะจาหน่าย และการแบ่งบรรจุถือเป็นการผลิตด้วย)
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2.2 วิธีการคานวณพื้นที่ ผลิต ควรพิจารณาให้เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานและการติดตั้ง
อุปกรณ์การผลิต โดยสามารถคานวณได้คร่าวๆ ดังนี้
พื้นที่ผลิต = พื้นที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด + พื้นที่ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (คนงาน 1 คน
ควรใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ตารางเมตร) + พื้นที่ที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบ/สิ่งของอื่นๆ ในการผลิตด้วย (เช่น ถังแบ่งบรรจุ)

ตัวอย่างเช่น นางสาวการะเกด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผลิตครีมทาผิวผสมมะกรูด เพื่อ
จาหน่ายเพียงอย่างเดียว มีอุปกรณ์คือ ถังกวนผสมครีม ตั้งอยู่บนโต๊ะทางานในห้องผลิต ดังนั้น นางสาว
การะเกด ต้องจัดเตรีมพื้นที่ในการผลิต ดังนี้
พืน้ ที่ผลิต (8.9 ต.ร.ม.) = พื้นที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด (1.5 เมตรx 0.60 เมตร)
+ พื้นที่ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ( 3 ตารางเมตร) + พื้นที่ที่ต้องใช้ใน
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ/สิ่งของอื่นๆ ในการผลิต 5 ตารางเมตร)
2.3 ลักษณะของพื้น ฝาผนัง และเพดานของสถานที่ผลิตต้องทาด้วยวัสดุที่คงทน ถาวร และทา
ความสะอาดได้ง่าย โดยผิวของวัสดุมีลักษณะเรียบ ไม่มีรูพรุน ไม่มีร่องหรือหลุมที่ทาให้น้าท่วมขังได้ เช่น พื้นที่
ทาด้วยแกรนิต/หินขัด พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วยกระเบื้อง พื้นที่เคลือบด้วยลามิเนต
3. การจัดทาปูายตามข้อกาหนดข้อ 3.3 ให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ให้ติดตั้งปูายเพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน โดยให้ติดที่ด้านนอกอาคาร
สถานที่ผลิต ตัวอย่าง กรณีสถานที่ผลิตมีอาคารที่สร้างขึ้นในพื้นที่ของตนเอง ให้ติดที่รั้วของสถานที่ในตาแหน่ง
ทีใ่ กล้กับชื่อของสถานที่ผลิตซึ่งเห็นได้ชัดเจน กรณีเป็นอาคารพาณิชย์ให้ติดที่หน้าอาคาร
3.2 ปูายต้องทาด้ว ยวัสดุที่คงทนถาวร เช่น ทาด้วยพลาสติก ไม้ หินแกรนิต เหล็ก และมี
ข้อความว่า

สถานที่ผลิตเครือ่ งสาอาง
ทั้งนี้ ข้อแนะนาสาหรับการจัดทาปูาย มีดังนี้
- พื้นของปูายควรเป็นสีเข้ม เช่น พื้นสีน้าเงิน สีดา
- ขนาดของปูาย ควรจะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 45
เซ็นติเมตร
- สีของตัวอักษรควรเป็นสีที่ตัดกับสีพื้นของปูายและมองเห็นได้ชัดเจน เช่น ปูายที่มีสีพื้น
ของปูายเป็นสีน้าเงินและตัวอักษรควรเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว
- ขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดที่เหมาะสม เช่น ความหนาไม่น้อยกว่า 1 เซ็นติเมตร
และขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 5 เซ็นติเมตร
4. การจัดเตรียมห้องตามข้อกาหนดข้อ 3.4 และ 3.5
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4.1 ให้ตรวจสอบว่าสิ่งที่มีอยู่เป็น “ห้อง” หรือ “บริเวณ” หากสิ่งที่พิจารณามีการกั้นให้เป็น
สัดส่วนด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวร การกั้นห้องผนังห้องทุกด้าน ต้องกั้นจากพื้นสูงจนจรดเพดาน ซึง่ ต้องทาให้
อากาศไม่สามารถถ่ายเทไป - มาได้ จึงจะถือเป็นสิ่งที่พิจารณาเป็น “ห้อง”
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4.2 ให้จัดทาห้องที่เป็นสัดส่วน แยกออกจากกันอย่างน้อยสองห้อง
(1) ห้องผลิตและบรรจุ คือ ห้องที่ใช้ทากิจกรรม “การดาเนินการผลิต” เริ่มตั้งแต่การชั่ง
วัตถุดิบ ผสม บรรจุ/แบ่งบรรจุ จนได้เครื่องสาอางสาเร็จรูป โดยเฉพาะห้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ต้องแยกออกจากที่พักอาศัย (ห้องที่ใช้ชั่งวัตถุดิบ ผสม จนได้เป็นเครื่องสาอางรอการบรรจุ)

(2) ห้องเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป

5. การจัดเตรียมสถานที่ตามข้อกาหนดข้อ 3.6
5.1 การจัดเตรียมให้สถานที่ให้มีแสงสว่างและมีการระบายอากาศเหมาะสมและเพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่ห้องหรือบริเวณสาหรับการรับวัตถุดิบ การผสมตามกระบวนการผลิต การ
บรรจุหีบห่อจนได้เป็นเครื่องสาอางสาเร็จรูป และการปล่อยผ่านเครื่องสาอางสาเร็จรูป เพื่อการจาหน่าย
5.2 การจัดเตรียมสถานที่ให้มปี ริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงาน มีดังนี้
(1) กรณีที่ไม่มีการตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง อาจใช้วิธีการทดสอบบุคลากรที่เกี่ยวข้องว่า
สามารถปฏิบัติงานได้ดี หยิบสิ่งของหรืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง มองเห็นวัตถุได้ชัดเจนและไม่มีอาการเมื่อยล้าของ
ดวงตา รวมทั้งสังเกตความสว่างของแสงในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
(2) กรณีส ถานที่ผ ลิ ตเข้า ข่ายโรงงานตามพระราชบัญญั ติโ รงงาน ให้ ดาเนิ นการตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อ นามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2549 ที่กาหนดให้เจ้าของกิจการต้อง
ดาเนินการตรวจวัดการทางานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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5.3 การตรวจสอบการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน มีดังนี้
(1) ให้ดาเนินการตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ กาหนดให้สถานประกอบการต้องควบคุม
อุณหภูมิภายในสถานประกอบการ ไม่เกินค่าเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส
(2) ให้หมั่นตรวจสอบอุณหภูมิในห้อง/บริเวณที่ทากิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตไม่ให้เกิน
ค่าเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน เช่น ห้องผลิต-บรรจุเครื่องสาอาง ห้องเก็บวัตถุดิบ วัสดุ
บรรจุ เครื่องสาอางรอบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป
6. การปูองกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่ผลิตสถานที่ผลิต ตามข้อกาหนดข้อ 3.7 มี
ดังนี้
6.1 หมั่นตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารผลิตและเก็บรักษา
เครื่องสาอาง ต้องไม่พบสัตว์ แมลง ซากหรือมูลของของสัตว์และแมลง
6.2 มีระบบ/วิธีการ/อุปกรณ์ปูองกันสัตว์และแมลง เช่น มุ้งลวด อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ เช่น ไฟไล่แมลงสีเหลืองติดภายนอกอาคาร หรือไฟสีม่วงติดตั้งภายในอาคาร
ในตาแหน่งที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ดักจับแมลง หนู และสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน

สิ่งที่ต้องทา/มี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาคารสถานที่ผลิตที่มีลักษณะตามข้อกาหนดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ปูายข้อความว่า “สถานที่ผลิตเครื่องสาอาง”
ห้องสาหรับใช้ผลิตและบรรจุ จานวนอย่างน้อย 1 ห้อง
ห้องสาหรับใช้เก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป จานวนอย่างน้อย 1 ห้อง
เอกสารแสดงวิธีการและบันทึกการตรวจสอบปริมาณแสงสว่างทีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เอกสารแสดงวิธีการและบันทึกการตรวจสอบการระบายอากาศทีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
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7. เอกสารแสดงวิธีกาและบันทึกการตรวจสอบสัตว์และแมลง เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ผังการปฏิบัติงาน SOP
หมวด 4 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต
4.1 ต้องไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้อน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการผลิ ต เช่น จาก
น้ามันหล่อลื่น น้ามันเชื้อเพลิง ผงหรือเศษโลหะ
4.2 ทาด้วยวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับเครื่องสาอาง ไม่ดูดซึมและไม่หลุดลอกติดกับเครื่องสาอาง
วัตถุดิบสารที่ใช้ทาความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ
4.3 สามารถใช้งานและบารุงรักษาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
คาอธิบาย
การจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต ให้พิจารณาและดาเนินการ ดังนี้
1. การดาเนินการผลิต คือ กิจกรรมทีเ่ ริ่มตั้งแต่ ชั่งวัตถุดิบ ผสมบรรจุ จนได้เครื่องสาอาง
สาเร็จรูป
2. อุปกรณ์การผลิต หมายรวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการผลิตและจัดเก็บเครื่องสาอางรอ
การบรรจุ/เครื่องสาอางสาเร็จรูป
3. เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต ต้องมีลักษณะผิวเรียบ ไม่มรี อยต่อในส่วนต่างๆ ต้อง
ไม่กักขังฝุุนผง ไอ ละอองของของเหลว เช่น ท่อส่ง
4. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นอุปกรณ์การผลิต ต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ทาปฏิกิริยา ไม่ดูดซึม และ
ไม่หลุดลอกติดกับเครื่องสาอาง วัตถุดิบ สารที่ใช้ทาความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ เช่น สแตนเลส กรณีการ
ผลิตที่ต้องใช้ความร้อนสูงอาจมีโอกาสหลุดลอกได้ และต้องพิจารณาเรื่องเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุที่ทาจาก
ไม้ด้วย
5. ปั จ จั ย ที่อาจมีผ ลหรื อทาปฏิกิริยา ทาให้ เกิดการหลุ ดลอก เช่น เกิดสารอื่นในเครื่องส าอาง
คุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คุณสมบัติของเครื่องสาอางที่ผลิตได้ สารที่ใช้ทาความสะอาด
หรือสารฆ่าเชื้อ กรณีทวี่ ัตถุดิบมีความเป็นกรดมาก จะต้องเลือกวัสดุที่สามารถทนทานกรด ไม่ควรใช้วัสดุที่เป็น
เหล็ก ทั้งนี้ การเลือกใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กระบวนการผลิตเครื่องสาอางขึ้นอยู่กับรูปแบบ
และลักษณะการผลิตเครื่องสาอางแต่ละชนิด เครื่องจักรในสายการผลิตของเครื่องสาอางหลายชนิดสามารถใช้
ร่วมกันได้ ตัวอย่างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องสาอาง เช่น
1. ประเภทน้าหอม : อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องผสม (Mixing tank) หรือ Glass bottles, เครื่อง
กวน (Stirrer), Compressed filtering machine (small size), ตู้เย็น (Freezing cabinets or
Refrigerator) เป็นต้น
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2. ประเภทแป้งฝุ่นโรยตัวและแป้งแต่งหน้า อุปกรณ์หลักที่ใช้ผลิต ได้แก่ เครื่องผสมแบบผง
(Powder mixing machine), Powder sifting machine (ordinary type), เครื่องบรรจุแปูงสุญญากาศ
(Powder filling machine (vacuum type)) เป็นต้น

3. ประเภทแป้งแข็ง : อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องบด (Powder grinding machine for lakes),
เครื่องผสมแบบผง (Powder mixing machine), เครื่องร่อน (Powder sifting machine (silk screen)),
Powder compressing machine เป็นต้น
4. ประเภทแป้งน้าและครีมเหลว : อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ Mixing tank with mechanical stirrer
filtering screen operated under pressure, distiller of preparing distilled water, Homogenizer
(for foundation lotion) และ เครื่องบรรจุสุญญากาศ (filling machine (vacuum)) เป็นต้น
5. ประเภทครีมกึ่งแข็ง : อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ เครื่องผสม (Mixing tank), เครื่องกวน (Stirrer),
เครื่องบด (Rolling mill) เป็นต้น
6. ประเภทไขแข็งสาหรับตกแต่งริมฝีปากและแก้ม : อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ heaters (electrical),
อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ (water bath), เครื่องบด (rolling mill), casting moulds (stainless steel or
aluminium spatulas), alcohol burners เป็นต้น
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สิ่งที่ต้องทา/มี
1. มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้ง
สามารถใช้งานได้ดี
หมวด 5 สุขลักษณะและสุขอนามัย
5.1 บุคลากร
5.1.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะเข้าสู่บริเวณควบคุมความสะอาด เช่น ห้องผลิต
บริเวณชั่งวัตถุดิบบริเวณบรรจุ ต้องเปลี่ยนหรือสวมทับด้วยชุดปฏิบัติงาน หมวกคลุมผม ใช้ที่ปิดปากและจมูก
รองเท้าที่ใช้ในบริเวณควบคุมความสะอาด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอและไม่สวม
ออกนอกบริเวณควบคุมความสะอาด ทั้งนี้ สาหรับการสวมถุงมือให้พิจารณาตามความจาเป็น
5.1.2 บุ คลากรที่ป ฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดาเนินการผลิ ตเครื่องส าอาง ต้องไม่ ส วม
เครื่องประดับต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดมือและเล็บอยู่เสมอ และทาความสะอาดมือทุกครั้ง
ก่อนเข้าสู่ห้องผลิต
5.1.3 ไม่กระทาการใด ๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะในห้องผลิต เช่น รับประทานอาหาร สูบบุหรี่
เก็บอาหารหรือเครื่องดื่ม
5.1.4 บุคลากรต้องมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง หรือ
มีบาดแผลตามร่างกาย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีเอกสารการตรวจสุขภาพเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน
คาอธิบาย
1. การจัดเตรียมบุคลากรให้มีการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีสุขอนามัยตามข้อกาหนดข้อ 5.1 มีดังนี้
1.1 กาหนดให้บุคลากรสวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดและอุปกรณ์ที่สะอาด ในบริเวณ
ควบคุมความสะอาด ดังนี้
(1) ชุดปฏิบัติงาน
(2) หมวกคลุมผม
(3) รองเท้าที่ใช้ในบริเวณสะอาด
(4) ผ้าปิดปากและจมูก หรืออุปกรณ์ปูองกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
(5) ถุงมือ (ตามความจาเป็น)
1.2 มีการตรวจสอบบุคลากร ดังนี้
(1) มีการทาความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่ห้องผลิต
(2) ไม่มีการสวมชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณสะอาดออกไปนอกบริเวณ
ควบคุมความสะอาดในขณะปฏิบัติงาน
1.3 มีการสื่อสารเพื่ อแจ้ งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบว่า ต้องไม่ กระทาการใด ๆ ที่ไม่ถูก
สุขลักษณะในห้องผลิต เช่น การรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ การเก็บอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยการสื่อสาร
อาจทาเป็นรูปภาพ ข้อความ ประกาศคาเตือนติดปูายไว้ตามสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ประกอบการเครื่องสาอาง
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1.4 มีเอกสารหลักฐานการตรวจสุขภาพของบุคลากร ดังนี้
(1) บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ (ไม่เกิน 1 ปี) ต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนรับเข้าทางาน
(2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี ต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
อาจใช้ใบรับรองแพทย์ก็ได้ เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจสุขภาพประจาปี
(3) ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรต้องแสดงว่า บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่
เป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย โรคผิวหนังโรคเท้าช้าง โรคเรื้อน
โรคติดยาเสพติด โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคพิษสุราเรื้อรัง
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. ระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรที่เกี่ยวกับสุขลักษณะและสุขอนามัย
2. วิธีการตรวจสอบบุคลากรก่อนปฏิบัติงานและในขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี
และไม่มีบุคลากรสวมชุดปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณสะอาดออกไปนอกบริเวณควบคุมความสะอาด
3. เอกสารแสดงวิธีการสวมชุดปฏิบัติงาน หรือรูปภาพแสดงวิธีการสวมชุดปฏิบัติงาน
4. ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง
5.2 สถานที่
สถานที่ผลิตและบรรจุต้องมีวิธีการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
ดังนี้
5.2.1 สถานที่ผลิตและบรรจุต้องจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่มีสิ่งสกปรก
5.22 ห้องส้วมต้องถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ เครื่องใช้สาหรับทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้ อตาม
ความจาเป็น และไม่เปิดโดยตรงสู่ห้องผลิต
5.2.3 มีวิธีการจัดการที่ดีในการควบคุมของเสียจากการดาเนินการผลิต รวมทั้งกากตะกอน
หรือสิ่งตกค้างต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกจากสถานที่ผลิตซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน
5.2.4 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจานวนที่เพียงพอและมีวิธีกาจัดขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสม
5.2.5 จัดให้มีระบบระบายน้าทิ้งและการกาจัดของเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2.6 จั ด ให้ มีม าตรการเพื่อ ความปลอดภัย ตามความเหมาะสม อย่า งน้ อยต้อ งมี อุป กรณ์
ดับเพลิงและชุดปฐมพยาบาล
การจัดสถานที่ให้เหมาะสม ตามข้อกาหนดข้อ 5.2 มีดังนี้
1. ห้องผลิตและห้องบรรจุเครื่องสาอาง ต้องมีลักษณะ
คู่มือผู้ประกอบการเครื่องสาอาง
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(1.1) พื้น ผนัง เพดาน สภาพแวดล้อมภายในห้อง ช่องระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ
มีสภาพสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก ไม่มีน้าขัง ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับกระบวนการผลิตและเครื่องสาอาง ต้อง
ไม่พบสัตว์และแมลง รวมทั้งซากและมูลของสัตว์และแมลง
(1.2) ไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
(1.3) การจัดวางสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระเบียบ ไม่ขัดขวางเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
2. ตาแหน่งที่ตั้งของห้องส้วม ต้องแยกออกจากห้องผลิตและไม่เปิดสู่ห้องผลิตโดยตรง รวมทั้งมี
จานวนที่เพียงพอสาหรับบุคลากร มีสภาพสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ เครื่องใช้สาหรับทาความสะอาด
หรือฆ่าเชื้อตามความจาเป็น เช่น อ่างล้างมือ อุปกรณ์ทาให้มือแห้ง
3. ของเสียที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตเครื่องสาอาง ได้แก่ น้าเสีย (น้าที่เกิดจากการผลิต การล้าง
อุปกรณ์ น้าจากห้องส้วม) ถัง กล่อง ขวด+ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุต่างๆ ที่ปนเปื้อนวัตถุดิบหรือเครื่องสาอาง
ดังนั้น องค์กรต้องมีวิธีการจัดการที่ดีในการควบคุมของเสีย เช่น มีวิธีการทาลายที่เหมาะสมสาหรับภาชนะ
บรรจุหรือวัสดุบรรจุ วัตถุดิบเครื่องสาอาง รวมทั้งเศษเหลือ และห้ามมิให้มีการทาลายสิ่งเหล่านั้นในบริเวณที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
4. การกาจัดขยะมูลฝอยต้องเหมาะสมและไม่ใช้มือสัมผัสขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการคัดแยกขยะ
ตามประเภทของขยะ เช่น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะที่นามารีไซเคิลได้ เช่น ถังพลาสติก
5. น้าทิ้ง เป็นน้าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามบ้านเรือนสานักงาน และโรงงาน เช่น การล้าง
มือ การอาบน้า การซักผ้า หรือการล้างภาชนะ อุปกรณ์ ดังนั้น องค์กรต้องวิธีการจัดการน้าทิ้งที่มีประสิทธิภาพ
6. การจัดทามาตรการเพื่อความปลอดภัยนั้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. ห้องผลิตและห้องบรรจุเครื่องสาอางที่สะอาดและเหมาะสม
2. ห้องส้วมจานวนเพียงพอ และมีสภาพสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ตามความ
จาเป็น
3. เอกสารวิธีการปฏิบัติงานและบันทึกการจัดการของเสียเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. ถังสาหรับกักเก็บของเสียเพื่อนาไปบาบัด หรือจัดสร้างระบบบาบัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ
โดยสามารถบาบัดของเสียให้มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมาย
5. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝ าปิดเพียงพอและมี เอกสารแสดงวิธีกาจัดขยะมูล ฝอยที่
เหมาะสม
6. เอกสารวิธีการปฏิบัติงานและบันทึกการบาบัดน้าทิ้งเก็บไว้เป็นหลักฐาน
7. ระบบจัดการกับน้าทิ้ง น้าเสีย สารเคมีที่หกรั่วไหลที่เกิดขึ้นในสถานที่ผลิต ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปูองกันมิให้ไหลออกสู่ภายนอกโดยมิได้รับการบาบัด เช่น มีคูดัก บ่อกักเก็บปูองกันน้าล้น หรือมีถังหรือบ่อ
พักสาหรับกักเก็บน้าทิ้ง โดยให้บาบัดน้าทิ้งให้มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ
น้าทิ้ง ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทาให้เจือจาง
คู่มือผู้ประกอบการเครื่องสาอาง
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8. ระบบปูองกันและกาจัดกลิ่น ไอ ละออง ไอระเหย ฝุุนผงของสารเคมีหรือเครื่องสาอางที่
เหมาะสม เช่น ระบบระบายอากาศเฉพาะที่
9. ปูายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีตามความจาเป็น เช่น สารไวไฟห้าม
สูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มในบริเวณที่ผลิต ปูายแสดงอุปกรณ์ดับเพลิง และให้ใช้อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
10. อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ สาหรับปูองกันควบคุมระงับหรือบรรเทาอุบัติเหตุ
อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นให้เพียงพอตามความจาเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยต้องมีถังดับเพลิง คาแนะนาวิธีการ
ปฐมพยาบาล
5.3 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต
5.3.1 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต ต้องสะอาด และจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน
ไว้ในที่ที่สะอาด
5.3.2 มีการทาความสะอาดที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโดยต้องมีวิธีการทา
ความสะอาดที่เป็นลายลักษณ์อักษรและบุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
5.3.3 มีบันทึกการทาความสะอาดเป็นลายลักษณ์อักษร
คาอธิบาย
1. บุคลากรต้องตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต ก่อนที่จะนาไปใช้งานว่ามีความ
สะอาด พร้อมที่จะใช้งานต่อไปได้ และต้องจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความ
สะอาด และเป็นสัดส่วน ไม่มีโอกาสที่จะอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต จะเกิดการปนเปื้อนได้
2. การทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้มีหลายวิธี เช่น
(1) วิธีที่ใช้ระบบสุญญากาศ เช่น เครื่องดูดฝุุน
(2) วิธีที่ใช้ระบบเปียก เช่น การใช้ผ้าสะอาดบิดหมาด
(3) การล้างอุปกรณ์ด้วยน้าสะอาดและสารทาความสะอาด
(4) วิธีที่ใช้ลมเปุาหรือแปรงปัด ซึ่งต้องระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยง เพราะมีโอกาสที่จะ
ปนเปื้อนมาก
3. บันทึกการทาความสะอาด อาจจัดทาเป็นเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งต้อง
แสดงข้อมูลทีค่ รบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ได้แก่
(1) วัน เดือน ปี และเวลาที่ทาความสะอาดอุปกรณ์เสร็จสิ้น
(2) ชื่ออุปกรณ์ที่ได้รับการทาความสะอาด
(3) ชื่อบุคลากรที่ทาความสะอาด
(4) ชื่อบุคลากรที่ตรวจสอบการทาความสะอาด (ถ้ามี)
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิตทีส่ ะอาดและเหมาะสม
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2. ห้องหรือบริเวณหรือตู้สาหรับเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต
3. เอกสารแสดงวิธีการทาความสะอาด และบันทึกการทาความสะอาด
หมวด 6 การดาเนินการผลิต
6.1 วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
6.1.1 ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ภาชนะบรรจุต้องไม่มีรอยแตก ร้าว ชารุด หรือมีรอยสัตว์กัดแทะ
6.1.2 ต้องจัดเก็บให้เป็นสัดส่วนเพื่อปูองกันการสับสนปนเป
6.1.3 ต้องมีฉลากแสดงรายละเอียด บ่งชี้ที่ภาชนะบรรจุของวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
6.1.4 ต้องมีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพหรือผลการตรวจสอบคุณลักษณะ หรือ
ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
6.1.5 วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ ต้องมีการใช้ในลักษณะที่รับมาก่อนให้นาไปใช้ก่อน หรือ
หมดอายุก่อนให้ใช้ก่อน
6.1.6 คุณภาพของน้าที่ใช้ในการผลิตเครื่องสาอางอย่างน้อยต้องมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของน้าบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่องน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
คาอธิบาย
1. วัตถุดิบ (raw material) หมายถึง สาระสาคัญที่มีคุณภาพตามที่กาหนด และเป็นสารที่
กฎหมายอนุญาตให้นามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสาอาง ไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเจือ
ปนหรือปนเปื้อน
2. วัสดุบรรจุ (packaging material) หมายถึงวัสดุที่ใช้บรรจุหุ้มห่อเครื่องสาอางโดยตรง หรือหุ้ม
ห่อวัสดุที่ใช้บรรจุทุกชนิด รวมถึงฉลากและใบแทรก
3. สภาพของภาชนะที่บรรจุวัตถุดิบและของวัสดุบรรจุ ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตก ร้าว
ชารุด หรือรอยสัตว์กัดแทะที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้
4. ต้องแยกเก็บรักษาวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ แต่ละชนิดให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสม โดยวาง
วัตถุดิบและวัสดุบรรจุบนยกพื้นหรือชั้นวางที่เหมาะสม ไม่วางวัตถุดิบบนพื้นโดยตรง
5. วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมและความปลอดภัยสาหรับเก็บวัตถุที่มีคุณสมบัติเสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย เช่น วัตถุไวไฟ คือ ต้องไม่ให้สารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเข้ามาปนเปื้อนกับวัตถุดิบ
6. การแสดงฉลากที่ภาชนะบรรจุของวัตถุดิบ และวัสดุบรรจุ ต้องมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
(1) ชื่อวัตถุดิบ หรือวัสดุบรรจุ
(2) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
(3) วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุ
(4) มีการแสดงสถานะของวัตถุดิบ หรือวัสดุบรรจุที่ตรวจสอบได้ง่าย อาจมีการใช้สีหรือ
ข้อความระบุสถานะให้เห็นแตกต่างกันไป เช่น คาว่า “กักกัน” , “ตรวจสอบแล้ว”
(5) สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย (ถ้ามี) เช่น แอลกอฮอล์ต้องมีปูายสัญลักษณ์ “ไวไฟ”
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7. วัตถุดิบทุกชนิดต้องมีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพหรือผลการตรวจสอบคุณลักษณะ หรือ
ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ครบถ้วน ที่มขี ้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
(1) ชื่อวัตถุดิบ
(2) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
(3) วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุ
8. การรับและการจ่ายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ ต้องมีลักษณะที่รับมาก่อนต้องนาไปใช้ก่อน หรือ
หมดอายุก่อนใช้ก่อน
9. น้าที่นามาใช้เป็นวัตถุดิบ
9.1 คุณสมบั ติของน้าที่ใช้ในการผลิ ต ควรใช้น้าที่มีคุณภาพและลั กษณะเป็นไปตาม
มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (โปรดตรวจสอบให้
ครบถ้วน เนื่องจาก มีประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ) ซึ่งมี 2 กรณี คือ
ก. กรณีที่ผลิตน้าใช้ด้วยตนเอง ผู้ประกอบการต้องมีเอกสารแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพ
น้าบริโภคที่ออกหรือรับรองโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (เช่น ISO/IEC
17025) ทุก 1 ปี ซึ่งแสดงว่าน้าที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(1) วิธีที่ 1 การใช้น้าประปาต้มให้เดือดแล้วรอให้น้าเย็นลงจึงนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเครื่องสาอาง ทั้งนี้ น้าดังกล่าวต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากต้มเดือดแล้ว
(2) วิธีที่ 2 การใช้น้าจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้าประปา แล้วนาปรับปรุงคุณภาพของน้าดิบให้
มีคุณภาพดี สามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น
(2.1) การต้ม (Boiling) เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้าที่ง่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทาลายเชื้อจุลินทรีย์ในน้าให้หมดไป ซึ่งกระทาโดยการนาน้ามาต้มให้เดือดแล้วรอให้น้าเย็นลงจึงนาไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสาอาง ทั้งนี้ น้าดังกล่าวต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากต้มเดือดแล้ว
(2.2) การกลั่น (Distillation) เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้าทั้ง 3 ด้าน คือ
ทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านแบคทีเรีย เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้าที่ดีที่สุด แต่มีความยุ่งยากและ
ราคาแพง
(2.3) การใช้สารเคมี (Chemical Treatment) การปรับปรุงคุณภาพน้า โดยใช้
สารเคมีเพื่อทาาลายเชื้อจุลินทรีย์ในน้านั้น ทั้งนี้ มีสารเคมีหลายชนิดที่สามารถทาลายเชื้อโรคในน้าได้ เช่น
ด่างทับทิม (Potassium Permanganate) คลอรีน เป็นต้น แต่ในการใช้สารเคมีดังกล่าวจะต้องคานึงถึงความ
เข้มข้น ระยะเวลาในการเติมสารเคมีให้มีความเหมาะสมกับสารเคมีแต่ละชนิด
(2.4) การกรอง (Filtration) เป็นกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้าที่แพร่หลาย
มากที่สุด การกรองมีหลักการ คือ การนาน้าที่สกปรก หรือมีการปนเปื้อนผ่านวัสดุบางอย่างที่เป็นตัวกรอง
(Filter Media) โดยวัสดุจะต้องมีคุณสมบัติที่จะสามารถกักเก็บหรือกันเอาสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้าไม่ให้ไหล
ออกไป
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ข. กรณีที่ซื้อหรื อนาน้ามาจากแหล่ งอื่น น้าที่ใช้ต้องซื้อมาจากแหล่งผลิ ตที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9.2 การเก็บรักษาน้า ต้องเก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไม่มีรอยแตกร้าว สามารถ
ปูองกันการปนเปื้อนได้ และถูกเก็บรักษาในสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบ และวัสดุบรรจุที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วน
2. ฉลากภาชนะบรรจุของวัตถุดิบ และวัสดุบรรจุ ทุกรายการที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
3. เอกสารผลการทดสอบคุณภาพหรือผลการตรวจสอบคุณลักษณะ หรือใบรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห์ของวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
4. เอกสารแสดงวิธีการรับ-การจ่ายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ และบันทึก วิธีการรับ-การจ่ายวัตถุดิบ
และวัสดุบรรจุ (เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้)
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรฐานของน้าที่ซื้อมาใช้ หรือผลิตใช้เอง
6.2 วิธีปฏิบัติและกระบวนการผลิต
6.2.1 กระบวนการผลิต
6.2.1.1 ก่อนและหลังนาวัตถุดิบไปใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบ
บรรจุในภาชนะบรรจุที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนได้ มีปูายแสดงชื่อวัตถุดิบ และวันหมดอายุ ก่อนนาไปใช้
ผลิตเครื่องสาอางวัตถุดิบต้องไม่หมดอายุ
6.2.1.2 เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การใช้ ผ ลิ ต
เครื่องสาอางต้องทาความสะอาดเพื่อปูองกันการปนเปื้อน
6.2.1.3 ในระหว่างกระบวนการผลิต พื้นที่ในห้องผลิต ต้องไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิต
6.2.1.4 ในห้องผลิตเดียวกัน ถ้ามีการผลิตเครื่องสาอางหลายตารับพร้อมกัน หรือมี
การผลิตเครื่องสาอางอื่นมาก่อน ต้องมีการปูองกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องสาอางแต่ละตารับ
6.2.1.5 ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของเอกสารแม่บทของเครื่องสาอางนั้นๆ
6.2.1.6 ต้องมีการกาหนดเลขที่หรืออักษรครั้งที่ผลิตในการผลิตเครื่องสาอางแต่ละครั้ง
6.2.1.7 เครื่องสาอางทีร่ อการบรรจุ ต้องจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและมีปูาย
ชี้บ่งที่ชัดเจนในการแสดงชื่อ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต
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คาอธิบาย
1. ก่อนและหลั ง น าวัตถุดิบไปใช้ ต้องตรวจสอบว่า วั ตถุดิบบรรจุ ในภาชนะบรรจุที่ส ามารถ
ปูองกันการปนเปื้อนได้ และอยู่ในลักษณะใช้งานได้และยังไม่หมดอายุ รวมทั้งมีปูายบ่งชี้วัตถุดิบติดบนภาชนะ
บรรจุของวัตถุดิบ โดยปูายบ่งชี้ต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
(1) ชื่อวัตถุดิบ
(2) วันหมดอายุของวัตถุดิบ
(3) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
2. การผลิตเครื่องสาอาง ทั้งก่อนและหลังใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต ต้องมีการทาความ
สะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งต้องมีการบันทึกข้อมูลไว้
เป็นหลักฐาน
3. ให้มีการตรวจสอบว่า ในระหว่างกระบวนการผลิตพื้นที่ในห้องผลิตต้องไม่มีวัตถุอื่นใด หรืออุปกรณ์
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้วัตถุอื่นใดกีดขวางการปฏิบัติงาน หรือเกิดการปนเปื้อนกับเครื่องสาอางที่จะผลิต
4. ให้จัดทาเอกสารหลักฐานแสดงวิธีการตรวจสอบว่า ในระหว่างกระบวนการผลิต พื้นที่ในห้อง
ผลิตต้องไม่มีวัตถุอื่นใด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารคู่มือขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบและ
บันทึกการตรวจสอบ
5. กรณีมีการผลิตเครื่องสาอางหลายตารับพร้อมกัน ในห้องเดียวกัน จะต้องมีวิธีการปูองกันการ
ปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบก่อนที่จะผลิตเครื่องสาอางตารับนั้นๆ เพื่อ
ไม่มห้เกิดความสับสนนาวัตถุดิบอื่นมาผสมในตารับ หรือการตรวจสอบพื้นที่การผลิตก่อนการผลิตเครื่องสาอาง
แต่ละตารับ
6. ผู้ประกอบการต้องผลิตเครื่องสาอางตามเอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้
7. การกาหนดเลขที่หรืออักษรครั้งที่ผลิตในการผลิตเครื่องสาอางแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การทวนสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่องสาอาง โดยเฉพาะที่เกิดกรณีการร้องเรียนของผู้บริโภค โดยทั่วไป
มักจะกาหนดเป็น ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ชี้บ่งเวลาที่ผลิตเครื่องสาอางนั้น ๆ เช่น ครั้งที่ผลิต 1/2561
หมายความว่า ผลิตเป็นครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2561
8. เมื่อผสมวัตถุดิบทุกรายการจนได้เป็นเครื่องสาอางรอการบรรจุ (bulk) ให้เก็บไว้ในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท และต้องติดปูายบ่งชี้ที่ชัดเจน ซึ่งแสดงข้อมูลที่จาเป็น ได้แก่ ชื่อเครื่องสาอางรอการบรรจุ วัน
เดือนปีที่ผลิต และ ครั้งที่ผลิต
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. บันทึกการทาความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตทั้งก่อนและหลังใช้ในการผลิต
เครื่องสาอาง
2. บันทึกการตรวจสอบว่าในระหว่างกระบวนการผลิตพื้นที่ในห้องผลิตต้องไม่มีวัตถุอื่นใด หรือ
อุปกรณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
3. มีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบก่อนที่จะผลิตเครื่องสาอางตารับนั้นๆ
4. บันทึกการทาความสะอาดพื้นที่การผลิต
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5. บันทึกการตรวจสอบพื้นที่การผลิตก่อนการผลิตเครื่องสาอางแต่ละตารับ
6. บันทึกการผลิต
7. เอกสารแสดงวิธีการกาหนดเลขที่หรืออักษรครั้งที่ผลิตในการผลิตเครื่องสาอางแต่ละครั้ง เช่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
8. ปูายบ่งชี้ของเครื่องสาอางรอการบรรจุ (bulk) ทีม่ ีข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน
6.2.2 การบรรจุ
6.2.2.1 การบรรจุต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสูตรแม่บท
6.2.2.2 วัสดุบรรจุเครื่องสาอางแต่ละชนิด ต้องมีปูายชี้บ่งและตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนนาไปใช้
6.2.2.3 ฉลากที่แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ หีบห่อ และกล่อง ต้องได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนาไปใช้
6.2.2.4 เครือ่ งสาอางต้องมีการแสดงฉลากตามที่กฎหมายกาหนด
6.2.2.5 มีการตรวจสอบปริมาณสุทธิ
คาอธิบาย
1. ในกระบวนการบรรจุแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กาหนดไว้ โดยเมื่อเสร็จ
สิ้ น ขั้ น ตอนการบรรจุ ต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ปริ ม าณและจ านวนของเครื่ อ งส าอางที่ บ รรจุ ไ ด้ จ ริ ง แล ะน าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณของเครื่องสาอางที่ผลิตได้ตามสูตรแม่บท (master formula) เพื่อทวนสอบข้อมูลว่ามี
ความผิดพลาดใดเกิดขึ้นหรือไม่ โดยทั่วไปเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนในการบรรจุ มักจะกาหนดไว้ที่ร้อยละ + 10
(10%) ตัวอย่างเช่น สูตรแม่บทกาหนดไว้ว่า ในการผลิต 1 ครั้ง จะผลิตได้ 100 กิโลกรัม และสามารถบรรจุใส่
ภาชนะพลาสติกได้ปริมาณสุทธิ 500 กรัม ต่อกระปุก ดังนั้น จะต้องบรรจุได้จานวน 200 กระปุก
2. ผู้ประกอบการต้องมีตรวสอบว่า ฉลากที่จะนาไปใช้ ติดที่ภาชนะบรรจุ มีข้อความตรงตามที่จด
แจ้งไว้และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อความที่ต้องแสดงได้ที่
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง พ.ศ. 2554 เรื่อง การระบุข้อความอันจาเป็นที่ฉลากของเครื่องสาอาง
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. สูตรแม่บท (master formula)
2. เอกสารวิธีการขั้นตอนการบรรจุ
3. บันทึกการบรรจุและการตรวจสอบปริมาณสุทธิการบรรจุ
4. ปูายชี้บ่งของวัสดุบรรจุเครื่องสาอางแต่ละชนิด
5. เอกสารวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุบรรจุและฉลาก ก่อนนาไปใช้
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หมวด 7 การควบคุมคุณภาพ
7.1 ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูปและมีการ
บันทึกการตรวจสอบคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร
7.2 ต้องเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูป ในปริมาณที่เพียงพอต่อการทวนสอบคุณภาพ
คาอธิบาย
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสาอางรอการบรรจุ และเครื่องสาอางสาเร็จรูป คือ การ
ตรวจสอบว่าเครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูปที่ผลิตได้มีคุณสมบัติและลักษณะ (specification)
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ โดยผู้ประกอบการต้องมีเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบคุณภาพ เช่น วิธีการวิเคราะห์
เอกสารแสดงขั้นตอนวิเคราะห์ เครื่องสาอางด้วยตนเองหรือส่งไปวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก รวมทั้ง
เอกสารแสดงคุณสมบัติและลักษณะ (specification) ของเครื่องสาอางรอการบรรจุ และเครื่องสาอางสาเร็จรูป
โดยทั่วไปจะตรวจลักษณะทางกายภาพและเคมี เช่น สี กลิ่น ความหนืด ค่า SPF ค่าความเป็น กรด – เบส
2. ผู้ประกอบการต้องมีเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูป ในปริมาณที่ เพียงพอสาหรับการ
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ทางห้อ งปฏิบัติการ ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยปริมาณของเครื่องสาอางแต่ละชนิดผู้
นาเข้าสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่จัดเก็บอย่างน้อยต้องเก็บจนถึงวันสิ้นอายุของเครื่องสาอาง
3. กรณีเครื่องสาอางที่บรรจุในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ อนุโลมให้แบ่งบรรจุเก็บในภาชนะขนาด
เล็กลงตามความเหมาะสม โดยภาชนะบรรจุต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่บรรจุเครื่องสาอางสาเร็จรูป
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. มีเอกสารหลักฐานที่แสดงวิธีการตรวจสอบคุณภาพ เช่น วิธีการวิเคราะห์ เอกสารแสดง
ขั้นตอนวิเคราะห์เครื่องสาอางด้วยตนเอง หรือส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการภายนอก บันทึกการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานเครื่องสาอาง
2. ตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูป ในปริมาณที่เพียงพอต่อการทวนสอบคุณภาพ
3. จัดเตรียมสถานที่สาหรับเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูป ที่ลักษณะเป็นสัดส่วนและเหมาะสม
หมวด 8 เอกสารการผลิต
8.1 ต้องจัดให้มีสูตรแม่บท ระบุสูตรส่วนประกอบของเครื่องสาอางทุกตารับที่ผลิตตรงกับที่จด
แจ้งรายละเอียดเครื่องสาอางไว้ รวมทั้งต้องระบุขั้นตอนของการผลิตไว้ด้วย
8.2 ต้องจัดทาบัน ทึกการผลิตเครื่องสาอางทุกครั้งที่ผลิต โดยต้องบันทึกทุกขั้นตอนของการ
ดาเนินการผลิต ตั้งแต่การชั่งวัตถุดิบ การผสม การบรรจุเครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับสูตรแม่บท
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คาอธิบาย
1. เอกสารสูตรแม่บท คือ เอกสารที่มีรายละเอียดของเครือ่ งสาอาง ซึ่งต้องตรงกับที่ได้จดแจ้งไว้
โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ชื่อวัตถุดิบทุกรายการ
1.2 ปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการ
1.3 ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ชั่งวัตถุดิบ ผสม และบรรจุ จนได้เครื่องสาอางสาเร็จรูป โดยระบุ
เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนด้วย
1.4 ข้ อควรระวั ง (ถ้า มี) เช่น การควบคุมอุ ณหภูมิ ใ นขณะผสม ความเร็ว ของอุป กรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการกวนผสม
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. เอกสารสูตรแม่บท (master formula)
2. เอกสารคู่มือขั้นตอนการผลิต (standard procedure for manufacturing process)
3. เอกสารคู่มือขั้นตอนการบรรจุ (standard procedure for manufacturing process)
อาจระบุรวมกันอยู่ในเอกสารคู่มือขั้นตอนการผลิตได้
4. บันทึกการผลิตเครื่องสาอางทุกรายการที่ผลิต (batch processing record)
5. บันทึกการบรรจุเครื่องสาอางทุกรายการทีผ่ ลิตและบรรจุ (กรณีที่ผลิตแล้วไม่ได้บรรจุใส่
ภาชนะบรรจุทันที แต่ผลิตเป็นเครื่องสาอางรอบรรจุแล้วภายหลังนามาบรรจุใส่ภาชนะบรรจุ ให้จัดทาบันทึก
การบรรจุแยกออกจากบันทึการผลิต)
หมวด 9 การเก็บรักษา
ต้องจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบสะดวกในการหยิบใช้ง่ายต่อการทาความสะอาด
พร้อมทั้งติดปูายบ่งชี้ที่ชัดเจน มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสม หากมีวัตถุไวไฟให้มีการจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม
คาอธิบาย
1. การเก็บวัตถุดิบ ผู้ประกอบการต้องศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของวัตถุดิบจากเอกสารแสดงข้อมูล
ความปลอดภัยของวัตถุดิบแต่ละชนิด โดยทั่วไปวัตถุดิบต้องจัดเก็บในสภาพแวดล้อม ดังนี้
(1) เก็บไว้ในห้องที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ
(2) การเก็บรักษาต้องเป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้ และง่ายต่อการทาความสะอาด
(3) ติดปูายบ่งชี้ที่ชัดเจน เช่น “ผ่าน” , “กักกัน(รอการตรวจสอบ)” , “ไม่ผ่าน”
(4) มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่างที่เหมาะสมตามความจาเป็น
(5) กรณีมีการเก็บวัตถุไวไฟ ให้เก็บในที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน และมีปูายสัญลักษณ์ไวไฟ
(ที่มีรูปแบบและสีตามระบบสากล) แสดงให้เห็นชัดเจน
คู่มือผู้ประกอบการเครื่องสาอาง
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2. การพิจารณาจากสภาพแวดล้อมการเก็บวัสดุบรรจุ ให้พิจารณาเช่นเดียวกับ ข้อ 1
3. การพิจารณาจากสภาพแวดล้อมการเก็บเครื่องสาอางรอการบรรจุเช่นเดียวกับ ข้อ 1
4. การพิจารณาจากสภาพแวดล้อมการเก็บเครื่องสาอางสาเร็จรูป เช่นเดียวกับ ข้อ 1
5. การพิจารณาจากสภาพแวดล้อมการเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปต้องจัดเก็บ
ในสภาพแวดล้อม ดังนี้
(1) เก็บไว้ในห้อง หรือบริเวณที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น เครื่องชั่งน้าหนัก ต้องวางบนโต๊ะที่
มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณที่ไม่มีลมหรืออากาศที่มีผลต่อการชั่งน้าหนัก
(2) เก็บรักษาอย่างเป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้ และง่ายต่อการทาความสะอาด
(3) มีการติดปูายบ่งชี้ที่ชัดเจน กรณีเครื่องชั่ง ควรมีข้อมูลที่ปูายบ่งชี้ คือ รหัสเครื่องชั่ง วันที่
สอบเทียบครั้งสุดท้าย วันที่ต้องสอบเทียบครั้งถัดไป
(4) มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างที่เหมาะสมตามความจาเป็น เช่น เครื่องชั่ง
น้าหนักดิจิตอล ตุ้มน้าหนักมาตรฐาน
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. จัดเตรียมห้อง หรือบริเวณที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ จัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอาง
รอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้อง
2. แผนผังการจัดเก็บวัตถุดิบ
3. ปูายบ่งชี้สาหรับวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารแสดงวิธีมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่างที่เหมาะสมตามความจาเป็น
หมวด 10 ข้อร้องเรียน
10.1 ต้องมีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีการจัดเก็บข้อร้องเรียนต่างๆ และ
ดาเนินการสืบสวนหาสาเหตุ วิธีการแก้ไขและปูองกัน
10.2 ผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
10.3 กรณีที่พบว่าเครื่องสาอางที่ตนผลิตมีอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องรายงานอาการอันไม่ พึง
ประสงค์จากการใช้เครื่องสาอางนั้น ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยเร็ว
10.4 มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องสาอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคืน การทาลาย และการส่งมอบเครื่องสาอางตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้
คาอธิบาย
การจัดการข้อร้องเรียน คือ การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดการร้องเรียนจากผู้บริโภค
รวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้าอีก
คู่มือผู้ประกอบการเครื่องสาอาง
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สิ่งที่ต้องทา/มี
1. เอกสาแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ซึง่ มีวิธีการสืบสวนหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข
2. กรณีมีข้อร้องเรียน ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดการข้อร้องเรียน โดยระยะเวลาการเก็บ
เอกสารหลักฐาน อย่างน้อยให้เท่ากับอายุของเครื่องสาอาง + 1 ปี
3. รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอาง
4. เอกสารแสดงขั้นตอนการเรียกคืนเครื่องสาอาง
5. แบบฟอร์การรายงานการเรียกคืนเครื่องสาอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเรียกเก็บคืน การทาลาย และการส่งมอบเครื่องสาอางตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้
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3.2 ภาคผนวก ข : ข้อกาหนดของสถานที่นาเข้า วิธีการนาเข้าและวิธีเก็บการรักษาเครื่องสาอาง
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
ผู้นาเข้าเครื่องสาอางต้องจัดให้มีเอกสารข้อมูลทั่วไปของสถานที่นาเข้า ข้อมูลของเครื่องสาอาง
ข้อมูลประวัติความเป็นมาหรือประวัติองค์กรข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสาอาง
คาอธิบาย
ผู้นาเข้าเครื่องสาอางต้องจัด ทาเอกสารแสดงข้อมูลทั่วไปโดยจัดทาหรือเตรียมเอกสารให้เป็น
รู ป เล่ ม หรื อ เป็ น แฟู ม เดี ย วกั น เอกสารข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเปรี ย บเหมื อ นสมุ ด พกประจ าตั ว ของสถานที่ น าเข้ า
เครื่องสาอางนั้น กรณีที่องค์กรมีการจัดทาระบบคุณภาพอื่น เช่น ISO 9001 สามารถใช้คู่มือคุณภาพที่ใช้อยู่ได้
ทั้งนี้ เอกสารข้อมูลทั่วไปควรประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานที่นาเข้า เช่น ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมาหรือประวัติองค์กร การจัด
องค์กรและข้อมูล เกี่ย วกับ บุ คลากรข้อมูล และรูปถ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ผู้ นาเข้า เช่น แผนที่แสดงทาเลที่ตั้ ง
แผนผังภายในอาคาร การจัดแบ่งพื้นที่สาหรับการนาเข้า อุปกรณ์ที่สาคัญในการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
ระบบเอกสารขัน้ ตอนและวิธีการจัดการข้อร้องเรียนและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
2. ข้อมูลของเครื่องสาอางสาเร็จรูป ข้อมูลของวัตถุดิบ
3. ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสาอาง อาจจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษหรือเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. แฟูมเอกสาร หรือไฟล์แสดงข้อมูลทั่วไปของสถานทีน่ าเข้า
หมวด 2 บุคลากร
2.1 บุคลากรที่ป ฏิบั ติงานในสถานที่นาเข้าและเก็บรักษาเครื่องสาอาง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การนาเข้าเครื่องสาอาง ความรู้ทางด้านสุขอนามัยและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น การจดแจ้ง การจัดทาฉลาก
2.3 บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน
2.4 บุคลากรตามข้อ 2.1 ต้องมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ อ โรคผิวหนัง
หรือมีบาดแผลตามร่างกาย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีเอกสารการตรวจสุขภาพ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
คาอธิบาย
1. การจัดเตรียมบุคลากรตามข้อกาหนดข้อ 2.1 ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ

หลักเกณฑ์การนาเข้าเครื่องสาอาง ซึ่งต้องทราบความหมายของคาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คู่มือผู้ประกอบการเครื่องสาอาง
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1.1 ความหมายของคาว่า “การนาเข้า” (importing process) ซึง่ หมายถึง กระบวนการนา
หรือสั่งเครื่องสาอางเข้ามาในราชอาณาจักร
1.2 ความรู้ทางด้านสุขอนามัยเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของบุคลากรและสถาน
ประกอบการ การสวมชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม การปฏิบัติตัวของบุคลากรก่อนและหลังปฏิบัติงาน การ
จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น มีอ่างล้างมือ ห้องสุขา
1.3 ความรู้ทางด้านข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน เช่น ปูายหรือสัญลักษณ์คาเตือนต่างๆ รูปภาพ
แสดงวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง หรือการใช้เครื่องชั่งน้าหนัก
2. การจัดเตรียมบุคลากรตามข้อกาหนดข้อ 2.1 ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรใดที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยกับการจดแจ้งการต่ออายุการจดแจ้งเครื่องสาอางประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอางว่าด้วการจัดทา
ฉลาก
3. บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานโดยหลักฐานการฝึกอบรม เช่น ใบประกาศนียบัตร บันทึกการเข้ารับการฝึกอบรม และหลักฐาน
การ ศึกษาด้ ว ยตนเอง เช่ น เอกสารสรุ ป ย่ อจากการศึกษาด้ วยตนเองผ่ า นสื่อต่ า งๆ เอกสารการทาข้อสอบ
หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการจดแจ้งการจัดทาฉลาก
4. มีเอกสารหลักฐานการตรวจสุขภาพของบุคลากร ดังนี้
(1) บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ (ไม่เกิน 1 ปี) ต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนรับเข้าทางาน
(2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี ต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรต้องแสดงว่า บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ไม่
เป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย โรคผิวหนังโรคเท้าช้าง โรค
เรื้อน โรคติดยาเสพติด โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคพิษสุราเรื้อรัง
สิ่งที่ต้องทา/มี
1.
2.
3.
4.

ระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรที่เกี่ยวกับสุขลักษณะและสุขอนามัย
วิธีการตรวจสอบบุคลากรก่อนปฏิบัติงานและในขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี
เอกสารแสดงวิธีการสวมชุดปฏิบัติงาน หรือรูปภาพแสดงวิธีการสวมชุดปฏิบัติงาน
ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานการได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง
6. ประวัติการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเองของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องแต่เข้ามาปฏิบัติงาน
ในองค์กรจนถึงปัจจุบัน
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หมวด 3 สถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง
3.1 สถานที่นาเข้า
3.1.1 ให้แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องที่พักอาศัย
3.1.2 มีปูายทาด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง”แสดงไว้ให้
บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน
คาอธิบาย
1. สถานที่ที่ใช้ทากิจกรรมการนาเข้าเครื่องสาอาง ต้องแยกออกจากห้องที่พักอาศัย โดยมีการ
แบ่งกั้นบริเวณ/ห้องที่ใช้เป็นสถานที่นาเข้ากับบริเวณอื่นอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วนที่สามารถปูองกันการ
ปนเปื้อนได้ โดยการกั้นห้องด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวร เช่น กั้นด้วยกระจก/คอนกรีต/ไม้
2. การจัดทาปูายตามข้อกาหนดข้อ 3.1.1 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ติดตั้งปูายเพื่อ แสดงให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน โดยให้ติดที่ด้านนอกอาคาร
สถานที่นาเข้า
(2) ปูายต้องทาด้วยวัสดุที่คงทนถาวร เช่น ทาด้วยพลาสติก ไม้ หินแกรนิต เหล็ก และมี
ข้อความว่า “สถานทีน่ าเข้าเครื่องสาอาง” ทั้งนี้ ข้อแนะนาสาหรับการจัดทาปูาย มีดังนี้
- พื้นของปูายควรเป็นสีเข้ม เช่น พื้นสีน้าเงิน สีดา
- ขนาดของปูาย ควรจะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า
45 เซ็นติเมตร
- สีของตัวอักษรควรเป็นสีที่ตัดกับสีพื้นของปูายและมองเห็นได้ชัดเจน เช่น ปูายที่มีสี
พื้นของปูายเป็นสีน้าเงินและตัวอักษรควรเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว
- ขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดที่เหมาะสม เช่น ความหนาไม่น้อยกว่า 1 เซ็นติเมตร
และขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 5 เซ็นติเมตร
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. อาคารสถานที่นาเข้าที่มีลักษณะตามข้อกาหนดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
2. ปูายข้อความว่า “สถานทีน่ าเข้าเครื่องสาอาง”
3.2 สถานที่เก็บรักษาและวิธีเก็บรักษา
3.2.1 ให้แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องที่พักอาศัย
3.2.2 ปูายทาด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง” แสดงไว้ให้
บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน
3.2.3 มีการจัดเก็บเครื่องสาอางที่นาเข้าให้เป็นสัดส่วนและติดปูายบ่งชี้อย่างชัดเจน
3.2.4จั ด ให้ มี บุ ค ลากรควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ย และจั ด ท าบั น ทึ ก การจั ด ส่ ง เครื่ อ งส าอาง
สาเร็จรูป เป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
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3.2.5 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
3.2.6 จัดให้มีการปูองกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง
3.2.7 มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเก็บรักษาเครื่องสาอางตามข้อกาหนดเครื่องสาอาง
เช่น อุณหภูมิ ความชื้นแสงแดด
3.2.8 สถานที่ตอ้ งจัดให้เป็นระเบียบสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกและไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องสาอาง
3.2.9 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจานวนที่เพียงพอและมี วิธีกาจัดขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสม
3.2.10 มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์
ดับเพลิงและอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับใช้ในการปฐมพยาบาล
คาอธิบาย
1. สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง ต้องมีการแบ่งกั้นบริเวณ/ห้องที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษา
เครื่องสาอาง กับบริเวณอื่นอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วนที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนได้ โดยการกั้นห้องด้วย
วัสดุที่มั่นคงถาวร เช่น กั้นด้วยกระจก/คอนกรีต/ไม้
2. การจัดทาปูายตามข้อกาหนดข้อ 3.2.2 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ติดตั้งปูายเพื่อ แสดงให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน โดยให้ติดที่ด้านนอกอาคาร
สถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง
(2) ปูายต้องทาด้วยวัสดุที่คงทนถาวร เช่น ทาด้วยพลาสติก ไม้ หินแกรนิต เหล็ก และมี
ข้อความว่า “สถานทีเ่ ก็บรักษาเครื่องสาอาง” ทั้งนี้ ข้อแนะนาสาหรับการจัดทาปูาย มีดังนี้
- พื้นของปูายควรเป็นสีเข้ม เช่น พื้นสีน้าเงิน สีดา
- ขนาดของปูาย ควรจะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า
45 เซ็นติเมตร
- สีของตัวอักษรควรเป็นสีที่ตัดกับสีพื้นของปูายและมองเห็นได้ชัดเจน เช่น ปูายที่มีสี
พื้นของปูายเป็นสีน้าเงินและตัวอักษรควรเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว
- ขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดที่เหมาะสม เช่น ความหนาไม่น้อยกว่า 1 เซ็นติเมตร
และขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 5 เซ็นติเมตร
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. อาคารสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอางที่มีลักษณะตามข้อกาหนดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
2. ปูายข้อความว่า “สถานทีเ่ ก็บรักษาเครื่องสาอาง”
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หมวด 4 การนาเข้า
4.1 วิธีการนาเข้า
4.1.1 ผู้นาเข้าจะต้องนาเข้าเครื่องสาอางที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่
กาหนดในภาคผนวก ก หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ดังนี้
(1) WHO Good manufacturing practices for pharmaceutical products.
(2) Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme : PIC/S
(3) Australian Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical.
(4) ISO 22716 Cosmetics-Good Manufacturing Practices (GMP) – Guideline
for Good Manufacturing Practices.
(5) CTFA Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practices, U.S.A.
(6) Cosmetic Good Manufacturing Practices, COLIPA – The European
Cosmetic Toiletry and Perfumery Association.
(7) ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice.
4.1.2 ผู้นาเข้าจะต้องได้รับหนังสือรับรองจากเจ้าของเครื่องสาอางหรือจากผู้ผลิตเครื่องสาอาง
(Letter of Authorization from Trademarks owner or Manufacturer)
4.1.3 ต้องเก็บใบขนสินค้าและเอกสารใบแสดงรายการสินค้า พร้อมหมายเลขครั้งที่ผลิตเป็น
ระยะเวลาห้าปี หลังจากวันที่นาเข้าเครื่องสาอาง
4.1.4 ต้องเก็บตัวอย่ างเครื่องสาอางที่นาเข้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการตรวจสอบไว้เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อยจนถึงวันสิ้นอายุ และสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
4.2 ฉลาก
เครื่องสาอางที่นาเข้าเพื่อขายต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกาหนด
คาอธิบาย
1. ผู้นาเข้าจะต้องมีหลักฐานว่าเครื่องสาอางที่ตนเองนาเข้า ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามที่กาหนดในภาคผนวก ก หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ากว่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนด 4.1.1
2. ผู้นาเข้าที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในต่างประเทศต้องมีหลักฐาน
ยืนยัน คือ หนังสือรับรองจากเจ้าของเครื่องสาอางหรือจากผู้ผลิตเครื่องสาอาง (Letter of Authorization
from Trademarks owner or Manufacturer)
3. ผู้นาเข้าต้องเก็บใบขนสินค้า เอกสารใบแสดงรายการสินค้า และหมายเลขครั้งที่ผลิตของ
เครื่องสาอางเป็นระยะเวลาห้าปี หลังจากวันที่นาเข้าเครื่องสาอาง
4. การเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางที่นาเข้า
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(1) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นตัวอย่างในการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ กรณีที่เกิด
ปัญหาข้อร้องเรียนต่อคุณภาพมาตรฐานเครื่องสาอางที่ตนเองผลิต ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ ของ
ตนเอง
(2) ผู้นาเข้าต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างเครื่องสาอางให้มีปริมาณที่เพียงพอสาหรับ
การตรวจสอบหรือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยปริมาณของเครื่องสาอางแต่ละชนิดผู้
นาเข้าสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ระยะเวลาที่จัดเก็บอย่างน้อยต้องเก็บจนถึงวันสิ้นอายุของเครื่องสาอาง
(3) กรณีเครื่องสาอางที่บรรจุในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ อนุโลมให้แบ่งบรรจุเก็บในภาชนะ
ขนาดเล็กลงตามความเหมาะสม โดยภาชนะบรรจุต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่บรรจุเครื่องสาอางสาเร็จรูป
5. การจัดทาฉลากของเครื่องสาอางที่นาเข้า ต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกาหนด โดยโปรด
ดูราละเอียดของข้อความที่กฎหมายกาหนดไว้ได้ปะกาศคณะกรรมการเครื่องสาอางว่าด้ว ยเรื่องฉลากของ
เครื่องสาอางที่เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. มีเอกสารหลักฐานที่แสดงหลักฐานว่าเครื่องสาอางที่ตนเองนาเข้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามที่กาหนดในภาคผนวก ก หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ากว่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนด 4.1.1
2. หนังสือรับรองจากเจ้าของเครื่องสาอางหรือจากผู้ผลิตเครื่องสาอาง
3. ตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูป ในปริมาณที่เพียงพอต่อการทวนสอบคุณภาพ
4. จัดเตรียมสถานที่สาหรับเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูป ที่ลักษณะเป็นสัดส่วนและ
เหมาะสม
5. ฉลากของเครื่องสาอางสาเร็จรูป
หมวด 5 การควบคุมคุณภาพ
เครื่องสาอางที่นาเข้าต้องมีเอกสารใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพ (Certificate
of Analysis : COA) หรือเอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื่องสาอางที่เป็นไปตามข้อกาหนดของเครื่องสาอาง
สาเร็จรูป (product conformance) หรือเทียบเท่ากันของเครื่องสาอางที่มีการนาเข้า เพื่อการตรวจสอบเป็น
ระยะเวลาสามปีหลังจากวันสิ้นอายุหรือเป็นระยะเวลาห้าปี หลังจากวันที่ผลิตเครื่องสาอาง โดยเก็บรักษาไว้ใน
แฟูมเอกสารข้อมูลเครื่องสาอาง (Product Information File : PIF) รวมทั้งเอกสารความปลอดภัยของวัตถุดิบ
(Safety Data Sheet : SDS)
คาอธิบาย
1. ผู้นาเข้าต้องมีและจัดเก็บเอกสารใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพ หรือ
เอกสารแสดงคุณ ลั ก ษณะของเครื่ องส าอางที่ เป็น ไปตามข้ อก าหนดของเครื่องส าอางส าเร็จรู ป (product
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conformance) หรือเทียบเท่ากันของเครื่องสาอางที่มีการนาเข้า เป็นระยะเวลาสามปีหลังจากวันสิ้นอายุหรือ
เป็นระยะเวลาห้าปี หลังจากวันที่ผลิตเครื่องสาอาง
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. ใบรั บ รองผลการตรวจวิเคราะห์ ห รือทดสอบคุณภาพ หรือเอกสารแสดงคุณลั กษณะของ
เครื่องสาอางที่มีการนาเข้า
2. ข้อกาหนดของเครื่องสาอางสาเร็จรูป (product conformance)
3. แฟูมเอกสารข้อมูลเครื่องสาอาง (Product Information File : PIF)
4. เอกสารความปลอดภัยของวัตถุดิบ (Safety Data Sheet : SDS)
หมวด 6 ข้อร้องเรียน
6.1 ต้องมีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีการจัดเก็บข้อร้องเรียนต่างๆ และ
ดาเนินการสืบสวนหาสาเหตุ วิธีการแก้ไขและปูองกัน
6.2 ผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ต้องมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
6.3 กรณีที่พบว่าเครื่องสาอางที่ตนนาเข้ามีอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้ นาเข้าต้องรายงานอาการอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอางนั้น ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยเร็ว
6.4 มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องสาอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก
เก็บคืน
คาอธิบาย
การจัดการข้อร้องเรียน คือ การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดการร้องเรียนจากผู้บริโภค
รวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้าอีก
สิ่งที่ต้องทา/มี
1. เอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ซึง่ มีวิธีการสืบสวนหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข
2. กรณีมีข้อร้องเรียน ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดการข้อร้องเรียน โดยระยะเวลาการเก็บ
เอกสารหลักฐาน อย่างน้อยให้เท่ากับอายุของเครื่องสาอาง + 1 ปี
3. รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอาง
4. เอกสารแสดงขั้นตอนการเรียกคืนเครื่องสาอาง
5. แบบฟอร์การรายงานการเรียกคืนเครื่องสาอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเรียกเก็บคืน การทาลาย และการส่งมอบเครื่องสาอางตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้

คู่มือผู้ประกอบการเครื่องสาอาง

หน้า 45

บทที่ 4
การขอการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
ด้วยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายส่งเสริมให้สถานที่ผลิต และสถานที่นาเข้าใน
ประเทศไทยมีระบบคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐานการผลิตตาม ASEAN GMP ได้โดยเร็ว
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะผลิตเพื่อขาย นาเข้าเพื่อขาย รับจ้างผลิต
รายใดที่ยังไม่มีใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง หรือที่มีใบรับจดแจ้งเครื่องสาอางแล้ว และมีความประสงค์ที่จะให้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต
หรือนาเข้าเครื่องสาอางของท่านว่ามีความสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 หรือไม่ โดยผู้ประกอบการสามารถยื่น
แบบขอรับการรับรองสถานที่ และชาระค่าใช้จ่ายในการขอการรับรอง ได้แก่ ค่าคาขอรับการรับรอง ค่า
ตรวจสอบสถานที่ และค่าหนั งสือรั บรอง ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิ น จะเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 6) และเมื่อสถานที่ผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอางผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ประกอบการจะได้รับ หนังสือรับรองสถานที่ ผลิต หรือสถานที่นาเข้าเครื่องสาอางที่มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่
ออกหนังสือรับรองนั้น รายละเอียดโปรดตรวจสอบในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการ
รับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือสถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 5) สิ่ง
ที่ ส าคั ญ คื อ เมื่ อ ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองสถานที่ ผ ลิ ต หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองสถานที่ น าเข้ า
เครื่องสาอางแล้ว ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง ซึ่งขั้นตอนการขอรับบริการมี
ดังนี้
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แผนผังการขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือหนังสือรับรองสถานทีน่ าเข้าเครื่องสาอาง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
ผู้ประกอบการยื่นแบบคาขอสถานที่ผลิต/สถานทีน่ าเข้า/สถานที่เก็บเครือ่ งสาอางและพิมพ์ใบสั่งชาระ
ค่าคาขอจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สานักงาน อย. และชาระเงินค่าคาขอผ่านทางธนาคาร
เจ้าหน้าที่ธรุ การฯตรวจสอบการชาระเงินค่าคาขอและตรวจสอบความครบถ้วน
ของคาขอและเอกสาร พร้อมแจ้งวันทีต่ ิดตามเรือ่ งผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ
เจ้าหน้าที่ประเมินความถูกต้องของคาขอและเอกสาร

เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง

แจ้งผู้ประกอบการ
ให้ยื่นแบบคาขอใหม่

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการชาระเงิน
ค่าตรวจสถานที่และนัดวันที่ตรวจ
ประเมิน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสถานที่
ณ สถานที่ตั้งจริง

ผลการตรวจประเมินไม่ผ่าน

ผลการตรวจประเมินผ่าน
แต่มขี ้อบกพร่อง

ผลการตรวจประเมินผ่าน

แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งเอกสาร
เพิ่มภายในเวลาที่กาหนด

เจ้าหน้าทีส่ รุปเสนอเรือ่ งให้
คณะทางานพิจารณาสถานที่

คณะทางานพิจารณาผลการตรวจและการแก้ไข

แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่ผ่าน

ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

แจ้งให้ผู้ประกอบชาระเงินค่าหนังสือ
รับรองภายในเวลาที่กาหนด

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดาเนินการไม่เกิน 80 วัน
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ภาคผนวก 8
แบบตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
สาหรับผู้ประกอบการใช้ประมินด้วยตนเอง

100

แบบตรวจสอบสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
สาหรับผู้ประกอบการใช้ประมินด้วยตนเอง
ผลการตรวจสอบ
ข้อ

รายละเอียดที่ตรวจสอบ
มี/ใช่

1
1.1

2
2.1

2.2
2.3
3
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิตมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามรายการดังนี้
(1) ชื่อและที่อยู่สถานทีผ่ ลิต ผังองค์กร จานวนบุคลากรและบทบาทหน้าที่
(2) ข้อมูลของวัตถุดบิ เช่น ชื่อเคมี
(3) ข้อมูลของเครื่องสาอางสาเร็จรูป ชื่อเครื่องสาอาง
(4) สาเนาใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
บุคลากร
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับการผลิต มีความรู้ ดังนี้
(1) ด้านวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสาอาง
(2) ด้านสุขอนามัย
(3) ด้านข้อควรระวังในการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง มีความรู้ดังนี้
(1) ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ด้านการจดแจ้ง การจัดทาฉลาก
บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาด้วยตนเอง
(มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบประกาศนียบัตร เอกสารที่ศึกษา รูปถ่าย)
สถานที่ผลิต
ที่ตั้งของสถานทีผ่ ลิตไม่มีสงิ่ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
สถานที่ผลิตมีลักษณะดังนี้
(1) มัน่ คงแข็งแรง
(2) มีพนื้ ที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครือ่ งมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
(3) พืน้ ฝาผนัง เพดานของสถานที่ผลิตทาด้วยวัสดุที่คงทนถาวร และทาความสะอาด
ได้งา่ ย
(1) มีปูายทาด้วยวัสดุที่คงทนถาวร แสดงข้อความ “สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง”
(2) ตาแหน่งทีต่ ิดตัง้ ปูายเหมาะสมและแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชดั เจน
มีห้องที่เป็นสัดส่วน แยกออกจากกัน 2 ห้อง
-ห้องที่ 1 สาหรับผลิต-บรรจุเครื่องสาอาง
-ห้องที่ 2 สาหรับเก็บวัตถุดบิ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอาง
สาเร็จรูป
มีการแยกห้องที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสาอางออกจากบริเวณพักอาศัย และไม่เป็น
ทางเดินผ่านไปสูบ่ ริเวณอืน่
(1) มีแสงสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับปฏิบัตงิ าน
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รายละเอียดที่ตรวจสอบ
มี/ใช่

3.7
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

(2) มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับปฏิบัตงิ าน
มีการปูองกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสูบ่ ริเวณสถานทีผ่ ลิต เช่น มุง้ ลวด
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต
มีลักษณะเหมาะสม ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อน
ทาด้วยวัสดุทไี่ ม่ทาปฏิกิริยากับเครื่องสาอาง ไม่ดดู ซึม ไม่หลุดลอกติดกับเครื่องสาอาง
วัตถุดิบ สารทีใ่ ช้ทาความสะอาด/สารฆ่าเชื้อ (ไม่ใช้พลาสติก ไม้)
สามารถใช้งาน บารุงรักษาได้สะดวก ปลอดภัย
สุขลักษณะและสุขอนามัย
บุคลากร
บุคลากรที่เกี่ยวกับการผลิต เมื่อเข้าสูบ่ ริเวณควบคุมความสะอาด มีการปฏิบัติ ดังนี้
- เปลี่ยน/สวมทับด้วยชุดปฏิบตั ิงาน หมวกคลุมผม
- ใช้ทปี่ ิดปากและจมูก รองเท้าที่ใช้ในห้องผลิต+บรรจุ การสวมถุงมือให้ใช้ตามความ
จาเป็น
- สวมชุดปฏิบัตงิ านและอุปกรณ์ที่ได้รบั การทาความสะอาด
- ไม่มกี ารสวมชุดปฏิบัตงิ านและอุปกรณ์ ออกนอกห้องผลิต+บรรจุ
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสาอาง มีการปฏิบตั ิ ดังนี้
- ไม่ได้สวมเครื่องประดับในขณะปฏิบัติงาน
- รักษาความสะอาดมือและเล็บอยู่เสมอ
- มีการทาความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่ห้อง ผลิต
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับการดาเนินการผลิตไม่กระทาการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ในห้องผลิต หรือไม่ (เช่น สูบบุหรี่ รับประทานอาหาร เก็บอาหารหรือเครื่องดื่ม)
(1) บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง
หรือมีบาดแผลตามร่างกาย
(2) บุคลากรได้รบั การตรวจสุขภาพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง มีผลการตรวจสุขภาพเก็บไว้
สถานที่ผลิตและบรรจุ
สถานที่ผลิตและบรรจุ มีลักษณะเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีสงิ่ ของทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง ไม่มีสงิ่
สกปรก
(1) ห้องส้วมมีถูกสุขลักษณะ มีอปุ กรณ์ สาหรับทาความสะอาด/ฆ่าเชือ้ ตามความ
จาเป็น
(2) ไม่เปิดโดยตรงสู่ห้องผลิต หรือไม่
มีการจัดการที่เหมาะสม พื่อควบคุมของเสียที่ถูกปล่อยออกจากสถานทีผ่ ลิต
(1) มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มฝี าปิดเพียงพอ
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รายละเอียดที่ตรวจสอบ
มี/ใช่

5.2.5
5.2.6
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.1.1

6.2.1.2

(2) มีวิธีกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
มีวิธีการจัดการน้าทิง้ ที่มปี ระสิทธิภาพ หรือไม่
มีมาตรการความปลอดภัย อย่างน้อยต้องมีถังดับเพลิง + ชุดปฐมพยาบาล
อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้
(1) มีความสะอาด
(2) จัดเก็บเป็นสัดส่วน + เก็บไว้ในทีท่ ี่สะอาด
(1) มีการทาความสะอาดที่เหมาะสม
(2) มีวิธีการทาความสะอาดที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(3) บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีบันทึกการทาความสะอาด
การดาเนินการผลิต
วัตถุดบิ และวัสดุบรรจุ
(1) วัตถุดบิ มีสภาพดี + บรรจุในภาชนะบรรจุที่ไม่แตก ร้าว ชารุด ไม่มีรอยสัตว์กดั แทะ
(2) วัสดุบรรจุอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มรี อยแตก ร้าว ชารุด ไม่มีรอยสัตว์กัดแทะ
(1) การเก็บวัตถุดบิ + วัสดุบรรจุ เป็นสัดส่วน
(2) การเก็บเหมาะสม เช่น วางบนชัน้ วาง ไม่มสี ารทีไ่ ม่เกี่ยวข้องมาปนเปื้อน/เกิด
อันตราย
(1) วัตถุดบิ + วัสดุบรรจุ มีฉลากแสดงรายละเอียด
(2) ฉลากของวัตถุดบิ + วัสดุบรรจุมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
(1) มีผลการทดสอบคุณภาพ/ลักษณะ/ใบรับรองผลตรวจวิเคราะห์ (ใบ COA)
(2) ผลการทดสอบคุณภาพ/ผลการตรวจสอบ/ใบรับรองผลฯ มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
(1) ใช้วตั ถุดิบ วัสดุบรรจุ โดยของที่ที่รับมาก่อน ให้นาไปใช้ก่อน หรือ ที่จะหมดอายุ
ก่อน ให้นาไปใช้กอ่ น
(2) มีหลักฐานแสดงการรับ - การจ่าย ตาม 6.1.5 (1)
น้าที่ใช้ในการผลิตเครื่องสาอาง มีคุณภาพตามมาตรฐานของน้าบริโภค
วิธีปฏิบัติและกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต
การนาวัตถุดบิ ไปใช้ใน ให้ตรวจสอบว่า
(1) บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่ปูองกันการปนเปื้อนได้
(2) มีปูายแสดงชื่อวัตถุดิบที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องม่
(3) วัตถุดิบยังใช้ได้ + ไม่หมดอายุ
(1) เครื่องมือ เครื่องใช้/อุปกรณ์การผลิต มีความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้
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ผลการตรวจสอบ
ข้อ

รายละเอียดที่ตรวจสอบ
มี/ใช่

6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2

(2) มีหลักฐานแสดงว่าเครื่องมือ เครื่องใช้/อุปกรณ์การผลิต มีการทาความสะอาด
(1) ไม่มีสงิ่ ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องในระหว่างการผลิต
(2) มีหลักฐานแสดงว่ามีการตรวจสอบ ตามข้อ 6.2.1.3 (1)
(1) มีวิธปี ูองกันการปนเปื้อน เมือ่ มีการผลิตเครื่องสาอางหลายตารับพร้อมกัน
(2) มีการทาความสะอาดและตรวจสอบพืน้ ที่ก่อนการผลิตเครื่องสาอางแต่ละตารับ
(1) มีวิธีการควบคุมผลิตให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสูตรแม่บท
(2) มีหลักฐานแสดงการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมการผลิตที่ถูกต้อง
(1) มีการกาหนดเลขที่/อักษรครั้งที่ผลิตในการผลิตเครื่องสาอางแต่ละครั้ง
(2) การกาหนดเลขที่/อักษรครั้งที่ผลิต เป็นไปตามที่กาหนดไว้
(1) มีการจัดเก็บเครื่องสาอางที่รอการบรรจุ (bulk) ไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(2) เครื่องสาอางที่รอการบรรจุมปี ูายชีบ้ ่งที่ชดั เจน ครบถ้วน ถูกต้อง (มีชื่อ เลขที่หรือ
ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีทผี่ ลิต)
กระบวนการบรรจุ
(1) มีเอกสารแสดงการบรรจุที่เป็นไปตามขัน้ ตอนที่ระบุไว้ในสูตรแม่บท
(2) มีบนั ทึก/หลักฐานแสดงว่าปฏิบัติตามวิธีการและขัน้ ตอนที่กาหนดไว้
(1 )วัสดุบรรจุเครื่องสาอางแต่ละชนิด มีปูายชีบ้ ่ง
(2) มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปใช้
(1) มีการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากที่จะติดที่ภาชนะบรรจุ หีบห่อ และกล่อง
ก่อนนาไปใช้
(2) มีหลักฐานที่แสดงว่าได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
เครื่องสาอางทุกรายการมีฉลากถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้
(1) มีวิธีการตรวจสอบปริมาณสุทธิ
(2) มีหลักฐานที่แสดงว่าได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
การควบคุมคุณภาพ
(1) มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป หรือไม่
(2) มีหลักฐานแสดงว่าปฏิบัติตามวิธีที่กาหนดไว้ เช่น บันทึกการตรวจสอบคุณภาพเ
(1) มีการเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูปทุกรุ่น
(2) ตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูปมีปริมาณเพียงพอต่อการทวนสอบคุณภาพ
เอกสารการผลิต
มีสูตรแม่บท ที่ระบุสูตรส่วนประกอบของเครื่องสาอางทุกตารับและขั้นตอนของการ
ผลิต ซึ่งตรงกับทีจ่ ดแจ้งเครื่องสาอางไว้
(1) มีบนั ทึกการผลิตเครื่องสาอางทุกครั้งที่ผลิต
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ข้อ

รายละเอียดที่ตรวจสอบ
มี/ใช่
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(2) บันทึกการผลิตเครื่องสาอาง ระบุทุกขั้นตอนของการผลิต (ตั้งแต่ชั่งวัตถุดิบ การ
ผสม การบรรจุเครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป) ซึง่ ต้องตรงกับ
สูตรแม่บท
9
การเก็บรักษา
(1) การจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิต เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ สะดวกในการ
หยิบใช้ ง่ายต่อการทาความสะอาด
(2) มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ ที่เหมาะสม และติดปูายชี้บง่
(3) กรณีมีวัตถุไวไฟ มีการจัดเก็บที่เหมาะสม
10
ข้อร้องเรียน (Complaints)
10.1
(1) มีเอกสารแสดงการจัดการข้อร้องเรียน
(2) กรณีมีข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อร้องเรียน สืบสวนหาสาเหตุ
วิธีการแก้ไขและปูองกัน
10.2
มีการบันทึกผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่
10.3
กรณีที่พบว่าเครื่องสาอางตนเองผลิตมีอันตรายต่อผู้บริโภค มีการรายงานอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้เครื่องสาอางนัน้ ให้สานักงาน อย. ทราบโดยเร็ว
10.4
มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องสาอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคืน การทาลายและการส่งมอบเครื่องสาอางตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ไว้ หรือไม่
ข้อบกพร่องที่พบ
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ภาคผนวก 9
แบบตรวจสอบสถานทีน่ าเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
สาหรับผู้ประกอบการใช้ประมินด้วยตนเอง
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แบบตรวจสอบสถานที่นาเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
สาหรับผู้ประกอบการใช้ประมินด้วยตนเอง
ข้อ
1
1.1

2
2.1

2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2

3.2
3.2.1
3.2.2

หัวข้อที่ตรวจสอบ
ข้อมูลทั่วไป
ผู้นาเข้ามีเอกสารข้อมูลทั่วไปของสถานที่นาเข้า ดังนี้ หรือไม่
- ข้อมูลขอเครื่องสาอางสาเร็จรูป
- ข้อมูลประวัติขององค์กร
- ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสาอาง
บุคลากร
บุคลากรทุกคนทีป่ ฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับสถานทีน่ าเข้าและการเก็บรักษา
เครื่องสาอางมีความรู้ดังนี้ หรือไม่
- ด้านหลักเกณฑ์การนาเข้าเครื่องสาอาง
- ด้านสุขอนามัย
- ด้านข้อควรระวังในการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง มีความรู้ดงั นี้ หรือไม่
- ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ด้านการจดแจ้ง การจัดทาฉลาก
- บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ได้รับการ ฝึกอบรม/ศึกษาด้วยตนเอง หรือไม่
- มีหลักฐานผลการศึกษา/การอบรมด้วยตนเอง หรือไม่
- บุคลากรตามข้อ 2.1 มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
โรคผิวหนัง/ มีบาดแผลตามร่างกาย หรือไม่
- ได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือไม่
- มีเอกสารการตรวจสุขภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือไม่
สถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง
สถานที่นาเข้า
- สถานทีน่ าเข้ามีการแยกเป็นสัดส่วนและแยกออกจากห้องที่พักอาศัย หรือไม่
- มีปูายทาด้วยวัสดุที่คงทนถาวร หรือไม่
- ปูายนั้นแสดงข้อความ “สถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง”
- ตาแหน่งที่ติดตัง้ ปูายเหมาะสมและแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน
หรือไม่
สถานที่เก็บรักษาและวิธีเก็บรักษา
- สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอางมีการแยกเป็นสัดส่วนและแยกออกจากห้องที่
พักอาศัย หรือไม่
- มีปูายทาด้วยวัสดุที่คงทนถาวร หรือไม่
- ปูายนั้นแสดงข้อความ “สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง” ถูกต้องหรือไม่

ผลการตรวจสอบ
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ข้อ

หัวข้อที่ตรวจสอบ

- ตาแหน่งที่ติดตัง้ ปูายเหมาะสมและแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน
หรือไม่
3.2.3 มีการจัดเก็บเครื่องสาอางที่นาเข้าที่มีลักษณะ ดังนี้ หรือไม่
-เป็นสัดส่วน ปูองกันการสับสนปนเป
- มีวิธีการเก็บที่เหมาะสม (วางบนชั้นวางที่เหมาะสม ไม่วางที่พื้นโดยตรง
ไม่ให้สารที่ไม่เกี่ยวข้องมาปนเปือ้ น/เกิดอันตราย
3.2.4 - มีบุคลากรที่ควบคุมการเบิกจ่ายและจัดทาบันทึกการจัดส่งเครื่องสาอาง
สาเร็จรูป หรือไม่
- การปฏิบัตงิ านของบุคลากรปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ หรือไม่
3.2.5
- มีแสงสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน หรือไม่
- มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ สาหรับการปฏิบัติงาน หรือไม่
3.2.6
มีการปูองกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง
หรือไม่
3.2.7
มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเก็บรักษาเครื่องสาอางตามข้อกาหนด
เครื่องสาอาง หรือไม่(เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด)
3.2.8
สถานที่จดั เป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกและไม่มสี ิ่งของทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องสาอาง หรือไม่
3.2.9
- มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทีม่ ีฝาปิดในจานวนที่เพียงพอ หรือไม่
- มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม หรือไม่
3.2.10 มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง
อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับใช้ในการปฐมพยาบาล หรือไม่
4
การนาเข้า
4.1
วิธีการนาเข้า
4.1.1
ผู้นาเข้ามีการนาเข้าเครื่องสาอางที่ผลิตจากผู้ผลิตทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามที่กาหนดในภาคผนวก ก หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ากว่า
มาตรฐาน ดังนี้ หรือไม่
(1) WHO Good manufacturing practices for pharmaceutical
products.
(2) PIC/S
(3) Australian Good Manufacturing Practices for
Pharmaceutical.
(4) ISO 22716 Cosmetics-Good Manufacturing Practices
(GMP) – Guideline for Good Manufacturing Practices.
(5) CTFA Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practices,
U.S.A.

ผลการตรวจสอบ
มี/ใช่
ไม่มี/ไม่ใช่
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ข้อ

4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.2
5

6
6.1
6.2
6.3

6.4

หัวข้อที่ตรวจสอบ
(6) Cosmetic Good Manufacturing Practices, COLIPA – The
European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association.
(7) ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice.
ผู้นาเข้าได้รับหนังสือรับรองจากเจ้าของเครื่องสาอาง/จากผูผ้ ลิตเครื่องสาอาง
(Letter of Authorization from Trademarks owner or
Manufacturer) หรือไม่
มีการเก็บใบขนสินค้า เอกสารใบแสดงรายการสินค้า ที่ระบุหมายเลขครั้งที่
ผลิต เป็นเวลา 5 ปี หลังจากวันที่นาเข้าเครื่องสาอาง หรือไม่
มีการเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางที่นาเข้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ
ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยจนถึงวันสิน้ อายุ และสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ หรือไม่
เครื่องสาอางที่นาเข้าเพื่อขาย มีการแสดงฉลากตามที่กฎหมายกาหนดไว้
หรือไม่
การควบคุมคุณภาพ
เครื่องสาอางที่นาเข้า มีเอกสารหลักฐานแสดงดังนี้ หรือไม่
- ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ หรือทดสอบคุณภาพ (COA) /เอกสาร
แสดงคุณลักษณะ ของเครื่องสาอางที่เป็นไปตามข้อกาหนดของเครื่องสาอาง
สาเร็จรูป /เอกสารอื่นที่เทียบเท่ากันของเครื่องสาอาง
- เอกสารความปลอดภัยของวัตถุดิบ (Safety Data Sheet : SDS)
- มีการเก็บเอกสารใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ หรือทดสอบคุณภาพ
(COA) /เอกสารแสดงคุณลักษณะของ เครื่องสาอางไว้ในแฟูมเอกสารข้อมูล
เครื่องสาอาง (PIF) เพื่อการตรวจสอบเป็นเวลา 3 ปี หลังจากวันสิ้นอายุเป็น
เวลา 5 ปี หลังจากวันทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง หรือไม่
ข้อร้องเรียน
- มีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน หรือไม่
- กรณีมีข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อร้องเรียนต่างๆ และดาเนินการสืบสวนหา
สาเหตุ วิธีการแก้ไขและปูองกัน หรือไม่
มีการบันทึกผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่
กรณีที่พบว่าเครื่องสาอางที่ตนนาเข้ามีอันตรายต่อผูบ้ ริโภค ผู้นาเข้าได้
ดาเนินการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอางนั้นให้
สานักงานอย. ทราบโดยเร็ว หรือไม่
มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องสาอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน การทาลายและการส่งมอบเครื่องสาอางตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ หรือไม่

ผลการตรวจสอบ
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ภาคผนวก 10
คู่มือประชาชน
เรื่อง การขอผลการตรวจสถานที่ผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้า
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 กรณีสถานทีใหม่ หรือย้ายสถานที่
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ภาคผนวก 13
เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามประกาศฯ
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พื้นที่สาหรับใช้รับ –ส่ง วัตถุดิบ/วัสดุบรรจุ

การรับ-ส่งเครื่องสาอางและพื้นที่รับ-ส่งเครื่องสาอาง
ต้องปูองกันเครื่องสาอางจากฝุุน สิ่งสกปรก และฝนได้

รอยเชื่อมต่อพื้นผิว

การออกแบบหน้าต่าง
และการติดตั้งเข้ากับขอบวงกบ
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ประเภทของการระบายอากาศ

ประเภทติดผนัง

พัดลมระบายอากาศพร้อมแผ่นกรองอากาศ

ระบบแอร์รวม

151

ห้องสาหรับพนักงานใช้เปลี่ยนชุดปฏิบัติงาน

152

 มีชั้นสาหรับเก็บรองเท้าที่ใช้ปฏิบัติงานแยกต่างหากจากรองเท้าที่ใส่ปกติ
 มีตู้เก็บเสื้อคลุมที่ใช้ปฏิบตั ิงาน เพื่อปูองกันฝุุนและสิ่งสกปรก
 ต้องมีสบู่ล้างมือใกล้กับอ่างล้างมือ มีกระดาษเช็ดมือหรืออุปกรณ์ที่ทาให้มือแห้งตาม
ความเหมาะสม
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สถานที่/ห้องสาหรับเก็บวัตถุดิบ หรือเครื่องสาอางสาเร็จรูป

บริเวณที่ใช้เก็บวัตถุดิบ เครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป
ต้องมีพื้นที่เพียงพอ และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วนตามประเภทของสารเคมี หรือตาม
หมวดหมู่ของวัสดุบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป โดยมีปูายบ่งชี้ที่ชัดเจน
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สถานที่เก็บวัตถุอันตราย เช่น ตัวทาละลาย แอกอฮอล์

การสุ่มตัวอย่างต้องมีระบบปูองกันการปนเปื้อนข้าม
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การชั่งและการจ่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบต้องชั่งในบริเวณที่ถูกจัดให้แยกออกโดยเฉพาะ มีระบบการควบคุมฝุุนที่
สมบูรณ์แบบ (ที่ผนังเป็นช่องสาหรับดูดฝุุนที่ฟุูงเข้าไปเก็บในเครื่อง Dust Collector
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การใส่ที่ครอบผมทีถ่ ูกต้อง

ถูก
ผู้ชาย

ผูห้ ญิง

ผิด
ผู้ชาย

ผูห้ ญิง
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ตัวอย่างข้อมูลทั่วไป
(general information)
1. ชื่อองค์กร
บริษัท สวยและรวยมาก จากัด (มหาชน)
2. สถานที่ติดต่อ อยู่เลขที่
888/2444 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (11000)
โทร 0 2590 7000 โทรสาร 0 2590 7000
3. สถานที่ผลิต อยู่เลขที่
888/2444 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร 0 2590 7000 โทรสาร 0 2590 7000
4. สถานที่เก็บรักษา อยู่เลขที่
888/2444 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
5. สถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง อยู่เลขที่
888/2444 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร 0 2590 7000 โทรสาร 0 2590 7000
6. ความเป็นมา
เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยนางสาว ชมพู่ มณีแสง และคณะ โดย
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า และจาหน่ายเครื่องสาอางและอุปกรณ์ในสถานเสริมความงาม
7. โครงสร้างองค์กรโดยย่อ
บริษัทประกอบด้วย 1. นางสาว ชมพู่ มณีแสง ตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท
2. นายมีเดช มณีแสง ตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทและผู้จัดการโรงงาน
3. นายวินธนา แจ้งเกิด ตาแหน่ง หัวหน้าฝุายผลิต
4. นายระดมพล พาฝัน ตาแหน่ง ผู้จัดการฝุายคลังสินค้า
5. นางสาวจินนี่ เมธารัตน์ ตาแหน่ง ผู้จัดการฝุายควบคุมคุณภาพ
6. พนักงานในบริษัท จานวน 20 คน
8. ประกอบกิจการ : การผลิต นาเข้า และจาหน่ายเครื่องสาอาง ประเภท บารุงผิวกายและใช้กับเส้นผม
9. ลักษณะของสถานที่ผลิต พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน มีอาคารจานวน 2 หลัง
10. มีบุคลากร จานวน 25 คน ประกอบด้วย แผนก/ฝุายผลิตและนาเข้า 20 คน ฝุายบริหารทั่วไป 5 คน
11. มีเครื่องจักร 4 แรงม้า เครื่องจักรที่สาคัญมี เครื่องผสม เครื่องรรจุและเครื่องติดฉลาก
12. ใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง 5 จานวนฉบับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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เอกสารเกี่ยวกับวัตถุดิบ
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ชื่อสถานประกอบการ
ข้อกาหนดของวัตถุดบิ
(Raw Material Specification)
.

ชื่อวัตถุดิบ:
รหัสสินค้า:
ผู้ผลิต:
ผู้จาหน่าย:
หัวข้อตรวจสอบ
ลักษณะภายนอก (Appearances)
- สถานะ (State)
- ความใส (Clarity)
- สี (Color)
- ความเป็นเนื้อเดียวกัน
(Homogeneity)
กลิ่น (Odor)

วิธีการตรวจสอบ
สังเกตด้วยตา (Visual)

ของแข็ง/ของกึ่งแข็ง/ของเหลว
ใส/ขุ่น
_________________________
เนื้อเดียวกัน/ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
ดมกลิ่น (Smell)

เนื้อสัมผัส (Texture)

สัมผัสด้วยมือ (Touch)

ความเป็นกรด-เบส (pH)

กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
(Universal indicator)
ระยะทางในการเคลื่อนที่เทียบกับ
สารมาตรฐาน

ความหนืด (Viscosity)
- ผลต่างระยะทางของสาร
มาตรฐานกับสารตัวอย่าง

เตรียมโดย

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
(ผู้เตรียม)

ข้อกาหนด

วันที่เตรียม
(ผู้รับผิดชอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
ข้อกาหนดของวัตถุดบิ
Raw Material Specification
ชื่อวัตถุดิบ:
น้ามันมะพร้าว (Coconut oil)
รหัสสินค้า:CO 001
ผู้ผลิต: บริษัท น้ามันมะพร้าวไทย จากัด 36/3 หมู่ 2 ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
ผู้ขาย: บริษัท วันรัต (หน่าเซียน) จากัด 233-5 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
หัวข้อตรวจสอบ
ลักษณะภายนอก (Appearances)
- สถานะ (State)
- ความใส (Clarity)
- สี (Color)
- ความเป็นเนื้อเดียวกัน
(Homogeneity)
กลิ่น (Odor)
ความเป็นกรด-เบส (pH)
ความหนืด (Viscosity)
- ผลต่างระยะทางของสาร
มาตรฐานกับสารตัวอย่าง

เตรียมโดย
ณพดนัย
(ผู้เตรียม)

วิธีการตรวจสอบ
สังเกตด้วยตา (Visual)

ดมกลิ่น (Smell)
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
(Universal indicator)
ระยะทางในการเคลื่อนที่เทียบกับ
สารมาตรฐาน

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
สมยศ
(ผู้รับผิดชอบ)

ข้อกาหนด
ของแข็ง/ของกึ่งแข็ง/ของเหลว
ใส/ขุ่น
ไม่มีสี
เนื้อเดียวกัน/ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

กลิ่นเฉพาะตัว
6-8
ไม่เกิน 1 ซม.

วันที่เตรียม
11/05/60
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ข้อมูลทีค่ วรกาหนดใน
บันทึกการตรวจสอบวัตถุดิบ
(Raw material inspection or testing report)
1. ชื่อองค์กร : เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารของใครเช่น ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน
2. ชือ่ วัตถุดิบ: เพื่อให้ทราบว่าเป็นวัตถุดิบชนิดใด
1. รหัสวัตถุดิบ (Code): เป็นการกาหนดชื่อที่ใช้เรียกแทนชื่อวัตถุดิบ เพื่อให้ง่ายในการบันทึกข้อมูล การ
ค้นหาและหยิบใช้ โดยทั่วไปมักกาหนดเป็น ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรผสมกัน
เช่น R001 หมายถึง Sodium lauryl sulfate
3. หมายเลขควบคุม (Control Number) : ระบุหมายเลขควบคุมวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการทวนสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ (ฝุายควบคุมคุณภาพกาหนดเอง)
4. ชื่อผู้ผลิต: เพื่อให้ทราบแหล่งผลิต ซึ่งในกรณีที่วัตถุดิบมีปัญหา/ข้อร้องเรียนจะได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
5. ชื่อผู้จัดจาหน่าย : เพื่อให้ทราบแหล่งจาหน่าย ซึ่งในกรณีที่วตั ถุดิบมีปัญหา/ข้อร้องเรียนจะได้ขอข้อมูล
เพิ่มเติมได้
6. หมายเลขรุ่นที่ผลิต(LotNumber): ในกรณีที่วัตถุดิบมีปัญหาจะได้ทราบว่ารุน่ การผลิต(lot No.) ใดที่มี
ปัญหา กรณีที่วัตถุดิบที่รับเข้ามาชนิดเดียวกันแต่มีหลายรุ่นการผลิต การระบุรุ่นการผลิต จะทาให้ทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง
7. ปริมาณที่รับเข้า: ระบุปริมาณวัตถุดิบที่รับเข้ามาแต่ละรุ่นการผลิต
8. วันที่รับเข้า: ระบุเวลาในการรับเพื่อสามารถทวนสอบย้อนหลังได้
9. รายการที่ตรวจสอบ : เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันวัตถุดิบที่ซื้อ/ได้รับมามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดที่กาหนด
ไว้หรือไม่ เช่น ลักษณะภายนอก (Appearance) สี(Color) กลิน่ (Odor)
10. วิธีการตรวจสอบ : อาจใช้การพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบเปรียบเทียบกับวัตถุดิบ
มาตรฐานที่มีอยู่ หรือพิจารณาเปรียบเทียบกับเอกสาร (COA) เช่น ดูด้วยตา (Visual) ดมกลิน่
(Organoleptic)
11. ข้อกาหนด: เป็นการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของวัตถุดิบที่กาหนดไว้ เช่น ค่าความเข้มข้น (concentration)
50 % min ดังนั้น เมื่อตรวจรับวัตถุดิบต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกาหนดหรือไม่
12. ผลการตรวจสอบ: เป็นการสรุปผลการตรวจสอบว่าวัตถุดิบบนัน้ เป็นไปตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ หรือไม่
เช่น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หรือ “รอการตรวจสอบซ้า”
13. จัดทาเอกสารโดย (ผู้จัดทา): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในเอกสาร
14. อนุมัติโดย (ผู้รับผิดชอบ): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติให้ใช้วัตถุดิบ
15. วันที่จัดทาเอกสาร: ให้ระบุวันเวลาที่บันทึกข้อมูลในเอกสาร เพื่อใช้ในการทวนสอบคุณภาพได้
หมายเหตุ: สาหรับบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ เช่น สารใน lot นั้นมีสีที่ต่างจาก lot. อื่น
เนื่องจากรับมาจากคนละที่เป็นต้น
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการตรวจสอบวัตถุดบิ
(Raw material testing report)
.

ชื่อวัตถุดิบ:
เลขรุ่นการผลิตจากผู้ขาย :
ผู้ผลิต:
ผู้ขาย:
หัวข้อตรวจสอบ

รหัสสินค้า:
ปริมาณที่รับเข้า:
วันที่รับเข้า:
วิธีการตรวจสอบ

ลักษณะภายนอก (Appearances)
- สถานะ (State)
- ความใส (Clarity)
- สี (Color)
- ความเป็นเนือ้ เดียวกัน
(Homogeneity)

สังเกตด้วยตา (Visual)

กลิ่น (Odor)

ดมกลิน่ (Smell)

เนื้อสัมผัส (Texture)

สัมผัสด้วยมือ (Touch)

ความเป็นกรด-เบส (pH)

กระดาษยูนเิ วอร์ซลั อินดิเคเตอร์
(Universal indicator)
ระยะทางในการเคลื่อนที่เทียบกับสาร
มาตรฐาน

ความหนืด (Viscosity)

- ผลต่างระยะทางของ

ผลการตรวจสอบ

ข้อกาหนด

ของแข็ง/ของกึ่งแข็ง/ของเหลว
ใส/ขุ่น
_________________________
เนื้อเดียวกัน/ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

ของแข็ง/ของกึ่ง
แข็ง/ของเหลว
ใส/ขุ่น
_____________
__________
เนื้อเดียวกัน/ไม่
เป็นเนื้อเดียวกัน

สารมาตรฐานกับสาร
ตัวอย่าง
ผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

เตรียมโดย

วันที่

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
(ผู้เตรียม)

วันที่เตรียม
(ผู้รับผิดชอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการตรวจสอบวัตถุดบิ
(Raw material testingreport)
ชื่อวัตถุดิบ:
น้ามันมะพร้าว (Coconut oil)
เลขรุ่นการผลิตจากผู้ขาย : CO 1002
ผู้ผลิต: บริษัท น้ามันมะพร้าวไทย จากัด
ผู้ขาย: บริษัท วันรัต (หน่าเซียน) จากัด
หัวข้อตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
ลักษณะภายนอก (Appearances)
- สถานะ (State)
- ความใส (Clarity)
- สี (Color)
- ความเป็นเนื้อเดียวกัน
(Homogeneity)

สังเกตด้วยตา (Visual)

กลิ่น (Odor)

ดมกลิน่ (Smell)

ความเป็นกรด-เบส (pH)

กระดาษยูนเิ วอร์ซลั อินดิ
เคเตอร์ (Universal
indicator)
ระยะทางในการเคลื่อนที่
เทียบกับสารมาตรฐาน

ความหนืด (Viscosity)

- ผลต่างระยะทางของสาร

รหัสสินค้า:
CO 001
ปริมาณที่รับเข้า: 20 kg
วันที่รับเข้า:
10/05/60
ผลการตรวจสอบ

ข้อกาหนด

ของแข็ง/ของกึ่งแข็ง/ของเหลว
ใส/ขุ่น
ไม่มีสี
เนื้อเดียวกัน/ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

ของแข็ง/ของกึ่งแข็ง/ของเหลว
ใส/ขุ่น
ไม่มีสี
เนื้อเดียวกัน/ไม่เป็นเนื้อ
เดียวกัน

กลิ่นเฉพาะตัว

กลิ่นเฉพาะตัว

pH =7

pH =6-8

0.2 ซม.

ไม่เกิน 1 ซม.

มาตรฐานกับสารตัวอย่าง
ผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

() ผ่าน

ตรวจสอบโดย

( ) ไม่ผ่าน

วันที่ 11/05/60

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
ณพดนัย

วันที่เตรียม
11/05/60

สมยศ
(ผู้ตรวจสอบ)

(ผู้รับผิดชอบ)
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ข้อมูลที่ควรกาหนดในเอกสาร
บันทึกการรับวัตถุดบิ
(Raw materials receiving record)
1. วันที่รับ: ให้บันทึกวันที่รับวัตถุดิบ เพื่อยืนยันวันเวลาที่รับและทาให้สามารถทวนสอบได้
2. รหัสการรับ: เป็นการกาหนดรหัสการรับและบันทึกรหัสของวัตถุดิบ เพื่อความสะดวกในการทวนสอบ
ย้อนหลังได้
3. ชื่อวัตถุดิบ: เป็นการระบุชื่อของวัตถุดิบที่รับเข้าเพื่อให้สามารถทวนสอบกลับได้
4. รหัสวัตถุดิบ: เป็นการกาหนดรหัสของวัตถุดิบที่รับเข้าและบันทึกรหัสดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการทวน
สอบย้อนหลังได้
5. จานวน: ให้บันทึกจานวนของวัตถุดิบในแต่ละภาชนะ เพื่อให้ทราบจานวนที่รับเข้ามาในคลังสินค้า
6. หมายเลขรุน่ การผลิตวัตถุดิบ: ให้บันทึกหมายเลขรุ่นการผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบกลับได้อย่างถูกต้อง
กรณีที่พบปัญหากับวัตถุดิบในรุน่ การผลิตนั้นๆ สามารถทวนสอบไปยังเครื่องสาอางสาเร็จรูปรุ่นการผลิต
อื่นที่ใช้วัตถุดิบรุ่นการผลิตเดียวกันกับที่เป็นปัญหาได้
7. หมายเลขใบส่งสินค้า: ให้บันทึกเลขที่ของใบส่งสินค้าเพื่อทาให้ทวนสอบกลับได้สะดวกรวดเร็ว
8. ชื่อผู้ผลิต/ผู้จัดจาหน่าย : ให้บนั ทึกชื่อผู้ผลิตและชื่อผู้จัดจาหน่าย ซึ่งในกรณีที่วัสดุบรรจุมีปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนจะได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
9. ชื่อผู้ตรวจรับ/วันที่รับ : ให้บันทึกชื่อผู้ตรวจรับและวันที่รับเพื่อเป็นหลักฐานในการรับและทาให้สามารถ
ตรวจสอบกลับได้
10. ตาแหน่งจัดเก็บวัตถุดิบ : เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเบิกจ่าย เก็บรักษาวัตถุดิบ และการตรวจสอบว่า
วัตถุดิบที่ยังเหลือในคลังสินค้ามีจานวนเท่าใด เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งซื้อครั้งต่อไป
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการรับวัตถุดิบ
(Raw materials receiving record)
.

วันที่
รับ

ชื่อวัตถุดิบ

รหัส
ปริมาณ
จานวน
วัตถุดิบ
ต่อ
ภาชนะ
หน่วย
บรรจุ
บรรจุ

เลขที่รุ่น
การผลิต
ของ
วัตถุดิบ

เลขที่
ผู้ผลิต/
ใบส่ง
ผู้นาส่ง
สินค้า

ผู้ตรวจ ตาแหน่ง
รับ
จัดเก็บ
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(ตัวอย่าง)
ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการรับวัตถุดิบ
(Raw materials receiving record)
.

วันที่รับ

10/05/60

ชื่อวัตถุดิบ

น้ามันมะกอก

เลขที่
ปริมาณ
จานวน
รุ่นการ
รหัส
ต่อ
เลขที่ใบ ผู้ผลิต/
ภาชนะ
ผลิต
วัตถุดิบ
หน่วย
ส่งสินค้า ผู้นาส่ง
บรรจุ
ของ
บรรจุ
วัตถุดิบ
OO 001

5 ถัง

20 kg

12/05/60

น้ามันมะพร้าว

CO 001

3 ถัง

20 kg

13/05/60

โซดาไฟ

SH 001

2 ถุง

10 kg

LPK
group/
ณเดชน์
Chaipat
C
CC
Co.,Ltd./
4852265 58489912
ณภัทร
เคมีภณ
ั ฑ์/
12/2560 11488952
ณัฐพงศ์
O
10/2560

BM
225645

ผู้ตรวจ ตาแหน่ง
รับ
จัดเก็บ
ณพดนัย/
10/05/60
ณพดนัย/
12/05/60
ณพดนัย/
13/05/60

ห้อง A1
แถว 2
ห้อง A1
แถว 2
ห้อง A1
แถว 1
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ข้อมูลที่ควรกาหนดในเอกสาร
บันทึกการชัง่ วัตถุดบิ
(Raw materials receiving record)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วันที่ชั่ง: ให้บันทึกวันที่ชั่งวัตถุดิบเพื่อยืนยันวัน-เวลาทีชั่งวัตถุดิบทาให้สามารถตรวจสอบกลับได้
ชื่อวัตถุดิบ: ให้บันทึกชื่อวัตถุดิบที่ทาการชั่งเพื่อยืนยันสารที่ชงั่ และทาให้สามารถตรวจสอบกลับได้
รหัสวัตถุดิบ: ให้บันทึกรหัสวัตถุดิบที่ทาการชั่งเพื่อยืนยันสิ่งที่ชั่งและทาให้สามารถตรวจสอบกลับได้
น้าหนักของภาชนะบรรจุ : เป็นใช้เป็นข้อมูลในการคานวณหาน้าหนักวัตถุดิบ
น้าหนักรวม (ภาชนะ + วัตถุดบิ ): เป็นใช้เป็นข้อมูลในการคานวณหาน้าหนักวัตถุดิบที่ได้จริง
น้าหนักของวัตถุดิบ: เพื่อเป็นหลักฐานการชัง่ และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการผลิต ซึ่งน้าหนักของวัตถุดิบ
อาจเป็นตัวเลขที่ได้จากการชั่งจริง หรือได้จากการคานวณโดยการนา
น้าหนักรวม (ภาชนะ + วัตถุดบิ ) - น้าหนักของภาชนะบรรจุ= น้าหนักของวัตถุดิบ
7. หมายเหตุ: สาหรับบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการชั่งวัตถุดิบ เพิ่มเติมจากข้อมูลปกติ
8. ผู้ชั่งวัตถุดิบ: เป็นการระบุยืนยันว่าใครเป็นผู้ชั่ง ทาให้สามารถตรวจสอบกลับได้
9. ผู้ตรวจสอบการชั่งวัตถุดิบ: เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการชั่งและยืนยันว่าใครเป็นผู้
ตรวจสอบผลการชั่งวัตถุดิบ
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการชัง่ วัตถุดิบ
(Raw Materials receiving report)
.

วันที่
ชั่ง

เมื่อ

ชื่อวัตถุดิบ

รหัส
วัตถุดิบ

น้าหนัก
ภาชนะ

น้าหนักรวม = น้าหนักภาชนะ + น้าหนักวัตถุดิบ
น้าหนักวัตถุดิบ = น้าหนักรวม - น้าหนักภาชนะ

น้าหนัก
รวม

น้าหนัก
วัตถุดิบ

ผู้ชั่ง

หมายเหตุ
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการชัง่ วัตถุดิบ
(Raw Materials receiving report)

20/05/60 น้ามันมะกอก

รหัส
วัตถุดิบ
OO 001

น้าหนัก
ภาชนะ
0.50kg

น้าหนัก
รวม
3.91 kg

น้าหนัก
วัตถุดิบ
3.41 kg

สมชาย

หมาย
เหตุ
-

20/05/60 น้ามันมะพร้าว

CO 001

0.48 kg

2.53 kg

2.05 kg

สมชาย

-

20/05/60 โซดาไฟ

SH 001

0.02 kg

0.98 kg

0.96 kg

สมชาย

-

วันที่ชั่ง

ชื่อวัตถุดิบ

เมื่อน้าหนักรวม = น้าหนักภาชนะ + น้าหนักวัตถุดิบ
น้าหนักวัตถุดิบ = น้าหนักรวม - น้าหนักภาชนะ

ผู้ชั่ง
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ตัวอย่างรายชื่อสารเคมี
ชื่อสารเคมี

ตัวอย่างชื่อการค้า/
ชื่ออื่น ๆ

ชื่อทั่วไป

หน้าที่

โซเดียม ลอริล ซัลเฟต
(Sodium lauryl sulfate,SLS หรือ
Sodium dodecyl sulfate, SDS)

Texapon N70L

ผงฟอง

สารชาระล้าง
สารเพิ่มฟอง

โซเดียม ลอริล อีเทอร์ ซัลเฟต
(Sodium lauryl ether sulfate,SLES)

N28
N70
N8000
Texapon N28
Texapon N70
Texapon N8000

ผงฟอง
หัวแชมพู
หัวสบู่

สารชาระล้างอย่างอ่อน
สารเพิ่มฟอง

Sodium lauryl ether sulfate +
Pearlescent agent

Texapon BS

หัวแชมพูมุก

สารชาระล้างอย่างอ่อน
สารเพิ่มฟอง

แอมโมเนียม ลอริล ซัลเฟต
(Ammonium lauryl sulfate,ALS)

AD25
Emal AD25

ผงฟอง

สารชาระล้าง
สารเพิ่มฟอง

โคคามิโดโพรพิล บีเทน
(Cocamidopropyl betaine,CAPB)

Dehyton KT

ผงฟอง
หัวแชมพู
หัวสบู่
หัวครีมนวดผม

สารชาระล้างอย่างอ่อน

ลอริล กลูโคไซด์ (Lauryl glucoside)

Plantacare 120

ผงฟอง

สารชาระล้างอย่างอ่อน

Coconut fatty acid diethanolamide
(Cocamide DEA)

KD
Comperlan KDT

หัวครีมนวดผม

สารเพิ่มฟอง
สารเพิ่มความหนืด

Cetyl alcohol + Cetrimonium chloride Dehydag wax AB หัวครีมนวดผม
+ Glyceryl stearate + Cocamide MEA
+ Cocamide DEA

สารเพิ่มความชุ่มชืน้ แก่เส้น
ผม

Cetrimonium chloride +
Cocamidopropyl betaine

หัวครีมนวดผม

สารเพิ่มความชุ่มชืน้ แก่เส้น
ผม

โซเดียมคลอไรด์
(Sodium chloride)

ผงข้น
เกลือแกง

สารเพิ่มความหนืดในแชมพู

โซเดียมไฮดรอกไซด์

โซดาไฟ

ปรับความเป็นกรดเบส

Dehyquart AC
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ชื่อสารเคมี

ตัวอย่างชื่อการค้า/
ชื่ออื่น ๆ

ชื่อทั่วไป

(Sodium hydroxide)

หน้าที่
(เบสแก่)

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
(Potassium hydroxide)

เบสคลี

ปรับความเป็นกรดเบส
(เบสแก่)

โซเดียมไบคาร์บอเนต
(Sodium bicarbonate)

ผงฟู
เบกกิ้งโซดา

ปรับความเป็นกรดเบส
(เบสอ่อน)

โซเดียมคาร์บอเนต
(Sodium carbonate)

โซดาแอช

ปรับความเป็นกรดเบส
(เบสอ่อน)

ไตรเอทานอลามีน
(Triethanolamine,TEA)

ไตรเอทานอลามีน
ทีอีเอ

ปรับความเป็นกรดเบส
(เบสอ่อน)

กรดไฮโดรคลอริค
(Hydrochloric acid)

กรดเกลือ

ปรับความเป็นกรดเบส
(กรดแก่)

กรดซิตริก
(Citric acid)

กรดมะนาว

ปรับความเป็นกรดเบส
(กรดอ่อน)

เมทิลพาราเบน
(Methylparaben)

สารกันเสีย
สารกันบูด

สารกันเสีย

โพรพิลพาราเบน
(Propylparaben)

สารกันเสีย
สารกันบูด

สารกันเสีย

โซเดียมเบนโซเอท(Sodium benzoate)

สารกันเสีย

สารกันเสีย

DMDM hydantoin

Glydant

สารกันเสีย
สารกันบูด

สารกันเสีย

1,2 propylene glycol + 5-bromo-5nitro-1,3-dioxane

Bronidox L

สารกันเสีย
สารกันบูด

สารกันเสียในแชมพูและ
ครีมนวด

บีแวกซ์ (Beeswax)

White wax
White beeswax

ไขผึ้ง

สารเพิ่มความหนืด

ปิโตรลาตุม
(Petrolatum)

Hard paraffin

วาสลีน
ปิโตรเลียม เจลลี่

สารเพิ่มความหนืด
ให้ความชุ่มชื้น

มิเนอรัลออยล์ (Mineral oil)

Liquid paraffin

น้ามันแร่

สารให้ความชุ่มชื้น
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ชื่อสารเคมี

ตัวอย่างชื่อการค้า/
ชื่ออื่น ๆ

กลีเซอริน (Glycerin)

ชื่อทั่วไป
กลีเซอริน

หน้าที่
สารเพิ่มความชุ่มชืน้

ทวีน
(Tween)

Polysorbate

สารประสานน้ากับ สารลดแรงตึงผิว
น้ามัน

สแปน
(Span)

Sorbitan ester
Arlacel

สารประสานน้ากับ สารลดแรงตึงผิว
น้ามัน

Glycerin soap chip/bar

สบู่กลีเซอริน
เกล็ดสบู่
สบู่ก้อนใส

เนื้อเบสสบู่ก้อน

หัวสบู่เนื้อมุก

เนื้อเบสสบู่ก้อน

สไตรีน
(Styrene/Acrylate copolymer)

ตัวขุ่น
(Opacifier)

สารทาให้ขุ่น

แอสคอร์บิค แอซิด
(Ascorbic acid)

วิตามินซี

แอนติออกซิแดนท์
(Antioxidant)

Fragrance

หัวน้าหอม

สารแต่งกลิน่

Potassium soap base

NNP
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มาตรฐานวิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ
วัตถุประสงค์: การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ เพื่อนามาตรวจสอบ และตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
เมื่อ

n = จานวนตัวอย่างที่สุ่ม
N = จานวนของวัตถุดิบทั้งหมด
ตารางแผนการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ
จานวนของ
วัตถุดิบ

จานวนตัวอย่าง
ที่สุ่ม

จานวนของ
วัตถุดิบ

จานวนตัวอย่างที่
สุม่

จานวนของ
วัตถุดิบ

จานวนตัวอย่างที่
สุม่

1

1

81-99

10

361-399

20

2

2

100-120

11

400-440

21

3

3

121-143

12

441-483

22

4-8

3

144-168

13

484-528

23

9-15

4

169-195

14

529-571

24

16-24

5

196-224

15

572-624

25

25-35

6

225-255

16

625-675

26

36-48

7

256-288

17

676-728

27

49-63

8

289-323

18

729-783

28

64-80

9

324-360

19

784-840

29

วิธีปฏิบัติ
1. พิจารณาจานวนของวัตถุดิบที่ได้รับ
2. เลือกจานวนตัวอย่างที่สุ่มตามตาราง เช่น จานวนของวัตถุดิบ 10 กล่อง จะสุ่มตัวอย่างจานวน 4 กล่อง
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เอกสารเกี่ยวกับวัสดุบรรจุ
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ข้อมูลที่ควรกาหนดในเอกสาร
ข้อกาหนดของวัสดุบรรจุ
(Packaging material specification)
1.
2.
3.
4.

ชื่อองค์กร : เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารของใครเช่น ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน
ชื่อเอกสาร: เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารเรื่องอะไร
ชื่อวัสดุบรรจุ: เพื่อให้ทราบว่าเป็นวัสดุบรรจุชนิดใดเช่น กล่อง ตลับ กระปุก
รหัสสินค้า (Code): เป็นการกาหนดตัวแทนในการเรียกชื่อวัสดุบรรจุ เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล การ
ค้นหาและหยิบใช้ โดยการกาหนดเป็น ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรผสมกัน เช่น
R001 หมายถึง Sodium lauryl sulfate
5. ชื่อผู้ผลิต: เพื่อให้ทราบแหล่งผลิต ซึ่งในกรณีที่วัสดุบรรจุมีปัญหา/ข้อร้องเรียนจะได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
6. ชื่อผู้จัดจาหน่าย : เพื่อให้ทราบแหล่งจาหน่าย ซึ่งในกรณีที่วสั ดุบรรจุมีปัญหา/ข้อร้องเรียนจะได้ขอข้อมูล
เพิ่มเติมได้
7. รายการที่ตรวจสอบ : เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันวัสดุบรรจุที่ซื้อ/ได้รบั มามีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่
กาหนดไว้หรือไม่ เช่น ลักษณะภายนอก (Appearance) สี(Color)
8. วิธีการตรวจสอบ : อาจใช้การพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบเปรียบเทียบกับวัตถุดิบ
มาตรฐานที่มีอยู่ หรือพิจารณาเปรียบเทียบกับเอกสาร (COA) เช่น ดูด้วยตา (Visual) วัดขนาด ชั่งน้าหนัก
9. ข้อกาหนด: เป็นการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของวัสดุบรรจุ เช่น ค่าน้าหนัก ขนาดกว้าง ยาว สูง
10. จัดทาเอกสารโดย (ผู้จัดทา): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาเอกสาร
11. อนุมัติโดย (ผู้รับผิดชอบ): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติให้ใช้เอกสาร
12. วันที่จัดทาเอกสาร: ให้ระบุวันเวลาที่จัดทาเอกสาร เพื่อให้สามารถระบุกาหนดเวลาที่ควรทบทวนเอกสารให้
เป็นปัจจุบัน
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ชื่อสถานประกอบการ
ข้อกาหนดของวัสดุบรรจุ
(Packaging material specification)
.

ชื่อวัสดุบรรจุ:
รหัสสินค้า:
ผู้ผลิต:
:
หัวข้อตรวจสอบ
ชนิดวัสดุที่ใช้

วิธีการตรวจสอบ
สังเกตด้วยตา (Visual)

ลักษณะภายนอก (Appearance)
- รูปร่าง (shape)
- สี (Color)
- ความทึบแสง (Opacity)
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)

สังเกตด้วยตา (Visual)

ข้อกาหนด
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรดระบุ__________
_____________________________
_____________________________

โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

สัมผัสด้วยมือ (Touch)

ปริมาตรบรรจุเฉลี่ย (ถ้าจาเป็น)

ตวงด้วยกระบอกตวง หรือวิธีทรี่ ะบุ
ในภาคผนวก
ขนาดวัสดุบรรจุ (เช่น กว้าง ยาว สูง วัดด้วยไม้บรรทัด สายวัด หรืออื่นๆ
เส้นผ่านศูนย์กลาง) (ถ้าจาเป็น)
น้าหนักเฉลี่ย (ถ้าจาเป็น)
ชั่งด้วยเครื่องชั่ง (Weighing)
รอยรั่ว
ผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

( ) ผ่าน

เตรียมโดย

แช่วัสดุบรรจุในน้า
( ) ไม่ผ่าน

มี/ไม่มี
วันที่

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
(ผู้เตรียม)

วันที่เตรียม
(ผู้รับผิดชอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
ข้อกาหนดของวัสดุบรรจุ
(Packaging material specification)
.

ชื่อวัสดุบรรจุ: กล่องกระดาษ
รหัสสินค้า: BO 002
ผู้ผลิต: บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จากัด
ผู้ขาย: บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จากัด
หัวข้อตรวจสอบ
ชนิดวัสดุที่ใช้

วิธีการตรวจสอบ
สังเกตด้วยตา (Visual)

ลักษณะภายนอก (Appearance)
- รูปร่าง (shape)
- สี (Color)
- ความทึบแสง (Opacity)
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)

สังเกตด้วยตา (Visual)

ขนาดวัสดุบรรจุ

วัดด้วยไม้บรรทัด

น้าหนักเฉลี่ย

ชั่งด้วยเครื่องชั่ง (Weighing)

เตรียมโดย

สัมผัสด้วยมือ (Touch)

ข้อกาหนด
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรดระบุ________________
ปริซึมสี่เหลีย่ ม
สีขาว
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ
8 ซม. x 6 ซม. x 3 ซม.
(กว้าง x ยาว x สูง)
4.7 กรัม

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
วันที่เตรียม
ณพดนัย
สมยศ
11/05/60
(ผู้เตรียม)
(ผู้รับผิดชอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
ข้อกาหนดของวัสดุบรรจุ
(Packaging material specification)
.

ชื่อวัสดุบรรจุ: กระดาษแก้ว
รหัสสินค้า:
PP 001
ผู้ผลิต: บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิรศิ ักดิ์ จากัด
ผู้ขาย: บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิรศิ ักดิ์ จากัด
หัวข้อตรวจสอบ
ชนิดวัสดุที่ใช้

วิธีการตรวจสอบ
สังเกตด้วยตา (Visual)

ลักษณะภายนอก (Appearance)
- รูปร่าง (shape)
- สี (Color)
- ความทึบแสง (Opacity)
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)

สังเกตด้วยตา (Visual)

ขนาดวัสดุบรรจุ

วัดด้วยไม้บรรทัด สายวัด หรือ
อื่นๆ
ชั่งด้วยเครื่องชั่ง (Weighing)

น้าหนักเฉลี่ย

เตรียมโดย

สัมผัสด้วยมือ (Touch)

ข้อกาหนด
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรดระบุ________________
สี่เหลี่ยมจัตุรสั
สีเหลือง
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ
20 ซม. x 20 ซม.
(กว้าง x ยาว)
0.3กรัม

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
วันที่เตรียม
ณพดนัย
สมยศ
11/05/60
(ผู้เตรียม)
(ผู้รับผิดชอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
ข้อกาหนดของวัสดุบรรจุ
(Packaging material specification)
.

ชื่อวัสดุบรรจุ: ขวดแก้ว
รหัสสินค้า:
BT 003
ผู้ผลิต: บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จากัด
ผู้ขาย: บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จากัด
หัวข้อตรวจสอบ
ชนิดวัสดุที่ใช้

วิธีการตรวจสอบ
สังเกตด้วยตา (Visual)

ลักษณะภายนอก (Appearance)
- รูปร่าง (shape)
- สี (Color)
- ความทึบแสง (Opacity)
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)

สังเกตด้วยตา (Visual)

ปริมาตรบรรจุเฉลี่ย

ตวงด้วยกระบอกตวง

ขนาดวัสดุบรรจุ

วัดด้วยไม้บรรทัด

น้าหนักเฉลี่ย

ชั่งด้วยเครื่องชั่ง (Weighing)

รอยรั่ว

แช่วัสดุบรรจุในน้า

เตรียมโดย

สัมผัสด้วยมือ (Touch)

ข้อกาหนด
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรดระบุ________________
ขวดทรงกระบอกปากแคบ
ไม่มีสี
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ
60 มล.
4 ซม. x 12 ซม.
(เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง)
50 กรัม
มี/ไม่มี

อนุมัติโดย(ถ้ามี)
วันที่เตรียม
ณพดนัย
สมยศ
11/05/60
(ผู้เตรียม)
(ผู้รับผิดชอบ)
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ข้อมูลที่ควรกาหนดในเอกสาร
บันทึกการรับวัสดุบรรจุ
(Packaging materials receiving record)
1. วันที่รับ: ให้บันทึกวันที่รับวัสดุบรรจุเพื่อยืนยันวันเวลาที่รับและทาให้สามารถทวนสอบได้
2. รหัสการรับ: เป็นการกาหนดรหัสการรับและบันทึกรหัสดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการทวนสอบย้อนหลัง
ได้
3. ชื่อวัสดุบรรจุ: เป็นการระบุชื่อของวัสดุบรรจุที่รับเข้าเพื่อให้สามารถทวนสอบกลับได้
4. รหัสวัสดุบรรจุ: เป็นการกาหนดรหัสของวัสดุบรรจุที่รับเข้าและบันทึกรหัสดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการ
ทวนสอบย้อนหลังได้
5. จานวน: ให้บันทึกจานวนของวัตถุดิบในแต่ละภาชนะ เพื่อให้ทราบจานวนที่รับเข้าในคลังสินค้า
6. หมายเลขรุน่ การผลิตวัสดุบรรจุ: ให้บนั ทึกหมายเลขรุ่นการผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบกลับไปยังวัสดุ
บรรจุได้อย่างถูกต้อง กรณีที่พบปัญหากับวัสดุบรรจุในรุ่นการผลิตนั้นๆ สามารถทวนสอบไปยัง
เครื่องสาอางสาเร็จรูปรุ่นการผลิตอื่นที่ใช้วัสดุบรรจุรุ่นการผลิตเดียวกันกับที่เป็นปัญหาได้
7. หมายเลขของใบส่งสินค้า: ให้บันทึกเลขที่ของใบส่งสินค้าเพื่อทาให้ทวนสอบกลับได้สะดวกรวดเร็ว
8. ชื่อผู้ผลิต/ผู้จัดจาหน่าย : ให้บนั ทึกชื่อผู้ผลิตและชื่อผู้จัดจาหน่าย ซึ่งในกรณีที่วัสดุบรรจุมีปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนจะได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
9. ชื่อผู้ตรวจรับ/วันที่รับ : ให้บันทึกชื่อผู้ตรวจรับและวันที่รับเพื่อเป็นหลักฐานในการรับและทาให้สามารถ
ตรวจสอบกลับได้
10. ตาแหน่งจัดเก็บวัสดุบรรจุ: เพือ่ ความสะดวก รวดเร็วในการเบิกจ่ายและเก็บรักษาวัสดุบรรจุ และการ
ตรวจสอบว่าวัสดุบรรจุที่ยังเหลือในคลังสินค้ามีจานวนเท่าใด เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งซื้อครั้งต่อไป
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บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการรับวัสดุบรรจุ
(Packaging materials receiving report)
เลขที่รุ่น
รหัส
ปริมาณ
ชื่อวัสดุ
การผลิต
วันที่รับ
วัสดุ จานวน ต่อ
บรรจุ
ของ
บรรจุ
หน่วย
วัตถุดิบ
10/05/2560 กล่อง BO
10
100
B
กระดาษ 002 แพ็ค กล่อง 22/2560
8 cm x
6 cm x
3 cm
20/05/2560 กระดาษ PP
1
1000
P
แก้ว 001 กล่อง แผ่น 11/2560
20 cm
x 20
cm

เลขที่ ผู้ผลิต/
ผู้ตรวจรับ/ ตาแหน่ง
ใบส่ง
ผู้
วันที่
จัดเก็บ
สินค้า นาส่ง
BM
LPK ณพดนัย/ ห้อง A2
225845 group/ 10/05/2560 แถว 1
ณเดชน์
BM
LPK ณพดนัย/ ห้อง A2
225896 group/ 20/05/2560 แถว 2
ณเดชน์
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการรับวัสดุบรรจุ
(Packaging materials receiving report)
.

วันที่
รับ

เลขที่
รหัส
ปริมาณ รุ่นการ เลขที่
ชื่อวัสดุบรรจุ วัสดุ จานวน ต่อ
ผลิต ใบส่ง
บรรจุ
หน่วย ของ สินค้า
วัตถุดิบ

ผู้ผลิต/ผู้
นาส่ง

ผู้ตรวจ ตาแหน่ง
รับ/วันที่ จัดเก็บ
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ข้อมูลที่ควรกาหนดในเอกสาร
บันทึกการตรวจสอบวัสดุบรรจุ
(Packaging material inspection or testing report)
1. ชื่อองค์กร : เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารของใครเช่น ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน
2. ชือ่ วัสดุบรรจุ: เพื่อให้ทราบว่าเป็นวัสดุบรรจุชนิดใด
3. รหัสสินค้า (Code): เป็นการกาหนดชื่อที่ใช้เรียกแทนชื่อวัสดุบรรจุเพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล การ
ค้นหาและหยิบใช้ โดยการกาหนดเป็นตัวเลข หรือตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรผสมกัน เช่น
P001 หมายถึง ตลับสีขาวฝาสีเงิน เบอร์1
4. หมายเลขควบคุม (Control Number) : ระบุหมายเลขควบคุมวัสดุบรรจุ เพื่อใช้ในการทวนสอบคุณภาพ
วัสดุบรรจุ (ฝุายควบคุมคุณภาพกาหนดเอง)
5. ชื่อผู้ผลิต: เพื่อให้ทราบแหล่งผลิต ซึ่งในกรณีที่วัสดุบรรจุมีปัญหา/ข้อร้องเรียนจะได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
6. ชื่อผู้จัดจาหน่าย : เพื่อให้ทราบแหล่งจาหน่าย ซึ่งในกรณีที่วสั ดุบรรจุมีปัญหา/ข้อร้องเรียนจะได้ขอข้อมูล
เพิ่มเติมได้
7. หมายเลขรุ่นที่ผลิตวัสดุบรรจุ(Lot Number): ในกรณีที่วัสดุบรรจุมีปัญหาจะได้ทราบว่ารุน่ การผลิต(lot
No.) ใดที่มีปัญหา กรณีที่วัสดุบรรจุที่รับเข้ามาชนิดเดียวกันแต่มีหลายรุ่นการผลิต การระบุรนุ่ การผลิต จะ
ทาให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
8. ปริมาณที่รับเข้า: ระบุปริมาณวัสดุบรรจุที่รับเข้ามาแต่ละรุ่นการผลิต
9. วันที่รับเข้า: ระบุเวลาในการรับเพื่อให้ทวนสอบย้อนหลังได้
13. รายการที่ตรวจสอบ : เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันวัสดุบรรจุที่ซื้อ/ได้รบั มา มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติ
เฉพาะที่กาหนดไว้หรือไม่ เช่น ลักษณะภายนอก (Appearance) สี(Color) รูปแบบ เช่น หัวฉีดสเปรย์
14. วิธีการตรวจสอบ : อาจใช้การพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของวัสดุบรรจุเปรียบเทียบกับวัสดุบรรจุ
มาตรฐานที่มีอยู่ หรือพิจารณาเปรียบเทียบกับเอกสาร (COA) เช่น ดูด้วยตา (Visual)
10. ข้อกาหนด: เป็นการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของวัสดุบรรจุที่กาหนดไว้ เช่น น้าหนักกล่อง/ลัง คลาดเคลื่อน
ไม่เกิน ร้อยละ 10 ดังนั้น เมื่อตรวจรับวัสดุบรรจุต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกาหนดหรือไม่
11. ผลการตรวจสอบ: เป็นการสรุปผลการตรวจสอบว่าวัสดุบรรจุนนั้ เป็นไปตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ หรือไม่
เช่น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หรือ “รอการตรวจสอบซ้า”
12. จัดทาเอกสารโดย (ผู้จัดทา): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในเอกสาร
13. อนุมัติโดย (ผู้รับผิดชอบ): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติให้ใช้
14. วันที่จัดทาเอกสาร: ให้ระบุวันเวลาที่บันทึกข้อมูลในเอกสาร เพื่อใช้ในการทวนสอบคุณภาพได้
หมายเหตุ: สาหรับบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น กรณีที่วัสดุบรรจุมีลักษณะแตกต่างจาก lot. อื่น
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ชื่อสถานประกอบการ
แบบบันทึกการตรวจสอบวัสดุบรรจุ
(Packaging material analytical report)
ชื่อวัสดุบรรจุ:
เลขที่รุ่นการผลิตจากผู้ขาย:
ผู้ผลิต:
ผู้ขาย:
หัวข้อตรวจสอบ
ชนิดวัสดุที่ใช้
ลักษณะภายนอก (Appearance)
- รูปร่าง (shape)
- สี (Color)
- ความทึบแสง (Opacity)
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)
ปริมาตรบรรจุเฉลี่ย (ถ้าจาเป็น)
ขนาดวัสดุบรรจุ (ถ้าจาเป็น)
น้าหนักเฉลี่ย (ถ้าจาเป็น)
รอยรั่ว
ผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ:
ตรวจสอบโดย

( ) ผ่าน

รหัสสินค้า:
ปริมาณที่รับเข้า:
วันที่รับเข้า:
วิธีการตรวจสอบ
สังเกตด้วยตา
(Visual)
สังเกตด้วยตา
(Visual)
สัมผัสด้วยมือ
(Touch)
ตวงด้วยกระบอกตวง
หรือวิธีที่ระบุใน
ภาคผนวก
วัดด้วยไม้บรรทัด
สายวัด หรืออื่นๆ
ชั่งด้วยเครื่องชั่ง
(Weighing)
แช่วัสดุบรรจุในน้า
( ) ไม่ผ่าน

ผลการตรวจสอบ
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรดระบุ_________

ข้อกาหนด
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรดระบุ__________

_________________
_________________
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

____________________
___________________
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

มี/ไม่มี
วันที่

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
(ผู้ตรวจสอบ)

มี/ไม่มี

วันที่เตรียม
(ผู้รับผิดชอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการตรวจสอบวัสดุบรรจุ
(Packaging material inspectionreport)
ชื่อวัสดุบรรจุ: กล่องกระดาษ
เลขที่รุ่นการผลิตจากผู้ขาย: PP 001
ผู้ผลิต: บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิรศิ ักดิ์ จากัด
ผู้ขาย: บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิรศิ ักดิ์ จากัด
หัวข้อตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
ชนิดวัสดุที่ใช้
สังเกตด้วยตา
(Visual)
ลักษณะภายนอก (Appearance)
- รูปร่าง (shape)
- สี (Color)
- ความทึบแสง (Opacity)
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)
ขนาดวัสดุบรรจุ
น้าหนักเฉลี่ย

สังเกตด้วยตา
(Visual)
สัมผัสด้วยมือ
(Touch)
วัดด้วยไม้บรรทัด

รหัสสินค้า:
PP 001
ปริมาณที่รับเข้า: 100 กล่อง
วันที่รับเข้า:
10/05/60
ผลการตรวจสอบ
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรด
ระบุ________________

ข้อกาหนด
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรด
ระบุ________________

สี่เหลี่ยมจัตุรสั
สีเหลือง
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

สี่เหลี่ยมจัตุรสั
สีเหลือง
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

8 ซม. x 6 ซม. x 3 ซม.
(กว้าง x ยาว x สูง)

8 ซม. x 6.1 ซม. x 3 ซม.
(กว้าง x ยาว x สูง)

4.71 กรัม

4.70 กรัม

ชั่งด้วยเครื่องชั่ง
(Weighing)

ผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

() ผ่าน

ตรวจสอบโดย

( ) ไม่ผ่าน

วันที่ 11/05/60

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
สมยศ

ณพดนัย
(ผู้ตรวจสอบ)

วันที่เตรียม
11/05/60
(ผู้รับผิดชอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการตรวจสอบวัสดุบรรจุ
(Packaging material inspectionreport)
ชื่อวัสดุบรรจุ: กระดาษแก้ว
เลขที่รุ่นการผลิตจากผู้ขาย: PP 002
ผู้ผลิต: บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิรศิ ักดิ์ จากัด
ผู้ขาย: บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิรศิ ักดิ์ จากัด
หัวข้อตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
ชนิดวัสดุที่ใช้
สังเกตด้วยตา
(Visual)
ลักษณะภายนอก (Appearance)
- รูปร่าง (shape)
- สี (Color)
- ความทึบแสง (Opacity)
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)
ขนาดวัสดุบรรจุ
น้าหนักเฉลี่ย

ผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

สังเกตด้วยตา
(Visual)
สัมผัสด้วยมือ
(Touch)
วัดด้วยไม้บรรทัด
สายวัด หรืออื่นๆ
ชั่งด้วยเครื่องชั่ง
(Weighing)

() ผ่าน

ตรวจสอบโดย

รหัสสินค้า:
PP 002
ปริมาณที่รับเข้า: 1,000 แผ่น
วันที่รับเข้า:
10/05/60
ผลการตรวจสอบ
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรด
ระบุ________________

ข้อกาหนด
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรด
ระบุ________________

สี่เหลี่ยมจัตุรสั
สีเหลือง
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

สี่เหลี่ยมจัตุรสั
สีเหลือง
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

20 ซม. x 20 ซม.
(กว้าง x ยาว)
0.3กรัม

20 ซม. x 20 ซม.
(กว้าง x ยาว)
0.3 กรัม

( ) ไม่ผ่าน

วันที่ 11/05/60

อนุมัตโิ ดย (ถ้ามี)
สมยศ

ณพดนัย
(ผู้ตรวจสอบ)

วันที่เตรียม
11/05/60
(ผู้รับผิดชอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการตรวจสอบวัสดุบรรจุ
(Packaging material inspectionreport)
ชื่อวัสดุบรรจุ: ขวดแก้ว
เลขที่รุ่นการผลิตจากผู้ขาย: BT 003
ผู้ผลิต: บริษัท อุตสาหกรรมศิริศักดิ์ จากัด
ผู้ขาย: บริษัท อุตสาหกรรมศิริศักดิ์ จากัด
หัวข้อตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
ชนิดวัสดุที่ใช้
สังเกตด้วยตา
(Visual)
ลักษณะภายนอก (Appearance)
- รูปร่าง (shape)
- สี (Color)
- ความทึบแสง (Opacity)
ลักษณะของพื้นผิว (Texture)

สังเกตด้วยตา
(Visual)

ปริมาตรบรรจุเฉลี่ย

สัมผัสด้วยมือ
(Touch)
ตวงด้วยกระบอกตวง

ขนาดวัสดุบรรจุ

วัดด้วยไม้บรรทัด

น้าหนักเฉลี่ย

ชั่งด้วยเครื่องชั่ง
(Weighing)
แช่วัสดุบรรจุในน้า

รอยรั่ว
ผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

() ผ่าน

ตรวจสอบโดย ณพดนัย

รหัสสินค้า:
BT 003
ปริมาณทีร่ ับเข้า: 100 ขวด
วันที่รับเข้า:
10/05/60
ผลการตรวจสอบ
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรด
ระบุ________________

ข้อกาหนด
กระดาษ/พลาสติก/แก้ว
อื่นๆ โปรด
ระบุ________________

สี่เหลี่ยมจัตุรสั
สีเหลือง
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

สี่เหลี่ยมจัตุรสั
สีเหลือง
โปร่งใส/โปร่งแสง/ทึบแสง
เรียบ/ขรุขระ

60 มล.
4 ซม. x 12 ซม.
(เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง)

60 มล.
4 ซม. x 12 ซม.
(เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง)

50 กรัม

50 กรัม

มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

( ) ไม่ผ่าน

วันที่ 11/05/60

อนุมัติโดย สมยศ
(ผู้ตรวจสอบ)

วันที่เตรียม 11/05/60
(ผู้รับผิดชอบ)
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ข้อมูลที่ควรกาหนดใน
ใบเบิกวัสดุบรรจุ
การจัดการวัสดุบรรจุในคลังอย่างเป็นระบบ จาเป็นต้องมีเอกสารยืนยันปริมาณวัสดุบรรจุที่รับเข้ามาและ
เบิกจ่ายออกจากคลังสินค้า เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการบริหารจานวนวัสดุบรรจุให้มีประสิทธิภาพ ไม่ทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บวัสดุบรรจุจานวนมากเกินไป หรือวัสดุบรรจุไม่เพียงพอสาหรับการผลิต โดยรายละเอียดในใบ
เบิกวัสดุบรรจุ จะต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. หมายเลขของใบเบิกวัสดุบรรจุ : ให้ ระบุเลขลาดับของเอกสารที่ใช้ในการเบิก- จ่ายวัสดุบรรจุ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้สะดวกและง่าย
2. วัน/เดือน/ปี ที่เบิกวัสดุบรรจุ: แสดงช่วงเวลาที่มีการเบิกจ่ายวัสดุบรรจุออกจากคลัง เก็บเป็นประวัติเพื่อ
การตรวจสอบในภายหลัง
3. ชื่อหรือรหัสเครื่องสาอางสาเร็จรูปที่ใช้วัสดุบรรจุ: เพื่อใช้ตรวจสอบว่าวัสดุบรรจุที่ใช้มีความสอดคล้องกับ
เครื่องสาอางสาเร็จรูป
4. หมายเลขครั้งที่ผลิต: เครื่องสาอางสาเร็จรูปที่มีการผลิตซ้าหลายครั้งต้องแสดงเลขที่ครั้งที่ผลิตเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับใช้ในการทวนสอบย้อนหลัง
5. ปริมาณที่เบิก: ให้ระบุจานวนวัสดุบรรจุที่ต้องใช้ในการบรรจุในครั้งที่ผลิตนั้น ๆ
6. ปริมาณที่จ่าย: ให้ระบุจานวนวัสดุบรรจุที่สามารถจ่ายออกไปใช้ในการบรรจุได้จริง
7. ชื่อผู้จ่าย: ระบุผู้ส่งมอบวัสดุบรรจุผลิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการทวนสอบย้อนหลัง
8. ชื่อผู้ตรวจรับ: ระบุผู้รับมอบวัสดุบรรจุผลิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการทวนสอบย้อนหลัง
9. ลายมือชื่อหัวหน้าฝุายคลังวัสดุบรรจุ: ให้ผู้รับผิดชอบลงนามรับรองการเบิกจ่ายวัสดุบรรจุเพื่อให้มีการ
เบิกจ่ายวัสดุบรรจุได้อย่างถูกต้อง
10. ลายมือชื่อหัวหน้าฝุายบรรจุ: ให้ผู้รับผิดชอบลงนามรับรองการเบิกจ่ายวัสดุบรรจุเพื่อให้มีการเบิกจ่ายวัสดุ
บรรจุได้อย่างถูกต้อง

194

ชื่อสถานประกอบการ
ใบเบิกวัสดุบรรจุ
วัน/เดือน/ปี ที่เบิก :
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
รหัสผลิตภัณฑ์ :
ปริมาณที่ผลิต :
รหัส
วัสดุบรรจุ

ลงชื่อ
หมายเหตุ :

เลขที่รุ่นการผลิต :
ขนาดบรรจุ :
วัสดุบรรจุ

ปริมาณ
ที่เบิก

ปริมาณ
ที่จ่าย

(หัวหน้าฝุายคลังวัสดุบรรจุ) วันที่
(หัวหน้าฝุายบรรจุ)
(ชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ปริมาณจ่ายน้อยกว่าปริมาณเบิก)

ชื่อ
ผู้จ่าย

ชื่อ
ผู้ตรวจรับ

วันที่
.

.
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
ใบเบิกวัสดุบรรจุ
วัน/เดือน/ปี ที่เบิก :
26/05/60
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”
รหัสผลิตภัณฑ์ :
CS75001
เลขที่รุ่นการผลิต : MF007
ปริมาณที่ผลิต :
10 kg
ขนาดบรรจุ :
100 g
รหัส
วัสดุบรรจุ
PP001
BX002
ลงชื่อ
หมายเหตุ :

วัสดุบรรจุ
กระดาษแก้วขนาด
20 cm x 20 cm
กล่องกระดาษขนาด
8 cm x 6 cm x 3 cm
สมศรี
สมใจ

ปริมาณ
ที่เบิก
110

ปริมาณ
ที่จ่าย
110

ชื่อ
ผู้จ่าย
ศริน

ชื่อ
ผู้ตรวจรับ
สารินี

110

110

ศริน

สารินี

(หัวหน้าฝุายคลังวัสดุบรรจุ) วันที่
(หัวหน้าฝุายบรรจุ)

18/05/60
วันที่ 18/05/60
.
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ชื่อสถานประกอบการ
วิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน เรือ่ ง การบรรจุ
วัน/เดือน/ปี ที่เขียน :
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
รหัสผลิตภัณฑ์ :

.

เลขทีส่ ูตรในการผลิต :

แผนผังกระบวนการ
(แสดงขั้นตอนการบรรจุด้วยข้อความที่กระชับและเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบแผนผัง
เพื่อให้เห็นภาพรวมในการบรรจุ)

สัญลักษณ์
รูปสี่เหลีย่ ม แสดง กิจกรรมหรือขั้นตอน
ลูกศร แสดง ทิศทางการไหลของกิจกรรม
วิธีปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
(อธิบายวิธีการบรรจุในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด และใช้ภาษาที่ผู้บรรจุสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
ตรงกัน)
ลงชื่อ ____________________________ (ผู้เขียน)
____________________________ (ผู้ตรวจสอบ)

วันที่ _________________________
วันที่ _________________________
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
วิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน เรือ่ ง การบรรจุ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”
รหัสผลิตภัณฑ์ CS75001
.

วัน/เดือน/ปี ที่เขียน

25/06/60

เลขที่สูตรในการผลิต

01

แผนผังกระบวนการ
นาสบู่ก้อนออกจากแม่พิมพ์
ห่อสบู่ก้อนด้วยกระดาษแก้ว
บรรจุสบู่ก้อนที่ห่อแล้วลงในกล่อง
กระดาษ
สัญลักษณ์
รูปสี่เหลีย่ ม แสดง กิจกรรมหรือขั้นตอน
ลูกศร แสดง ทิศทางการไหลของกิจกรรม
วิธีปฏิบัติงาน
1. ผู้มีหน้าที่ในการบรรจุ จะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด สวมหมวกตาข่ายเก็บผมให้เรียบร้อย
2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้าสะอาด เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษหรือผ้าสะอาด จากนั้นจึงสวมถุงมือยาง
ทั้งสองมือให้เรียบร้อย
3. นาสบู่ก้อนที่เย็นตัวแล้วออกจากแม่พิมพ์ นามาเรียงลงบนถาดให้เต็ม
4. นาสบู่ก้อนวางลงกึ่งกลางของกระดาษแก้ว พับเก็บกระดาษแก้วแต่ละมุมเข้าหาก้อนสบู่ทีละมุม
5. นากล่องกระดาษที่พร้อมบรรจุมาประกอบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยม
6. นาสบู่ก้อนที่ห่อด้วยกระดาษแก้วแล้วใส่ลงในกล่องกระดาษที่พับไว้
7. ปิดกล่องกระดาษให้เรียบร้อย
ลงชื่อ

มินทิตา อิ่มใจ
อรพรรณ แซ่ตั้ง

(ผู้เขียน)
(ผู้ตรวจสอบ)

วันที่

25/06/60
วันที่ 25/06/60
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการบรรจุ
1. การตรวจสอบกระบวนการบรรจุ
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
รหัสผลิตภัณฑ์:
ปริมาณที่ผลิต:
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มบรรจุ:

เลขที่สูตรในการผลิต:
เลขที่ครั้งที่ผลิต:
วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุสร็จ:

ห้องบรรจุ __________________
เครื่องบรรจุ__________________
ขั้นตอนการบรรจุ
1. ตรวจสอบสถานที่บรรจุ
1.1 ตรวจสอบสถานที่บรรจุและเครือ่ งบรรจุมีความสะอาดและปราศจากวัสดุกรบรรจุของผลิตภัณฑ์ครั้ง
ก่อนหลงเหลืออยู่
ตรวจสอบโดย______________________วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ__________________
2. ตรวจสอบการพิมพ์
2.1 ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เลขที่ครั้งที่ผลิตและวันที่ผลิต ที่ขวดและที่กล่อง
เลขที่ครั้งที่ผลิต__________________
วันที่ผลิต_______________________
ตรวจสอบโดย__________________วันที่________________เวลา________________
3. ทาการบรรจุ
3.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุว่ามีลักษณะที่ถูกต้อง
3.2 ตรวจสอบโดย__________________วันที่________________เวลา________________ทาการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ตามวิธีที่กาหนด
ให้ส่งผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเสร็จไปยังคลังสินค้าสาเร็จรูป
การรับรองการผลิต (Product certification)
ได้รับการบรรจุตามวิธีการในบันทึกการบรรจุ เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ลงชื่อ______________________________________(หัวหน้าฝุายผลิต) วันที่__________________
การปล่อยผ่าน (Batch release)
ได้ทาการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ__________________________________________(ชื่อผลิตภัณฑ์)
ผลการทดสอบ__________________ และได้ทบทวนเอกสารทั้งหมด อนุมัติให้ปล่อยผ่านเพื่อจาหน่ายได้
ลงชื่อ_____________________________.หัวหน้าฝุายควบคุมคุณภาพ วันที_่ _________________
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการบรรจุ
2. การตรวจสอบปริมาณวัสดุบรรจุที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
เลขที่สูตรในการผลิต :
ปริมาณที่ผลิต :
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มบรรจุ :
ลาดับที่

รหัสวัสดุบรรจุ

รายการวัสดุบรรจุ

ปริมาณผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่คาดว่าจะได้รับ
ปริมาณผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่ได้จริง

หัวหน้าฝุายบรรจุ
วัน/เดือน/ปี

รหัสผลิตภัณฑ์ :
เลขที่รุ่นการผลิต :
ขนาดบรรจุ :
วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุเสร็จ :

ได้รับ

ปริมาณ
ใช้ไป ส่งคืน

เสีย

ผู้ตรวจสอบ
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการบรรจุ
1. การตรวจสอบกระบวนการบรรจุ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”
รหัสผลิตภัณฑ์: CS75001
เลขที่สูตรในการผลิต:
01
ปริมาณที่ผลิต: 10 กก.
เลขที่ครั้งที่ผลิต:
MF007
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มบรรจุ: 26/05/60
วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุสร็จ: 26/05/60
ห้องบรรจุ _________02_________
เครื่องบรรจุ_________05_________
ขั้นตอนการบรรจุ
1. ตรวจสอบสถานที่บรรจุ
1.1 ตรวจสอบสถานที่บรรจุและเครือ่ งบรรจุมีความสะอาดและปราศจากวัสดุกรบรรจุของผลิตภัณฑ์ครั้ง
ก่อนหลงเหลืออยู่
ตรวจสอบโดย___ทวี เพิ่มพูน_____วันที่____26/05/60___เวลา___14.30 น______
2. ตรวจสอบการพิมพ์
2.1 ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เลขที่ครั้งที่ผลิตและวันที่ผลิต ที่ขวดและที่กล่อง
เลขที่ครั้งที่ผลิต___ MF007_______
วันที่ผลิต____26/05/60__________
ตรวจสอบโดย__ทวี เพิ่มพูน_____วันที_่ ___26/05/60___เวลา___14.37 น______
3. ทาการบรรจุ
3.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุว่ามีลักษณะที่ถูกต้อง
3.2 ตรวจสอบโดย_____ทวี เพิ่มพูน___วันที่___26/05/60____เวลา___14.50 น______
ทาการบรรจุผลิตภัณฑ์ตามวิธีทกี่ าหนด
ให้ส่งผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเสร็จไปยังคลังสินค้าสาเร็จรูป
การรับรองการผลิต (Product certification)
ได้รับการบรรจุตามวิธีการในบันทึกการบรรจุ เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ลงชื่อ_______กัปตัน คงกระพัน_______________(หัวหน้าฝุายผลิต) วันที_่ ___26/05/60____
การปล่อยผ่าน (Batch release)
ได้ทาการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ____สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”______
ผลการทดสอบ_______ผ่าน_______ และได้ทบทวนเอกสารทั้งหมด อนุมัติให้ปล่อยผ่านเพื่อจาหน่ายได้
ลงชื่อ____จุฑารัตน์ นุ่มนวล_______.หัวหน้าฝุายควบคุมคุณภาพ วันที_่ ___28/05/60______
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการบรรจุ
2. การตรวจสอบปริมาณวัสดุบรรจุที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”รหัสผลิตภัณฑ์ :
CS75001
.เลขที่สูตรในการผลิต :
01
เลขที่รุ่นการผลิต :
MF007
ปริมาณทีผ่ ลิต :
10 กก.
ขนาดบรรจุ : 100 กรัม
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มบรรจุ :
26/05/60
วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุเสร็จ : 26/05/60
ลาดับที่

รหัสวัสดุบรรจุ

1

PP001

2

BX002

รายการวัสดุบรรจุ
กระดาษแก้วขนาด
20 cm x 20 cm
กล่องกระดาษขนาด
8cm x 6 cm x 3 cm

ปริมาณผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่คาดว่าจะได้รับ
100 ก้อน
ปริมาณผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่ได้จริง
100 ก้อน

หัวหน้าฝุายบรรจุ
วัน/เดือน/ปี

มานี มีชัย
26/05/60

ได้รับ

ปริมาณ
ใช้ไป ส่งคืน

110

100

110

100

เสีย

ผู้ตรวจสอบ

10

0

สารินี

2

8

สารินี
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการตรวจสอบการบรรจุ
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
รหัสผลิตภัณฑ์ :
เลขที่รุ่นการผลิต :
ขนาดบรรจุ :
ปริมาณที่สุ่ม :
ลาดับที่

หมายเลขเครื่องบรรจุ :
ปริมาณที่ผลิต :
น้าหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย :
สุ่มตัวอย่างทุก:

เวลา

น้าหนักผลิตภัณฑ์ที่ชั่งได้ (g)

ผู้ชั่ง

นาที
หมายเหตุ

หมายเหตุ: ปริมาณการสุ่มขึ้นกับปริมาณที่ผลิตโดยคานวณจากสูตร
n=1+
เมื่อ

n คือ ปริมาณของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่ต้องสุ่ม
N คือ ปริมาณของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปทั้งหมดทีผ่ ลิตได้
ความถี่ในการสุ่มจะขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละกระบวนการผลิต เช่น ขนาดการผลิต ความเร็วในการบรรจุ
ความสาคัญของน้าหนักต่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
น้าหนักเฉลี่ย
น้าหนักสูงสุด
น้าหนักต่าสุด
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(ตัวอย่าง)
ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการตรวจสอบการบรรจุ
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ : 26/05/60
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”
รหัสผลิตภัณฑ์ :
CS75001
หมายเลขเครื่องบรรจุ : 05
เลขที่รุ่นการผลิต :
MF007
ปริมาณที่ผลิต :
10 กก.
ขนาดบรรจุ :
100 กรัม
น้าหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย : 5 กรัม
ปริมาณที่สุ่ม :
11 ชิ้น
สุ่มตัวอย่างทุก:
5
นาที
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
น้าหนักเฉลี่ย
น้าหนักสูงสุด
น้าหนักต่าสุด

เวลา
11.00 น.
11.05 น.
11.10 น.
11.15 น.
11.20 น.
11.25 น.
11.30 น.
11.35 น.
11.40 น.
11.45 น.
11.50 น.
105.06 กรัม
105.11 กรัม
105.01 กรัม

น้าหนักผลิตภัณฑ์ที่ชั่งได้ (g)
105.01
105.02
105.03
105.04
105.05
105.06
105.07
105.08
105.09
105.10
105.11

ผู้ชั่ง
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ
ชูใจ

หมายเหตุ
-
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การสุม่ ตัวอย่างภาชนะบรรจุ
วัตถุประสงค์: การสุ่มตัวอย่างภาชนะบรรจุ เพื่อนามาตรวจสอบ และตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
ตารางแผนการสุ่มตัวอย่างภาชนะบรรจุ
จานวนภาชนะบรรจุที่พบข้อบกพร่อง
จานวนของภาชนะบรรจุทั้งหมด
จานวนภาชนะบรรจุที่สุ่ม
ยอมรับ
ปฏิเสธ
2-8

3

1

2

9-15

5

1

2

16-25

8

2

3

26-50

13

3

4

51-90

20

5

6

91-150

32

7

8

151-280

50

10

11

281-500

80

14

15

501-1,200

125

21

22

1,201-3,200

200

21

22

3,201-10,000

315

21

22

10,001-35,000

500

21

22

35,001-150,000

800

21

22

150,001-500,000

1,250

21

22

500,001 ขึ้นไป

2,000

21

22

วิธีปฏิบัติ
1. พิจารณาจานวนภาชนะบรรจุที่ได้รับ แล้วเลือกจานวนที่สุ่มตัวอย่างตามตาราง
2. ในการตรวจสอบ หากมีจานวนภาชนะบรรจุที่พบข้อบกพร่องไม่เกินจานวนที่ยอมรับได้ จะสามารถปล่อยผ่าน
ภาชนะบรรจุทั้งหมดได้ แต่หากเกินจานวนที่ยอมรับได้จะไม่ปล่อยผ่านภาชนะบรรจุทั้งหมดเช่น หากมีจานวน
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ภาชนะบรรจุ 100 ชิ้น จะทาการสุ่ม 32 ชิ้น หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีจานวนภาชนะบรรจุที่มขี ้อบกพร่อง 0-7
ชิ้น จะสามารถปล่อยผ่านภาชนะบรรจุทั้ง 100 ชิน้ ได้ แต่หากพบภาชนะบรรจุที่มีข้อบกพร่องตั้งแต่ 8 ชิ้นขึ้นไป
จะไม่ปล่อยผ่านภาชนะบรรจุทั้งหมด และติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ขายภาชนะบรรจุเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
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วิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน เรือ่ ง การตัง้ รหัสครั้งที่ผลิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตั้งรหัสครั้งที่ผลิตเป็นระบบ และเป็นแนวทางเดียวกัน
ขอบเขต มาตรฐานวิธีปฏิบัติฉบับนี้สามารถใช้ได้กับการตั้งรหัสครั้งที่ผลิต สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทุกชนิด
วิธีปฏิบัติ
กาหนดให้ครั้งที่ผลิตเป็นรูปแบบรหัส “AA YYMMXXX”
โดยรหัสแต่ละตัวมีความหมายดังนี้
1. AA แทนตัวย่อภาษาอังกฤษของประเภทเครื่องสาอางที่ผลิต ในรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น
สบู่ก้อน (Soap bar) ใช้ตัวย่อ SB
โลชันทาหน้า (Face lotion) ใช้ตัวย่อ FL
สบู่เหลว รูปแบบครีม (Shower cream) ใช้ตวั ย่อ SC
โลชันทาตัว (Body lotion) ใช้ตัวย่อ BL
สบู่เหลว รูปแบบเจล (Shower gel) ใช้ตัวย่อ SG
สครับขัดผิวหน้า (Face scrub) ใช้ตัวย่อ FS
แชมพู (Shampoo) ใช้ตวั ย่อ SH
สครับขัดผิวกาย (Body scrub) ใช้ตัวย่อ BS
ครีมนวดผม (Conditioner) ใช้ตัวย่อ CO
เกลือสปา (Spa salt) ใช้ตวั ย่อ SS
ครีมหมักผม (Deep conditioner) ใช้ตัวย่อ DC
มาสก์สาหรับผิวหน้า (Face mask) ใช้ตวั ย่อ FM
ครีมทาหน้า (Face cream) ใช้ตัวย่อ FC
ยาสีฟัน (Toothpaste) ใช้ตวั ย่อ TP
ครีมทาตัว (Body cream) ใช้ตวั ย่อ BC
ลิปสติก (Lipstick) ใช้ตัวย่อ LS
ครีมทามือ (Hand cream) ใช้ตัวย่อ HC
ลิปบาล์ม (Lip balm) ใช้ตัวย่อ LB
2. YY แทนปีพุทธศักราช 2 ตัวหลัง ของปีที่ผลิต เช่น ปี 2560 แทนด้วย 60
3. MM แทนเดือนที่ผลิต (มกราคม = 01, กุมภาพันธ์ = 02, = มีนาคม 03, ….. , ธันวาคม = 12)
4. XXX แทนครั้งที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นในเดือนนั้น ๆ
ตัวอย่าง
สบู่ก้อนขมิ้นชัน ที่ผลิตในเดือนมิถุนายน ปี 2560 ซึ่งเป็นการผลิตสบู่ขมิ้นชัน ครั้งที่ 15 ของเดือน
สบู่ขมิ้นชันที่ผลิตในครั้งนี้ก็จะมีเลขที่การผลิตเป็น SB 6006015
หมายเหตุ วิธีการตั้งรหัสครั้งทีผ่ ลิตนี้ไม่มีข้อกาหนดตายตัว อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ผลิต
แต่จะต้องมีวิธีการตั้งที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสารภายในองค์กร และสามารถสืบย้อนกลับได้
หากเกิดปัญหา และควรเขียนวิธีการตั้งรหัสครั้งที่ผลิตให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดและชัดเจน
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เอกสารเกี่ยวกับฉลาก
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ข้อมูลที่ควรกาหนดในปูายบ่งชี้
(Label)
ฉลากหรือปูายบ่งชี้ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย มีรูปแบบของเอกสารที่ตรวจสอบได้ง่าย อาจมีการใช้สี
หรือข้อความระบุสถานะให้เห็นแตกต่างกันไป เช่น คาว่า “กักกัน” , “ตรวจสอบแล้ว”โดยทั่วไปควรมี 3 แบบ
เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่า วัตถุดิบ หรือวัสดุบรรจุนั้น ๆ อยู่ในสถานะใด ซึ่งทาให้สะดวกและง่ายในการจัดเก็บ เบิกจ่าย และ
ตรวจสอบโดยทั่วไปมัข้อมูล ดังนี้
1. ชื่อของวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุ เพื่อให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นวัตถุดบิ หรือวัสดุบรรจุ จะได้นาไปใช้และดาเนินการได้
ถูกต้อง เช่น นาไปตรวจสอบซ้า หรือนาไปเก็บรักษาเครื่องสาอาง
2. รหัสของสาร (ถ้ามี) คือ รหัสที่กาหนดเฉพาะสาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุแต่ละชนิด เพื่อความสะดวกในการ
ทวนสอบย้อนหลังได้
3. รหัสการรับ เพื่อเป็นรหัสสาหรับอ้างอิง ว่าเป็นรายการรับลาดับที่เท่าใด
4. ครั้งที่ผลิต เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ การจัดส่ง และการทวนสอบกลับได้กรณีเกิดปัญหา
5. ระบุจานวนของวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุ เพื่อให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องได้ในการเบิกจ่าย
6. วัน เดือน ปี ทีผ่ ลิต เพื่อให้ทราบว่าวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุมีอายุการใช้งานเท่าใด หากวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจใด
ผลิตขึ้นมากก่อน ให้นาไปใช้ก่อน
7. วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ (ถ้ามี) เพื่อให้ทราบถึงวันที่หมดอายุของวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุ จะได้นาไปใช้ก่อนวันที่
จะหมดอายุ และไม่นาวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุที่หมดอายุแล้วไปใช้
8. ชื่อผู้ตรวจสอบ และวันที่ตรวจสอบ เป็นการยืนยันว่าใครเป็นผูต้ รวจสอบ และดาเนินการในวันเวลาใด เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทวนสอบย้อนหลังได้
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ฉลากวัตถุดบิ ที่ชั่งแล้ว
ฉลากวัตถุดิบ
วัตถุดิบ

ภาชนะที่.....ของ........
สาหรับการผลิต

ชื่อ/รหัสวัตถุดิบ
รหัสการรับ

ชื่อผลิตภัณฑ์
หมายเลขรุ่นการผลิต
ขนาดรุ่นการผลิต
ชั่งโดย
ตรวจสอบโดย
วันที่ชั่ง

น้าหนักรวม
น้าหนักภาชนะ
น้าหนักวัตถุดิบ

ฉลากแบ่งชั่งวัตถุดิบ
ชื่อ/รหัสวัตถุดิบ
หมายเลขการรับ
น้าหนักวัตถุดิบ
ชั่งโดย
ตรวจสอบโดย
วันที่ชั่ง

(ตัวอย่าง)
ฉลากวัตถุดบิ ที่ชั่งแล้ว
ฉลากวัตถุดิบ
วัตถุดิบ
ชื่อ/รหัสวัตถุดิบ น้ามันมะกอก/ OO 001
รหัสการรับ RM 158/2560
น้าหนักรวม 3.91kg
น้าหนักภาชนะ 0.50kg
น้าหนักวัตถุดิบ 3.41kg

ภาชนะที่ 3 ของ 20
สาหรับการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่ก้อนขมิ้นชัน เคอร์คิวมินา
หมายเลขรุ่นการผลิต CS 17019
ขนาดรุ่นการผลิต 100 ก้อน
ชั่งโดย สมชาย
ตรวจสอบโดย จุฑารัตน์
วันที่ชั่ง 20/05/60
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ฉลากแบ่งชั่งวัตถุดิบ
ชื่อ/รหัสวัตถุดิบ น้ามันมะกอก/ OO 001
หมายเลขการรับ RM 158/2560
น้าหนักวัตถุดิบ 1 kg
ชั่งโดย สมชาย
ตรวจสอบโดย จุฑารัตน์
วันที่ชั่ง 22/05/60
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ฉลาก 3 สี
ชนิด [] วัตถุดิบ
[ ] เครื่องสาอารอบรรจุ
ชื่อ
รหัส
จานวน
วัน/เดือน/ปีที่ผลิต
ตรวจสอบโดย
อนุมัติโดย

[ ] วัสดุบรรจุ
[ ] เครื่องสาอางสาเร็จรูป
รหัสการรับ
เลขที่รุ่นการผลิต
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ
วันที่
วันที่

กักกัน
ชนิด [] วัตถุดิบ
[ ] เครื่องสาอารอบรรจุ
ชื่อ
รหัส
จานวน
วัน/เดือน/ปีที่ผลิต
ตรวจสอบโดย
อนุมัติโดย

[] วัสดุบรรจุ
[ ] เครื่องสาอางสาเร็จรูป
รหัสการรับ
เลขที่รุ่นการผลิต
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ
วันที่
วันที่

ผ่าน
ชนิด [] วัตถุดิบ
[ ] เครื่องสาอารอบรรจุ
ชื่อ
รหัส
จานวน
วัน/เดือน/ปีที่ผลิต
ตรวจสอบโดย
อนุมัติโดย

[ ] วัสดุบรรจุ
[ ] เครื่องสาอางสาเร็จรูป
รหัสการรับ
เลขที่รุ่นการผลิต
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ
วันที่
วันที่

ไม่ผ่าน
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(ตัวอย่าง) ฉลาก 3 สี
ชนิด [√] วัตถุดิบ
[ ] เครื่องสาอารอบรรจุ
ชื่อ น้ามันมะกอก
รหัส OO 001
จานวน 20 kg
วัน/เดือน/ปีที่ผลิต 05/02/60
ตรวจสอบโดย สมยศ
อนุมัติโดย จุฑารัตน์

[ ] วัสดุบรรจุ
[ ] เครื่องสาอางสาเร็จรูป
รหัสการรับ RM 158/2560
เลขที่รุ่นการผลิต O 10/2560
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ 05/02/63
วันที่ 15/05/60
วันที่ 18/05/60

กักกัน
ชนิด [√] วัตถุดิบ
[] เครื่องสาอารอบรรจุ
ชื่อ น้ามันมะกอก
รหัส OO 001
จานวน 20 kg
วัน/เดือน/ปีที่ผลิต 05/02/60
ตรวจสอบโดย สมยศ
อนุมัติโดย จุฑารัตน์

[ ] วัสดุบรรจุ
[ ] เครื่องสาอางสาเร็จรูป
รหัสการรับ RM 158/2560
เลขที่รุ่นการผลิต O 10/2560
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ 05/02/63
วันที่ 15/05/60
วันที่ 18/05/60

ผ่าน
ชนิด [√] วัตถุดิบ
[ ] เครื่องสาอารอบรรจุ
ชื่อ น้ามันมะกอก
รหัส OO 001
จานวน 20 kg
วัน/เดือน/ปีที่ผลิต 05/02/60
ตรวจสอบโดย สมยศ
อนุมัติโดย จุฑารัตน์

[ ] วัสดุบรรจุ
[ ] เครื่องสาอางสาเร็จรูป
รหัสการรับ RM 158/2560
เลขที่รุ่นการผลิต O 10/2560
วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ 05/02/63
วันที่ 15/05/60
วันที่ 18/05/60

ไม่ผ่าน
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เอกสารเกี่ยวกับสูตรแม่บท
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ข้อมูลที่ควรกาหนดใน
สูตรแม่บท
(Master formula)
1. ชื่อเครื่องสาอางสาเร็จรูป :ให้ระบุชื่อเครื่องสาอางสาเร็จรูปที่ตรงกับใบจดแจ้งเครื่องสาอาง
2. รหัสเครื่องสาอางสาเร็จรูป : เป็นการกาหนดตัวแทนในการเรียกชื่อเครื่องสาอางสาเร็จรูป เพื่อให้ง่ายต่อการ
บันทึกข้อมูล การค้นหาและหยิบใช้ โดยการกาหนดเป็น ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขหรือตัวอักษร
ผสมกัน เพื่อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบกลับ
เช่น FG001 หมายถึง โลชัน่ บิวตี้
3. หมายเลขรุน่ การผลิต(LotNumber): ให้ระบุครั้งที่ผลิตของเครื่องสาอางสาเร็จรูป เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบกลับได้
4. วันที่ผลิต : ให้ระบุวนั ที่ที่ผลิตเครื่องสาอางสาเร็จรูป และใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดวันหมดอายุของ
เครื่องสาอางสาเร็จรูป
3. ปริมาณที่ผลิต :ให้กาหนดปริมาณของเครื่องสาอางทั้งหมดที่จะผลิตในแต่ละครั้ง เช่น 500 กิโลกกรัม
4. สูตรส่วนประกอบ:
4.1 ให้ระบุชื่อและอัตราส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในการผลิต (สูตรตารับ 100%)โดยให้ระบุชื่อ
วัตถุดิบตาม INCI Name กรณีไม่มีชื่อตาม INCI Name สามารถใช้ชื่อตามระบบสากลอื่น เช่น ชื่อเคมี
(chemical name) หรือชื่อสามัญ (common name)และอาจระบุชื่อเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่นามาใช้
4.1 ให้ระบุชื่อและอัตราส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในการผลิตจริง
4.2 ให้ลงชื่อผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบการผลิต
5. อุปกรณ์ที่สาคัญที่ใช้ในการผลิตและบรรจุ :เป็นการระบุรายชื่อและจานวนของอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเริ่มการผลิตและบรรจุจริง
6. วิธีและขั้นตอนการการผลิต: ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการผลิตและวิธีการผลิต รวมทั้งผู้รบั ผิดชอบและผู้
ตรวจสอบการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการกากับกระบวนการผลิตเช่น เทวัตถุดิบ
ชนิดที่ 1 ลงในถังผสม แล้วเทวัตถุดิบชนิดที่ 2 ลงไปในถังผสมอย่างช้าๆแล้วกวนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 10
นาที
7. ข้อควระวัง/คาเตือน (ถ้ามี) : ให้ระบุรายละเอียดข้อควรระวังที่จาเป็นต้องให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อน
เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภาพมาตรฐานของเครื่องสาอางสาเร็จรูป หรือเกิดอันตรายต่อบุคลากรที่ปฎิบัติงาน
เช่น ระวังความร้อนที่เกิดจาการทาปฏิกิริยาของสารเคมี, ต้องใส่อุปกรณ์ปูองกันไอละอองของสารเคมี
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8. ชนิด ขนาด และปริมาณของภาชนะบรรจุและวัสดุบรรจุ:เป็นการระบุรายชื่อและจานวนของภาชนะบรรจุ
และวัสดุบรรจุที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเริ่มการผลิตและบรรจุจริง
9. ลักษณะที่ปรากฏ:ให้ระบุลักษณะของเครื่องสาอางที่คววรได้ เช่น ของเหลวใส สีเหลืออ่อน มีความหนืด
เล็กน้อย
10. ผลผลิตที่ควรได้ตามทฤษฎี : ให้ระบุปริมาณที่ควรผลิตได้ตามสูตรตารับที่ได้กาหนดไว้
11. ผลผลิตที่ควรผลิตได้จริงและเกณฑ์การยอมรับ:ให้ระบุปริมาณที่ผลิตได้จริงและค่าที่ยอมรับได้ เช่น
ผลผลิตจริง กาหนดไว้ 500 กิโลกรัมต่อการผลิต 1 ครั้ง เกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่กาหนดไว้ คือ 490 –510
กิโลกรัมต่อการผลิต 1 ครั้ง หากในการผลิตพบว่า เครื่องสาอางที่ผลิตได้มีปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่า
เกณฑ์การยอมรับที่กาหนดไว้ ต้องทวนสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องย้อนหลังทั้งหมด
12. การทาความสะอาดอุปกรณ์และสายการผลิต : ให้ระบุวิธีการทาความสะอาดอุปกรณ์และสายการผลิต
(ถ้ามี) เช่น ถังผสม ใช้วิธีการล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด สายการผลิต/ห้องที่ใช้ผลิต ใช้วิธีการดูด
ฝุุนและเช็ดถูด้วยผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
13. การควบคุมระหว่า งการผลิต และการบรรจุ :ให้ ระบุ วิธีการผลิ ตและการบรรจุ เพื่อ ให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดของเครื่องสาอางสาเร็จรูป เช่น การควบคุมความร้อนในการผลิต ไม่ให้
เกิน 50 องศาเซลเซียส
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ชื่อสถานประกอบการ.
สูตรแม่บท (Master formula)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
วันที่ผลิต :
ส่วนประกอบ
ลาดับที่

รหัสผลิตภัณฑ์ :
ปริมาณที่ผลิต :
ชื่อวิทยาศาสตร์/
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

ปริมาณ (%)

ปริมาณที่ใช้จริง
(กก.)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและบรรจุ __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ ___________________________________________________________________
วิธีการผลิตและบรรจุ
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
ลงชื่อ _____________________________ (ผู้รับผิดชอบ) วันที่ ___________________________
_____________________________ (ผู้อนุมัติ)
วันที่ ___________________________
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
สูตรแม่บท (Master formula)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”
วันที่ผลิต : 18 พ.ค. 2560
ส่วนประกอบ
ลาดับ ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย
ที่
1
Coconut oil
น้ามันมะพร้าว
2
Palm oil
น้ามันปาล์ม
3
Olive oil
น้ามันมะกอก
4
Sodium hydroxide
โซดาไฟ
5
Water
น้า
6
Dried Curcuminextract powder
ผงขมิ้นชัน
รวม

รหัสผลิตภัณฑ์ :SOC0001
ปริมาณที่ผลิต : 100 ก้อน
ปริมาณทั้งหมด(%)
20
13
33
9
21
4
100

ปริมาณที่ใช้จริง
(กก.)
2.0
1.3
3.3
0.9
2.1
0.4
10

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต : แม่พิมพ์ ถังสแตนเลส ไม้พายสแตนเลส เทอร์มอมิเตอร์
วิธีการผลิต
1. เตรียมแม่พิมพ์สบู่รูปสี่เหลีย่ ม
2. ค่อยๆ เทโซดาไฟลงในน้า ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเหลือ 40๐C
3. ผสมน้ามันมะพร้าวและน้ามันปาล์ม แล้วค่อยผสมลงในน้ามันมะกอก ตั้งภาชนะบนอ่างอังไอน้า คนให้เข้ากันจน
ได้อุณหภูมิ 40๐C แล้วยกลง
4. เทสารละลายโซดาไฟข้อ 2 ลงในน้ามันข้อ 3 คนให้เข้ากัน
5. เติมผงขมิ้นชันลงไป คนให้เข้ากัน
6. คนต่อไปเรื่อยๆ จนสบู่จับตัวเหนียวข้นแล้วจึงเทในแม่แบบที่เตรียมไว้
7. ทั้งไว้ 1-2 วัน สบูจ่ ะจับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์จึงนาออกจากแบบ
ลงชื่อ

สมศรี
สมใจ

(ผู้รับผิดชอบ)
(ผู้อนุมัติ)

วันที่
วันที่

18/05/60
18/05/60
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เอกสารเกี่ยวกับเครื่องสาอางรอบรรจุ
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ชื่อสถานประกอบการ.
ข้อกาหนดของเครื่องสาอางรอบรรจุ
(Bulk specification)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
รหัสผลิตภัณฑ์ :
หัวข้อตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ลักษณะภายนอก (Appearance) ดูด้วยตา (Visual)
- ความใส (Clarity)
- สี (Color)
- ความเป็นเนื้อเดียวกัน
(Homogeneity)

ข้อกาหนด
ของแข็ง/ของกึ่งแข็ง/ของเหลว
ใส/ขุ่น
________________________
_________________________

กลิ่น (Odor)

ดมกลิ่น (Smell)

เนื้อสัมผัส (Texture)

สัมผัสด้วยมือ (Touch)

ความเป็นกรด-เบส (pH)

กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
(Universal indicator)

ความหนืด (Viscosity)
ระยะทางในการเคลื่อนที่เทียบกับ
- ผลต่างระยะทางของสาร สารมาตรฐาน
มาตรฐานกับสารตัวอย่าง
น้าหนัก (Weight)

ชั่งน้าหนัก (Weighing)

ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
(ผู้ตรวจสอบ)

วันที่เตรียม
(ผู้รับผิดชอบ)
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ข้อมูลที่ควรกาหนดใน
ข้อกาหนดของเครือ่ งสาอางรอบรรจุ
(Bulk specification)
1.
2.
3.
4.

ชื่อองค์กร : ให้ระบุว่าเป็นเอกสารของใครเช่น ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน
ชื่อเอกสาร: ให้ระบุว่าเป็นเอกสารเรื่องอะไร
ชื่อเครื่องสาอางรอบรรจุ: ให้ระบุว่าเป็นเครื่องสาอางรอบรรจุชนิดใดเช่นแปูงฟูาใส
รหัสสินค้า (Code): เป็นการกาหนดชื่อที่ใช้เรียกแทนชื่อเครื่องสาอางรอบรรจุ เพื่อให้ง่ายในการบันทึกข้อมูล
การค้นหาและหยิบใช้ โดยทั่วไปมักกาหนดเป็น ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรผสมกัน เช่น
R001 หมายถึง Sodium lauryl sulfate
5. รายการที่ตรวจสอบ : เพื่อเป็นรายการที่ใช้ตรวจสอบว่าเครื่องสาอางรอบรรจุที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่กาหนดไว้หรือไม่ เช่น ลักษณะภายนอก (Appearance) สี(Color) กลิ่น (Odor)
6. วิธีการตรวจสอบ : อาจใช้การพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของเครื่องสาอางรอบรรจุเปรียบเทียบกับ
เครื่องสาอางรอบรรจุมาตรฐานที่มีอยู่ หรือพิจารณาเปรียบเทียบกับเอกสาร (COA) เช่น ดูดว้ ยตา (Visual) ดม
กลิ่น (Organoleptic)
7. ข้อกาหนด: เพื่อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องสาอางรอบรรจุ เช่น ค่าความเข้มข้น (concentration)90 %
min
8. จัดทาเอกสารโดย (ผู้จัดทา): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาเอกสาร
9. อนุมัติโดย (ผู้รับผิดชอบ): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติให้ใช้เอกสาร
10. วันที่จัดทาเอกสาร: ให้ระบุวันเวลาที่จัดทาเอกสาร เพื่อให้สามารถระบุกาหนดเวลาที่ควรทบทวนเอกสารให้เป็น
ปัจจุบัน
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บันทึกการตรวจสอบเครือ่ งสาอางรอบรรจุ
(Bulk inspection or testing record)
1. ชื่อองค์กร : ให้ระบุว่าเป็นเอกสารของใครเช่น ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน
2. ชือ่ เครื่องสาอางรอบรรจุ: ให้ระบุว่าเป็นเครื่องสาอางรอบรรจุชนิดใด
3. รหัสสินค้า (Code): เป็นการกาหนดชื่อที่ใช้เรียกแทนชื่อเครื่องสาอางรอบรรจุ เพื่อให้ง่ายในการบันทึกข้อมูล
การค้นหาและหยิบใช้ โดยทั่วไปมักกาหนดเป็น ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรผสมกัน เช่น
R001 หมายถึง Sodium lauryl sulfate
3. หมายเลขควบคุม (Control Number) : ระบุหมายเลขควบคุมเครื่องสาอางรอบรรจุ เพื่อใช้ในการทวนสอบ
คุณภาพเครื่องสาอางรอบรรจุ (ฝุายควบคุมคุณภาพกาหนดเอง)
4. หมายเลขรุ่นที่ผลิต(LotNumber): ในกรณีที่เครื่องสาอางรอบรรจุมีปัญหาจะได้ทราบว่ารุ่นการผลิต(lot No.)
ใดที่มีปัญหา กรณีที่เครื่องสาอางรอบรรจุที่รับเข้ามาชนิดเดียวกันแต่มีหลายรุ่นการผลิต การระบุรุ่นการผลิต
จะทาให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
5. ปริมาณที่ผลิต: ระบุปริมาณเครื่องสาอางรอบรรจุที่ผลิตได้
6. วันที่ผลิต : ให้ระบุเวลาในการรับเพื่อสามารถทวนสอบย้อนหลังได้
7. รายการที่ตรวจสอบ : เป็นรายการที่ใช้ตรวจสอบว่าเครื่องสาอางรอบรรจุที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่กาหนดไว้หรือไม่ เช่น ลักษณะภายนอก (Appearance) สี(Color) กลิ่น (Odor)
8. วิธีการตรวจสอบ :อาจใช้การพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของเครื่องสาอางรอบรรจุเปรียบเทียบกับ
วัตถุดิบมาตรฐานที่มีอยู่ หรือพิจารณาเปรียบเทียบกับเอกสาร (COA) เช่น ดูดว้ ยตา (Visual) ดมกลิ่น
(Organoleptic)หรือการทดสอบทางเคมี เช่น การวัดค่าความเป็นกรด – เบส โดยใช้เครื่องวัด พีเอชมิเตอร์ (pH
Meter)
9. วันที่ผลิต: ให้ระบุวันเวลาที่ผลิต เพื่อสามารถทวนสอบย้อนหลังได้และนาไปใช้กาหนดวันหมดอายุของ
เครื่องสาอางสาเร็จรูป
10. ปริมาณที่ผลิต: ให้ระบุปริมาณที่ผลิตในแต่ละรุน่ เพื่อกาหนดปริมาณที่ต้องสุ่มตัวอย่าง
11. วันที่สุ่มตัวอย่าง: ให้ระบุวันเวลาที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละรุ่นการผลิต
12. ข้อกาหนด: ให้ระบุเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องสาอางรอบรรจุ
13. ผลการตรวจสอบ: เป็นการสรุปผลการตรวจสอบว่าเครื่องสาอางรอบรรจุนนั้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนดไว้
หรือไม่ เช่น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หรือ “รอการตรวจสอบซ้า”
14. จัดทาเอกสารโดย (ผู้จัดทา): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในเอกสาร
15. อนุมัติโดย (ผู้รับผิดชอบ): เป็นการระบุชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติให้ใช้เครื่องสาอางรอ
บรรจุ
16. วันที่จัดทาเอกสาร: ให้ระบุวันเวลาที่บันทึกข้อมูลในเอกสาร เพื่อใช้ในการทวนสอบคุณภาพได้
หมายเหตุ:สาหรับบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ เช่น สารใน lot นั้นมีความแตกต่างจาก lot. อื่น
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการตรวจสอบเครื่องสาอางรอบรรจุ
(Bulk cosmetic testing report)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
เลขที่รุ่นการผลิต :
ปริมาณที่สุ่ม:
หัวข้อตรวจสอบ

รหัสผลิตภัณฑ์ :
วันที่ผลิต :

ปริมาณที่ผลิต :
วันที่สุ่มตัวอย่าง:
วิธีการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ

ลักษณะภายนอก
(Appearance)
- ความใส (Clarity)
- สี (Color)
- ความเป็นเนื้อเดียวกัน
(Homogeneity)

ดูด้วยตา (Visual)

กลิ่น (Odor)

ดมกลิน่ (Smell)

เนื้อสัมผัส (Texture)

สัมผัสด้วยมือ (Touch)

ความเป็นกรด-เบส (pH)

กระดาษยูนเิ วอร์ซลั อินดิ
เคเตอร์ (Universal
indicator)

ความหนืด (Viscosity)
- ผลต่างระยะทาง
ของสารมาตรฐาน
กับสารตัวอย่าง

ระยะทางในการเคลื่อนที่
เทียบกับสารมาตรฐาน

น้าหนัก (Weight)

ชั่งน้าหนัก (Weighing)

ผลการตรวจสอบ

( ) ผ่าน

ของแข็ง/ของกึ่งแข็ง/
ของเหลว
ใส/ขุ่น
__________________
__________________

( ) ไม่ผ่าน

ข้อกาหนด
ของแข็ง/ของกึ่งแข็ง/
ของเหลว
ใส/ขุ่น
__________________
__________________

วันที่

หมายเหตุ :
ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
(ผู้ตรวจสอบ)

(ผู้รับผิดชอบ)
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เอกสารเกี่ยวกับเครื่องสาอางสาเร็จรูป
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ชื่อสถานประกอบการ
ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
(Finished product specification)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
รหัสผลิตภัณฑ์ :
หัวข้อตรวจสอบ
ทางกายภาพ
ลักษณะปรากฏ (เช่น สี สถานะ
เรียบ/ขรุขระ ใส/ขุ่น ความเป็นเนื้อ
เดียวกัน ความเงาวาว/ด้าน เป็นต้น)
ความหนืด (Viscosity)
- ผลต่างระยะทางของสาร
มาตรฐานกับสารตัวอย่าง
ความเป็นกรด-เบส
กลิ่น
ทางเคมี (ถ้ามี)
(ขึ้นกับผลิตภัณฑ์)
ทางจุลชีพ
ทดสอบหาเชื้อก่อโรค ได้แก่
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus,
Candida albicans และ
Clostridium spp.
ทดสอบหาจานวนรวมของแบคทีเรีย
ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศ (Total aerobic plate
count)
ผู้เขียน

วิธีการตรวจสอบ

ข้อกาหนด

สังเกตด้วยตา
ระยะทางในการเคลื่อนที่เทียบกับ
สารมาตรฐาน
pH paper
ดมด้วยจมูก

ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มีความ
ไม่พบเชื้อก่อโรคทั้ง 4 ชนิด
น่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มีความ
≤1,000 โคโลนีต่อกรัม หรือ
น่าเชื่อถือ เช่น
ลูกบาศก์เซนติเมตร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
ผู้อนุมัติ

วันที่อนุมัติ
(หัวหน้าแผนก QC)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
ข้อกาหนดของเครื่องสาอางสาเร็จรูป
(Finished product specification)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”
รหัสผลิตภัณฑ์ :
CS75001
หัวข้อตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
ทางกายภาพ
ลักษณะปรากฏ (เช่น สี สถานะ เรียบ/
ขรุขระ ใส/ขุน่ ความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเงาวาว/ด้าน เป็นต้น)
ความเป็นกรด-เบส
ทางเคมี
ไขมันทั้งหมด
ไฮดรอกไซด์อิสระ
คลอไรด์
ทางจุลชีพ
ทดสอบหาเชื้อก่อโรค ได้แก่
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Candida
albicans และ Clostridium spp.
ทดสอบหาจานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์
และรา ทีเ่ จริญเติบโตโดยใช้อากาศ
(Total aerobic plate count)
ผู้เขียน
จอมพล คุ้มครอง

สังเกตด้วยตา

ข้อกาหนด
ของแข็งสีเหลืองอ่อน ขุ่นทึบ
ผิวเรียบ เงาวาว เป็นเนื้อเดียวกัน

pH paper

5.5-7.0

ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเรือ่ ง
สบู่ถูตัว
ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเรือ่ ง
สบู่ถูตัว
ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเรือ่ ง
สบู่ถูตัว

≥76.5% w/w
≤0.05% w/w
≤0.8% w/w

ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มคี วามน่าเชือ่ ถือ
เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

ไม่พบเชื้อก่อโรคทัง้ 4 ชนิด

ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มคี วามน่าเชือ่ ถือ
เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

≤1,000 โคโลนีตอ่ กรัม หรือลูกบาศก์
เซนติเมตร

ผู้อนุมัติ

วันที่อนุมัติ
จุฑารัตน์ นุม่ นวล
(หัวหน้าแผนก QC)

25/05/2560
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการตรวจสอบเครื่องสาอางสาเร็จรูป
(Finished product testing record)
ผลิตภัณฑ์ :
รหัสผลิตภัณฑ์:

วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต :

หัวข้อตรวจสอบ
ทางกายภาพ

เลขที่รุ่นการผลิต :
ปริมาณที่ผลิต:

วิธีการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

ข้อกาหนด

ลักษณะปรากฏ (เช่น สี สถานะ เรียบ/ขรุขระ สังเกตด้วยตา
ใส/ขุ่น ความเป็นเนื้อเดียวกัน ความเงาวาว/
ด้าน เป็นต้น)
ความหนืด (Viscosity)
ระยะทางในการเคลื่อนที่เทียบกับสาร
- ผลต่างระยะทางของสาร มาตรฐาน

มาตรฐานกับสารตัวอย่าง
ความเป็นกรด-เบส

กระดาษยูนเิ วอร์ซลั อินดิเคเตอร์
(Universal indicator)
ดมด้วยจมูก

กลิ่น

ทางเคมี (ถ้ามี)
(ขึ้นกับผลิตภัณฑ์)

ทางจุลชีพ
ทดสอบหาเชื้อก่อโรค ได้แก่ Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Candida albicans และ Clostridium spp.
ทดสอบหาจานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์
และรา ทีเ่ จริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total
aerobic plate count)

ผลการตรวจสอบ

( ) ผ่าน

ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มคี วาม
น่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มคี วาม
น่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

( ) ไม่ผ่าน

ไม่พบเชื้อก่อโรค
ทั้ง 4 ชนิด
≤1,000 โคโลนีตอ่
กรัม หรือลูกบาศก์
เซนติเมตร

วันที่

หมายเหตุ :
ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย (ถ้ามี)
(ผู้ตรวจสอบ)

วันที่ตรวจสอบ
(หัวหน้าแผนก QC)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการตรวจสอบเครื่องสาอางสาเร็จรูป
(Finished product testing record)
ผลิตภัณฑ์ :
สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”เลขที่รุ่นการผลิต :
MF007
รหัสผลิตภัณฑ์: CS75001
วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต: 26/05/60 ปริมาณที่ผลิต: 10 kg
หัวข้อตรวจสอบ
ทางกายภาพ
ลักษณะปรากฏ (เช่น สี สถานะ
เรียบ/ขรุขระ ใส/ขุ่น ความเป็นเนื้อ
เดียวกัน ความเงาวาว/ด้าน เป็นต้น)
ความเป็นกรด-เบส
ทางเคมี (ถ้ามี)
ไขมันทั้งหมด

ไฮดรอกไซด์อิสระ

คลอไรด์

วิธีการตรวจสอบ
สังเกตด้วยตา

กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเค
เตอร์ (Universal indicator)
ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง
สบู่ถูตวั
ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง
สบู่ถูตัว
ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง
สบู่ถูตัว

ผลการตรวจสอบ

ข้อกาหนด

ของแข็งสีเหลือง
อ่อน
ขุ่นทึบ ผิวเรียบ เงา
วาว เป็นเนื้อ
เดียวกัน
6.0

ของแข็งสีเหลือง
อ่อน ขุ่นทึบ ผิว
เรียบ
เงาวาว
เป็นเนื้อเดียวกัน
5.5-7.0

95.50% w/w

≥76.5% w/w

0.002% w/w

≤0.05% w/w

0.009% w/w

≤0.8% w/w
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการตรวจสอบเครื่องสาอางสาเร็จรูป
(Finished product testing record)
ผลิตภัณฑ์ :
สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”เลขที่รุ่นการผลิต :
MF007
รหัสผลิตภัณฑ์: CS75001
วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต: 26/05/60 ปริมาณที่ผลิต: 10 kg
หัวข้อตรวจสอบ
ทางจุลชีพ
ทดสอบหาเชื้อก่อโรค ได้แก่
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Candida
albicans และ Clostridium spp.
ทดสอบหาจานวนรวมของแบคทีเรีย
ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศ (Total aerobic plate
count)
ผลการตรวจสอบ
() ผ่าน

วิธีการตรวจสอบ
ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นต้น
ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นต้น
( ) ไม่ผ่าน

ผลการตรวจสอบ

ข้อกาหนด

ไม่พบเชื้อก่อโรคทั้ง ไม่พบเชื้อก่อโรค
4 ชนิด
ทั้ง 4 ชนิด
152 โคโลนีต่อกรัม ≤1,000 โคโลนีต่อ
หรือลูกบาศก์
กรัม หรือลูกบาศก์
เซนติเมตร
เซนติเมตร
วันที่

หมายเหตุ :
ตรวจสอบโดย

อนุมัตโิ ดย
ธีรภัทร ขุนเดช
(ผู้ตรวจสอบ)

จุฑารัตน์ นุม่ นวล.
(หัวหน้าแผนก QC)

วันที่ตรวจสอบ
28/05/60
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ตารางสรุปหัวข้อการตรวจสอบเครื่องสาอางสาเร็จรูป
ของแข็ง
หัวข้อตรวจสอบ

ของกึ่งแข็ง

ของเหลว

ผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป

ความคง
สภาพ

ผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป

ความคง
สภาพ

ผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป

ความคง
สภาพ

- ความใส (Clarity)













- สี (Color)













- ความเป็นเนื้อเดียวกัน
(Homogeneity)
- วัตถุแปลกปลอม















-



-



-

กลิ่น (Odor)













เนื้อสัมผัส (Texture)













ความเป็นกรด-เบส (pH)













ความหนืด (Viscosity)

-

-









น้าหนัก (Weight)













การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ (ตรวจเฉพาะ
การผลิตครัง้ แรก หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหรือกระบวนการ
ผลิต)



-



-



-

ลักษณะภายนอก (Appearances)

เมื่อทดสอบความคงสภาพ แล้วพบความไม่คงสภาพของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นให้หาสาเหตุ และแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสาเหตุ เช่น ความไม่คงสภาพที่เกิดจากความบกพร่องของภาชนะบรรจุให้เปลี่ยนภาชนะบรรจุที่เหมาะสมแทน
เป็นต้น
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการทดสอบความคงสภาพของเครื่องสาอางสาเร็จรูป เดือนที่
(Finished product stability record)
ผลิตภัณฑ์ :
รหัสผลิตภัณฑ์:
หัวข้อตรวจสอบ

เลขที่รุ่นการผลิต :
วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต :
ปริมาณทีผ่ ลิต:
วิธีการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ

ข้อกาหนด

ทางกายภาพ
ลักษณะปรากฏ (เช่น สี สถานะ เรียบ/ สังเกตด้วยตา
ขรุขระ ใส/ขุน่ ความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเงาวาว/ด้าน เป็นต้น)
ความหนืด
เอียงภาชนะ แล้วจับเวลาที่
ผลิตภัณฑ์ไหล
ความเป็นกรด-เบส
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเค

เตอร์
กลิ่น
ทางเคมี (ถ้ามี)
(ขึ้นกับผลิตภัณฑ์)
ทางจุลชีพ
ทดสอบหาเชื้อก่อโรค ได้แก่
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Candida
albicans และ Clostridium spp.
ทดสอบหาจานวนรวมของแบคทีเรีย
ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศ (Total aerobic plate count)

ผลการตรวจสอบ

( ) ผ่าน

ตรวจสอบโดย

ดมด้วยจมูก

ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นต้น
ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นต้น

( ) ไม่ผ่าน

ไม่พบเชื้อก่อโรคทัง้ 4
ชนิด
≤1,000 โคโลนีต่อกรัม
หรือลูกบาศก์
เซนติเมตร

วันที่

ตรวจสอบโดย
(ผู้ตรวจสอบ)

วันที่ตรวจสอบ
(ผู้ตรวจสอบ)
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
แบบบันทึกความคงสภาพของเครื่องสาอางสาเร็จรูป เดือนที่ 3
(Finished product stability record)
ผลิตภัณฑ์ :
สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”เลขที่รุ่นการผลิต :
MF007
รหัสผลิตภัณฑ์: CS75001
วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต: 26/05/60 ปริมาณที่ผลิต: 10 kg
หัวข้อตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
ทางกายภาพ
ลักษณะปรากฏ (เช่น สี สถานะ
สังเกตด้วยตา
เรียบ/ขรุขระ ใส/ขุ่น ความเป็นเนื้อ
เดียวกัน ความเงาวาว/ด้าน เป็นต้น)
ความเป็นกรด-เบส
ทางเคมี (ถ้ามี)
ไขมันทั้งหมด

ไฮดรอกไซด์อิสระ

คลอไรด์

ทางจุลชีพ
ทดสอบหาเชื้อก่อโรค ได้แก่
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus,

กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเค
เตอร์

ผลการตรวจสอบ
ของแข็งสีเหลือง
อ่อน
ขุ่นทึบ ผิวเรียบ
เงาวาว เป็นเนื้อ
เดียวกัน
6.0

ข้อกาหนด
ของแข็งสีเหลืองอ่อน
ขุ่นทึบ ผิวเรียบ
เงาวาว
เป็นเนื้อเดียวกัน
5.5-7.0

ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง
สบู่ถูตัว
ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง
สบู่ถูตัว
ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง
สบู่ถูตัว

95.50% w/w

≥76.5% w/w

0.002% w/w

≤0.05% w/w

0.009% w/w

≤0.8% w/w

ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไม่พบเชื้อก่อโรค
ทั้ง 4 ชนิด

ไม่พบเชื้อก่อโรคทั้ง
4 ชนิด
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หัวข้อตรวจสอบ
Candida albicans และ
Clostridium spp.
ทดสอบหาจานวนรวมของแบคทีเรีย
ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศ (Total aerobic plate
count)
ผลการตรวจสอบ
() ผ่าน

วิธีการตรวจสอบ
เป็นต้น

ผลการตรวจสอบ

ข้อกาหนด

ส่งตรวจให้หน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นต้น
( ) ไม่ผ่าน

152 โคโลนีต่อกรัม ≤1,000 โคโลนีต่อ
หรือลูกบาศก์
กรัม หรือลูกบาศก์
เซนติเมตร
เซนติเมตร
วันที่

หมายเหตุ :
ตรวจสอบโดย
ตรวจสอบโดย
วันที่ตรวจสอบ
ธีรภัทร ขุนเดช
ธีรภัทร ขุนเดช
28/08/60
(ผู้ตรวจสอบ)
(ผู้ตรวจสอบ)
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เอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกประวัตกิ ารบารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร
ชื่ออุปกรณ์ :
รหัสเครื่อง :
วัน/เดือน/ปี

ยี่ห้อ/รุ่น :
วันที่เริ่มใช้งาน :
รายละเอียดการบารุงรักษาและ
ซ่อมบารุง

ซ่อมบารุงโดย

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
ประวัตกิ ารบารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร
ชื่ออุปกรณ์ :
รหัสเครื่อง :
วัน/เดือน/ปี
30/05/2560

เครื่องชั่ง
W001
รายละเอียดการบารุงรักษาและ
ซ่อมบารุง
เปลี่ยนแบตเตอรี่

ยี่ห้อ/รุ่น : New York Digital/SF 400
วันที่เริ่มใช้งาน :
10/05/60
ซ่อมบารุงโดย
สมยศ

ผู้ตรวจสอบ
สมศักดิ์

หมายเหตุ
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ชื่อสถานประกอบการ
วิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน เรือ่ ง การทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร
วิธีการปฏิบัติเลขที่
วิธีการปฏิบัติ เรื่อง
ชื่ออุปกรณ์ :
ยี่ห้อ/รุ่น :
รหัสเครื่อง :
สถานที่ตั้ง :
เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
สารที่ใช้ในการทาความสะอาดและ / หรือฆ่าเชื้อโรค
ช่วงเวลาในการทาความสะอาด
วิธีทาความสะอาด

ข้อควรระวังในการทาความสะอาด :

อนุมัติโดย

(ผู้รับผิดชอบ)

วันที่
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(ตัวอย่าง)
ชื่อสถานประกอบการ
วิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน เรือ่ ง การทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร
วิธีการปฏิบัติเลขที่
WI-C-001
วิธีการปฏิบัติ เรื่อง
การทาความสะอาดเครื่องผลิต
ชื่ออุปกรณ์ :
เครื่องปั่นผสม
ยี่ห้อ/รุ่น :
M-001
รหัสเครื่อง :
M-001
สถานที่ตั้ง :
ห้องผลิต
เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด ผ้าเช็ดเครื่อง,แปรงปัดฝุนุ
สารที่ใช้ในการทาความสะอาดและ / หรือฆ่าเชื้อโรค
น้ายาทาความสะอาดทีโพ 1 %
ช่วงเวลาในการทาความสะอาด
ทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องเสร็จ
วิธีทาความสะอาด
1. ถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง
2. ใช้น้าประปาชะล้างเบื้องต้น
3. ใช้ผ้าชุบน้ายาทาความสะอาดเช็ดชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ทั่ว
4. ชะล้างให้สะอาดโดยใช้น้าประปา
5. ชะล้างขั้นสุดท้ายด้วยน้าดื่มที่สะอาด
6. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้สะอาดและนาไปผึ่งให้แห้ง
7. ประกอบชิ้นส่วนให้เรียบร้อย แล้วติดปูายแสดงสถานะทาความสะอาดแล้ว
8. ตรวจสอบความสะอาดเมื่อทาความสะอาดเสร็จและลงบันทึกไว้
ข้อควรระวังในการทาความสะอาด
ให้ทาความสะอาดทันทีเมื่อใช้เครื่องเสร็จข้อควรระวังในการทาความสะอาด :
เตรียมโดย
อนุมัติโดย

ณพดนัย
สมยศ

(ผู้เตรียม)
(ผู้รับผิดชอบ)

วันที่

10/05/2560
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ปูายแสดงสถานการณ์ทาความสะอาด
ป้ายแสดงสถานะการทาความสะอาด
[ ] เครื่องผลิต
[ ] เครื่องบรรจุ
[ ] ภาชนะบรรจุ
วิธีทาความสะอาด
ผลิตภัณฑ์เดิม
ครั้งที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่
เลขที่รุ่นการผลิต
ทาความสะอาดโดย
ตรวจสอบโดย

.วันที่
วันที่

(ตัวอย่าง)
ปูายแสดงสถานะการทาความสะอาด
[] เครื่องผลิต
สบู่ก้อนขมิ้นชัน เคอร์คิวมินา
[ ] เครื่องบรรจุ
[ ] ภาชนะบรรจุ
วิธีทาความสะอาด.ทาตามวิธีการปฏิบัติเลขที่ WI-C-001
ผลิตภัณฑ์เดิม สบู่ก้อนขมิ้นชัน เคอร์คิวมินา
เลขที่รุ่นการผลิต MF007
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ครั้งที่ผลิต
ทาความสะอาดโดย
สมยศ
วันที่ 10/05/60
ตรวจสอบโดย
สมศักดิ์
วันที่ 10/05/60
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการทาความสะอาดอุปกรณ์การผลิต
ชื่ออุปกรณ์การผลิต
ทาความสะอาดตามวิธีการปฏิบัติเลขที่
วัน เดือน ปี เวลา

ทาความสะอาดหลังจากใช้ในการผลิตยา
ชื่อ
รุ่นที่ผลิต

ผู้ทาความ
สะอาด

ผู้ตรวจสอบ
ความสะอาด

หมายเหตุ
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการทาความสะอาดอุปกรณ์การผลิต
ชื่ออุปกรณ์การผลิต
หม้อผสม
ทาความสะอาดตามวิธีการปฏิบัติเลขที่
วัน เดือน ปี
10/05/2560

เวลา

WI-C-001

ทาความสะอาดหลังจากใช้ในการผลิต
เครื่องสาอาง
ชื่อ
เลขที่รุ่นการผลิต
16.00 น. สบู่กอ้ นขมิ้นชัน
MF007
เคอร์คิวมินา

ผู้ทาความ
สะอาด

ผู้ตรวจสอบ
ความสะอาด

สมศักดิ์

สมยศ

หมายเหตุ
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการทาความสะอาดสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง
บริเวณที่ทาความสะอาด
บริเวณรอบอาคารสถานที่ผลิต
ทาความสะอาดตามวิธีการปฏิบัติเลขที่
SOP-CP-001
วัน/เดือน/ปี
10/05/2560

เวลา
16.00 น.

ผู้ทาความสะอาด
ณพดนัย

ผู้ตรวจสอบ
สมศักดิ์

หมายเหตุ
-
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เอกสารเกี่ยวกับบันทึกฝึกอบรม
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกการฝึกอบรม
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก
ระยะเวลาการฝึกอบรม
หัวข้อการฝึกอบรม
รายชื่อผู้รบั การฝึกอบรม
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ลงชื่อ
ผู้รับการ
อบรม

วิธีการวัดประสิทธิผลการฝึกอบรม

ผลการ
ประเมิน

การตอบ
การทดสอบ สังเกตการ วิธีอื่น ๆ
คาถาม
โดยทา
ปฏิบัติงาน (โปรด ผ่าน
หลัง
แบบทดสอบ
จริง
ระบุ)
ฝึกอบรม

ไม่
ผ่าน

ผู้
ประเมิน

ลงชื่อ…………………………………………………….
(………………………………………….………..)
ผู้รบั ผิดชอบการฝึกอบรม
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการฝึกอบรม
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก
19/06/60
ระยะเวลาการฝึกอบรม
12 ชัว่ โมง
ความรู้พื้นฐานในการผลิตสบู่ก้อนขมิ้นชัน เคอร์คิวมินา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายชื่อผู้รบั การฝึกอบรม
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
ทอม ครูซ
ฮันกึล ริโคกิ
นิศา อรุณ
พิบูลย์
ชาย มหา
ทักษา
สายชล กลิ่น
ดิน

ลงชื่อ
ผู้รับ
การ
อบรม
ทอม
ฮันกึล
นิศา

ผลการ
ประเมิน

วิธีการวัดประสิทธิผลการฝึกอบรม
การตอบ
วิธีอื่น
การทดสอบ สังเกตการ
คาถาม
ๆ
โดยทา ปฏิบัติงาน
หลัง
(โปรด
แบบทดสอบ
จริง
ฝึกอบรม
ระบุ)







ชาย





สายชล





ลงชื่อ

ผ่าน

ไม่
ผ่าน



ผู้
ประเมิน



ไอริน
ธนา
ธนา



ไอริน





ทรงพล อภิมหาชัย
(นายทรงพล อภิมหาชัย)
ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม

ธนา
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เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
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ข้อกาหนดเรื่องการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในการผลิตเครื่องสาอางในชุมชน
สาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

3.
4.
5.
6.

1. มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2. ไม่เป็นโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
2.1 อหิวาตกโรค
2.2 กาฬโรค
2.3 ไข้ทรพิษ
2.4 ไข้เหลือง
2.5 ไข้กาฬหลังแอ่น
2.6 คอตีบ
2.7 โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด
2.8 โปลิโอ
2.9 ไข้หวัดใหญ่
2.10 ไข้สมองอักเสบ
2.11 โรคพิษสุนัขบ้า
2.12 ไข้รากสาดใหญ่
2.13 วัณโรค
2.14 แอนแทร็กซ์
2.15 โรคทริคิโนซิส
2.16 โรคคุดทะราด เฉพาะในระยะติดต่อ
2.17 โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก
2.18 โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
2.19. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
2.20. ไข้เลือดออก
2.21. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
2.22. โรคเมอร์ส (MERS)
2.23. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ไม่เป็นโรคผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ ติดเชื้อรา แบคทีเรีย หรือไวรัส
ไม่มีบาดแผลตามร่างกาย
ตรวจสุขภาพสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บันทึกการตรวจสุขภาพ ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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บันทึกผลการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นในการผลิตเครื่องสาอางในชุมชนสาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี
ที่ตรวจ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

เพศ
ชาย

หญิง

ปกติ

ผลการตรวจ
เป็นโรค (ระบุ)

หมายเหตุ

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก
(………………………………………….…………..)
วันที่บันทึก...............................................................
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(ตัวอย่าง)
ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ.............…….................................
วันที่.........เดือน........................….พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง............................................................................………….....……...........
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที.่ ...................................สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานที่
ปฏิบัติงานประจาหรืออยู่ที่.....................................…….........................................................................................
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)............................................................................................................................
บัตรประจาตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตร).........................................................................................................
เมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ...........ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............….............................................
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรค
เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
และโรคซิฟิลิส ในระยะที่ 3
สรุปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………….……….แพทย์ผู้ตรวจ
(……………………………………….)
หมายเหตุ

(1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออก
จากราชการ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
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เอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน
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(ตัวอย่าง)
วิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน เรือ่ ง การจัดการข้อร้องเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดวิธีการจัดการข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหา
ขอบเขต มาตรฐานวิธีปฏิบัตินสี้ ามารถใช้ได้กับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตโดย
บริษัท มินาโมนา จากัด
วิธีปฏิบัติ
1. กาหนดผู้มีหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน ซึ่งมีหน้าที่ในการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ เช่น
โทรศัพท์ หนังสือ/จดหมาย เว็บบอร์ด/อีเมลของบริษัท โดยตัวบุคคลหรือช่องทางอื่น ๆ
2. ผู้มีหน้าที่จัดการข้อร้องเรียนต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง
3. สอบถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และปูองกันการกลั่นแกล้ง
รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงแก่ผู้ร้องเรียน
หลักเกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรองข้อร้องเรียนเบื้องต้น (ถามพี่อีกที)
1. การร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ ให้ยุติเรื่อง เก็บเป็น
ข้อมูล และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดต่อผู้ร้องเรียนได้
2. การร้องเรียนที่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน หรือเป็นข้อร้องเรียนที่สามารถให้ข้อมูล/ไกล่เกลี่ยได้ ให้
ยุติเรื่อง และเก็บเป็นข้อมูล
3. กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาในเชิง “ข้อแนะนา การเสนอแนะ” ไม่จัดว่าเป็นข้อร้องเรียนที่ต้อง
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ควรบันทึกเก็บไว้เป็นข้อมูล
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ชื่อสถานประกอบการ
บันทึกข้อร้องเรียน
วัน/เดือน/ปี
เลขที่ข้อร้องเรียน
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  ร้องเรียนด้วยตนเอง  โทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต  จดหมาย
 อื่น ๆ
ชื่อผู้ร้องเรียน
โทรศัพท์
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ถ้ามี)
รายละเอียดข้อร้องเรียน

เวลา

ลงชื่อ………………………….........………ผู้รบั ข้อร้องเรียน
วันที่
การดาเนินการแก้ไข
สาเหตุ
การแก้ไข
การปูองกัน
ลงชื่อ………………………….........………ผู้ดาเนินการ
วันที่
การติดต่อกลับผู้ร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน
 ยอมรับ
หมายเหตุ

 ไม่ยอมรับ
ลงชื่อ………………………….........………ผู้ติดต่อ
วันที่
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกข้อร้องเรียน
วัน/เดือน/ปี
10/05/60
เวลา 14.00 น.
เลขที่ข้อร้องเรียน
CP5/60-001
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  ร้องเรียนด้วยตนเอง  โทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต  จดหมาย
 อื่น ๆ
ชื่อผู้ร้องเรียน
ศรัณย์ ชอบร้องเพลง
โทรศัพท์ 081-234-5678
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ถ้ามี) 4/57 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รายละเอียดข้อร้องเรียน วันที่ 9 พ.ค. 2560 พบสบู่ก้อนขมิ้นชัน เคอร์คิวมินา เลขที่ผลิต SB 6002012
ปีกแมลงปนติดกับก้อนสบู่ ต้องการให้ดาเนินการแก้ไขและต้องการให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบ
ลงชื่อ…………วิภาวดี รังสิต…..………ผู้รับข้อร้องเรียน
วันที่ 10/05/60
การดาเนินการแก้ไข
สาเหตุ มุ้งลวดหน้าต่างของบริเวณผลิตมีรอยขาด
การแก้ไข เปลี่ยนมุ้งลวดที่ขาด
การปูองกัน มีการกาหนดแผนการบารุงรักษาและดาเนินการตามแผนการดังกล่าว
ลงชื่อ…………พหล โยธิน.....………ผู้ดาเนินการ
วันที่ 13/05/60
การติดต่อกลับผู้ร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน
หมายเหตุ
-

 ยอมรับ

 ไม่ยอมรับ
ลงชื่อ……………วิภาวดี รังสิต..………ผู้ติดต่อ
วันที่ 13/05/60

มี
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(ตัวอย่าง)
วิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน เรือ่ ง การเรียกคืนผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดวิธีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหา
หรือมีข้อสงสัยว่าอาจมีปัญหา
ขอบเขต มาตรฐานวิธีปฏิบัตินสี้ ามารถใช้ได้กับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตโดย บริษัท มินาโมนา จากัด
 เมื่อได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความ
บริสุทธิ์ รวมถึงลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก ฯลฯ จะต้องมีการสืบหาสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวทุกครั้ง และต้องมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เมื่อจาเป็น
 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาจเป็นไปโดยสมัครใจ หรือตามข้อบังคับ
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตได้รับข้อร้องเรียนโดยตรง หรือเมื่อผูผ้ ลิตตระหนักถึง
ปัญหาเกีย่ วกับคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความคงสภาพของผลิตภัณฑ์
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ตามข้อบังคับ จะเกิดขึ้นภายใต้คาแนะนาของผู้ที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อมี
รายงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ หรืออุบัติการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ แล้วถูกรายงาน
โดยสาธารณชน โรงพยาบาล แพทย์ หรือห้องปฏิบัติการ
วิธีปฏิบัติ
1. ผู้รับผิดชอบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์กรอกแบบฟอร์มการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
2. ติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุด (ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง) ซึ่งการติดต่ออาจทาได้โดยการโทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล หรือช่องทางการสื่อสารใด ๆ ที่รวดเร็วกว่าก็ได้
3. ปรึกษาฝุายจัดส่ง/กระจายสินค้าเพื่อตรวจสอบบันทึกการขนส่ง และระบุผู้รับสินค้า รวมถึงจานวนสินค้าทั้งหมดใน
รุ่นการผลิตนั้น ๆ พร้อมระงับการกระจายสินค้า และการขายสินค้าทั้งหมดในรุ่นการผลิตนั้น
4. จานวนผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนทั้งหมดจะต้องใกล้เคียงกับจานวนที่กระจายออกไปมากที่สุด หากไม่สามารถเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ได้ จะต้องมีการสืบหาสาเหตุ
5. ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนจะต้องถูกกักกันไว้ในพื้นที่เฉพาะ ไม่ปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ระหว่างการสืบหาสาเหตุของ
ปัญหา
6. หลังการสืบหาสาเหตุของปัญหา จะต้องนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมาทั้งหมดไปทาลายตามวิธีที่ระบุไว้
7. ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเก็บบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไว้อย่างเหมาะสม และมีการทวนสอบ
เพื่อความถูกต้อง
8. เก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นรายงานการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
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บันทึกการผลิต
(Batch Manufacturing Record)
การคานวณจากปริมาณทั้งหมดเป็นปริมาณที่ใช้จริง
ปริมาณทั้งหมดในสูตรแม่บท คือ ปริมาณเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ (%) ของส่วนประกอบทุกชนิดในสูตรตารับ เมื่อ
คานวณบวกรวมอัตราส่วนของแต่ละชนิดในตารับแล้ว จะเท่ากับ 100 %
ปริมาณที่ใช้ผลิต คือ ปริมาณเป็นหน่วยกิโลกรัมของส่วนประกอบทุกชนิดตัวในสูตรตารับ ซึ่งจะได้มาจากการ
น้าหนักของวัตถุดิบที่ชั่งได้จริงที่ใช้ในการผลิตจริงสามารถคานวณได้ดังนี้
1. ตั้งจานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จะผลิต
2. ตั้งน้าหนักผลิตภัณฑ์ต่อชิ้น
3. คานวณน้าหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (หากมีหน่วยเป็นกรัมให้เปลี่ยนหน่วยน้าหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้เป็นหน่วย
กิโลกรัม โดย 1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)
เช่น สบู่ 100 ก้อน น้าหนักก้อนละ 100 กรัม
น้าหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 100 x 100 = 10,000 กรัม = 10 กิโลกรัม
4. คานวณหาตัวคูณโดยใช้สูตร

ตัวคูน

=

น้าหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (กิโลกรัม)
100

ตารางตัวอย่างตัวคูณ
ปริมาณที่ใช้ผลิต (กิโลกรัม)
1
2
10
100
1,000
5.

ตัวคูณ
0.01
0.02
0.1
1
10

นาปริมาณเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวมาคูณด้วยตัวคูณ จะได้เป็นปริมาณที่ใช้จริงของส่วนประกอบแต่ละชนิด เช่น
ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 10 กิโลกรัม
ตัวคูณ =10= 0.1
100

256
ส่วนประกอบ ปริมาณทั้งหมดในสูตรแม่บท (%)
น้ามันมะพร้าว
20
น้ามันปาล์ม
13
น้ามันมะกอก
33
โซดาไฟ
9
น้า
21
ผงขมิ้นชัน
4
รวม
100
ปริมาณที่ใช้ผลิต = ปริมาณทั้งหมดในสูตรแม่บทx ตัวคูณ

ปริมาณที่ใช้ผลิต(กก.)
20 x 0.1 = 2.0
13 x 0.1 = 1.3
33 x 0.1 = 3.3
9 x 0.1 = 0.9
21 x 0.1 = 2.1
4 x 0.1 = 0.4
10.0

การคานวณเปอร์เซ็นต์ผลผลิต (% yield)
เปอร์เซ็นต์ผลผลิต คือ ปริมาณเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ (%) ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สามารถผลิตได้ในแต่ละครั้ง
เนื่องจากการผลิตในแต่ละครั้งอาจไม่ได้ผลิตในปริมาณเท่ากันทุกครั้ง จึงต้องนามาคานวณ ให้อยู่ในหน่วย % เหมือนกัน
เพื่อให้สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งสามารถคานวณได้จากสูตร

เช่น ต้องการผลิตสบู่ก้อน 10 กิโลกรัม แต่ผลิตสบู่ก้อนได้จริง 9.5 กิโลกรัม
ต้องการผลิตสบู่ก้อน 100 ก้อน แต่ผลิตสบู่ก้อนได้จริง 83 ก้อน
เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตสบู่ก้อน =83x 100 = 83
100
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ชื่อสถานประกอบการ.
บันทึกการผลิต (Batch Manufacturing Record)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
เลขที่รุ่นการผลิต
ส่วนประกอบ
ลาดับที่

ลงชื่อ

รหัสวัตถุดิบ

รหัสผลิตภัณฑ์ :
ปริมาณที่ผลิต :

วันที่ผลิต :
ชื่อวิทยาศาสตร์/
ชื่อภาษาอังกฤษ

(ผู้รับผิดชอบ)
(ผู้อนุมัติ)

ชื่อภาษาไทย

วันที่เตรียม
วันที่อนุมัติ

ปริมาณ
ปริมาณที่
ปริมาณที่
ทั้งหมด (%) ใช้ผลิต (กก.) ชั่งจริง (กก.)

ชั่งโดย

ตรวจสอบ
โดย
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ชื่อสถานประกอบการ.
บันทึกการผลิต (Batch Manufacturing Record)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
เลขที่รุ่นการผลิต :
ขั้นตอนการผลิต
ลาดับที่

รหัสผลิตภัณฑ์ :
ปริมาณที่ผลิต :

วันที่ผลิต :
วิธีการผลิต

1
2
3
4
5
6
7
ลงชื่อ

(ผู้รับผิดชอบ)
(ผู้อนุมัติ)

วันที่เตรียม
วันที่อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการผลิต (Batch manufacturing record)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”
เลขที่รุ่นการผลิต :
18SOC/001
ส่วนประกอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อ
ลาดับที่ รหัสวัตถุดิบ
ภาษาอังกฤษ
1
CO 001 Coconut oil
2
PO 001 Palm oil
3
OO 001 Olive oil
4
SH 001 Sodium hydroxide
5
Water
Dried Curcuminextract
6
CP 001
powder
ลงชื่อ

สมศรี
สมใจ

(ผู้รับผิดชอบ)
(ผู้อนุมัติ)

วันที่ผลิต :
ชื่อภาษาไทย
น้ามันมะพร้าว
น้ามันปาล์ม
น้ามันมะกอก
โซดาไฟ
น้า
ผงขมิ้นชัน
วันที่
วันที่

18/05/60
18/05/60

รหัสผลิตภัณฑ์ :
ปริมาณที่ผลิต :

18/05/60

SOC0001
100 ก้อน

ปริมาณ
ทั้งหมด(%)
20
13
33
9
21

ปริมาณที่
ใช้จริง(กก.)
2.0
1.3
3.3
0.9
2.1

ปริมาณที่
ชั่งจริง (กก.)
2.02
1.31
3.30
0.91
2.10

4

0.4

0.40

ชั่งโดย

ตรวจสอบ
โดย
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(ตัวอย่าง)
บริษัท มินาโมนา จากัด
บันทึกการผลิต (Batch manufacturing record)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ก้อนขมิ้นชัน “เคอร์คิวมินา (Curcumina)”
เลขที่รุ่นการผลิต :
18SOC/001
วันที่ผลิต :
ขั้นตอนการผลิต
ลาดับที่
วิธีการผลิต

18/05/60

รหัสผลิตภัณฑ์ : SOC0001
ปริมาณที่ผลิต : 100 ก้อน

1

เตรียมแม่พิมพ์สบู่รูปสี่เหลีย่ ม

2

4

ค่อยๆ เทโซดาไฟลงในน้า ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเหลือ 40๐C
ผสมน้ามันมะพร้าวและน้ามันปาล์ม แล้วค่อยผสมลงในน้ามันมะกอก ตั้งภาชนะบนอ่างอังไอน้า คนให้เข้ากันจนได้
อุณหภูมิ 40๐C แล้วยกลง
เทสารละลายโซดาไฟข้อ 2 ลงในน้ามันข้อ 3 คนให้เข้ากัน

5

เติมผงขมิ้นชันลงไป คนให้เข้ากัน

6

คนต่อไปเรื่อยๆ จนสบู่จับตัวเหนียวข้นแล้วจึงเทในแม่แบบที่เตรียมไว้

7

ทั้งไว้ 1-2 วัน สบูจ่ ะจับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์จึงนาออกจากแบบ

3

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
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เอกสารเกี่ยวกับการทดสอบ

262

การทดสอบวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
1.
คุณลักษณะ/ลักษณะปรากฏ (appearance) เช่น สี สถานะ ความใส/ขุ่น ความเป็นเนื้อเดียวกัน วัตถุ
แปลกปลอม เป็นต้น
วิธีทดสอบ: สังเกตด้วยตาเปล่า (visual)
1) สี: เมื่อสังเกตโดยใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (แสงขาว) หรือจากแสงอาทิตย์
2) สถานะ: แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ของแข็ง ของกึ่งแข็ง และของเหลว
3) ความใส/ขุ่น: สังเกตเทียบกับฉากทึบสีขาวหรือดา
4) ความเป็นเนื้อเดียวกัน: สังเกตลักษณะของเนื้อของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์
5) วัตถุแปลกปลอม: สังเกตเทียบกับฉากทึบสีขาวหรือดา
2.
กลิ่น (odor)
วิธีทดสอบ: ดมด้วยจมูก โดยถือผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากปลายจมูกเป็นระยะประมาณ 1 กามือ ดมสาร
ตัวอย่างเทียบกับสารมาตรฐาน
3.
ความข้น/ความหนืด (viscosity)
วิธีทดสอบ: ใช้สาหรับทดสอบของกึ่งแข็งหรือของเหลว
1. เตรียมวัสดุผิวเรียบและสะอาด ได้แก่ แผ่นกระเบื้องเคลือบ หรือกระจก หรือแผ่นแก้ว
2. วางวัสดุผวิ เรียบในแนวระนาบกับพื้น
3. ตัก/ตวงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ช้อนชา ใส่บนผิววัสดุผิวเรียบที่ขอบบนสุด
4. ตั้งวัสดุผวิ เรียบเป็นมุมฉากกับพื้นราบหรือโต๊ะ สังเกตการไหลภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที เทียบกับ
วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน เช่น วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ในครั้งทีผ่ ลิตก่อนหน้า หรือสารที่มีความหนืด
ตามที่ต้องการ เป็นต้น
4.
ความหนาแน่น/ความถ่วงจาเพาะ (density)
วิธีทดสอบ: ใช้สาหรับทดสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว
ตัวอย่างการหาความหนาแน่นของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ โดยเทียบกับน้า
1) ชั่งแก้วพลาสติกบนเครื่องชัง่ จดบันทึกน้าหนักแก้วพลาสติก (น้าหนักแก้ว)
2) เติมน้าสะอาดลงในแก้วพลาสติก 20 กรัม (จะได้ปริมาตรน้า 20 มิลลิลิตร)
3) ขีดเส้นระดับน้าที่ผวิ แก้วพลาสติกด้านนอก
4) เทน้าออกจากแก้วพลาสติก เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูส่ ะอาด
5) วางแก้วพลาสติกบนเครื่องชั่ง แล้วใส่วตั ถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหาความหนาแน่น ให้มีความสูง
เท่ากับเส้นที่ขีดไว้ (จะมีปริมาตรเท่ากับ 20 มิลลิลิตร)
6) จดบันทึกน้าหนักที่เครื่องอ่านค่าได้ จะได้เป็นน้าหนักรวมของแก้วพลาสติกและวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์
(น้าหนักรวมของแก้วและสาร)
7) หาน้าหนักของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง (น้าหนักสาร) โดยนาน้าหนักรวมของแก้วพลาสติกและ
วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ลบด้วยน้าหนักแก้วพลาสติก (น้าหนักสาร = น้าหนักแก้วและสาร - น้าหนักแก้ว)
8) คานวณความหนาแน่นหรือความถ่วงจาเพาะของสาร โดยนาน้าหนักสารหารด้วยปริมาตรสาร (ความ
หนาแน่นหรือความถ่วงจาเพาะ = น้าหนักสาร ÷ ปริมาตรสาร)
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ตัวอย่างตารางบันทึกการหาความหนาแน่นหรือความถ่วงจาเพาะของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์
ลาดับ

รายการวัตถุดบิ /ผลิตภัณฑ์

1

น้ามันมะพร้าว

น้าหนักแก้ว
(กรัม)
30

น้าหนักรวมของแก้ว
และสาร (กรัม)
48.5

น้าหนักสาร
(กรัม)
48.5-30 = 18.5

ความหนาแน่นหรือความ
ถ่วงจาเพาะ (กรัม/มิลลิลิตร)
18.5/20 = 0.925
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การตรวจสอบความคงสภาพของเครื่องสาอาง
ผู้ ผลิ ตจะต้องทาการทดสอบความคงสภาพของเครื่องส าอางที่ ผลิ ตขึ้นเพื่อกาหนดวั นสิ้ นอายุ ของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งควรจะทาในการผลิตครั้งแรกเป็นอย่างน้อย การทดสอบจะทาตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์
โดยในช่วงเวลาของการเก็บผลิตภัณฑ์อาจเกิดความไม่คงสภาพของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางแสดงตัวอย่างความไม่คงสภาพของเครื่องสาอาง
สถานะผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
ของแข็ง
(solid)

ความไม่คงสภาพ

สบู่ก้อน
- อ่อนนุ่มเกินไป หรือเเห้ง เเข็งและแตกแม้มีแรงกดอ่อน ๆ
แปูงตลับ
- เกาะกันเป็นก้อน
ลิปสติก/ลิปมันแบบแท่ง - เปลี่ยนสี

ของกึ่งแข็ง
(semi-solid)

ครีม
เจล
ยาสีฟนั
ลิปมันตลับ

- เกิดการแยกชั้นของเนื้อผลิตภัณฑ์
- เกิดการแห้งหรือข้นแข็งของเนื้อผลิตภัณฑ์
- การหดตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์เนื่องจากการระเหยของน้า
- เกิดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า

ของเหลว
(liquid)

โลชัน
แชมพู
สบู่เหลว
น้าหอม

- เกิดการแยกชั้นของเนื้อผลิตภัณฑ์
- เกิดการเปลีย่ นแปลงของสี/กลิ่น
- เกิดการตกตะกอนในผลิตภัณฑ์
- เกิดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า

การเก็บรักษาเครื่องสาอาง
ผู้ผลิตจะต้องเก็บรักษาเครื่องสาอางที่ผลิตเสร็จแล้วไว้ในบริเวณที่เหมาะสม คือบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดด
ส่องถึงโดยตรงระหว่างวัน และมีอุณหภูมิห้อง (25-30 องศาเซลเซียส) และไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะ
ความร้อนสามารถเร่งการเสื่อมสภาพของเครื่องสาอางได้ เช่น ลิปสติกแท่งอาจเกิดโค้งงอ หรือหลอมจนเสียรูป
ครีมอาจเกิดการแยกชั้น หรือหากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติก็อาจจะเสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อ
โดนความร้อน น้าหอมอาจระเหยแล้วส่งผลให้สีและกลิ่นเปลี่ยนแปลง
จานวนตัวอย่างที่จัดเก็บ
ผู้ผลิตจะต้องจัดเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูปไว้สาหรับการตรวจสอบความคงสภาพ จานวน 2 เท่า
ของจานวนที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ โดยเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดียวกันกับที่จาหน่าย
ระยะเวลาในการตรวจสอบความคงสภาพของเครื่องสาอาง
ศึกษาความคงสภาพโดยเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาวะที่กาหนดเป็นเวลา 12-24 เดือน จากวันผลิตที่ระบุไว้
บนฉลาก
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การทดสอบความเป็นกรด-เบส
การทดสอบความเป็นกรด-เบส สามารถทดสอบได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่สามารถทาได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและมี
ค่าใช้จ่ายต่า คือ การใช้กระดาษลิตมัสและกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
การวัดความเป็นกรด-เบสด้วยกระดาษลิตมัสจะสามารถบอกได้แค่เพียงว่าสารละลายใดเป็นกรดหรือเบส
หรือกลางเท่านั้น ไม่สามารถแสดงการเปรียบเทียบว่าสารชนิดใดมีความเป็นกรดหรือเบสมากกว่ากัน หากต้องการ
เปรียบเทียบความเป็นกรด-เบสหรือต้องการทราบค่าพีเอช (pH) ต้องใช้กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ซึ่งมีทั้งชนิดที่
บอกค่า pH ได้ในช่วงแคบและชนิดที่บอกค่า pH ในช่วงกว้าง (pH1-14)
หลักการของกระดาษลิตมัสและกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ในการวัดค่าความเป็นกรด-เบส คือ อินดิเค
เตอร์ที่เคลือบบนกระดาษเกิดการเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับสารละลายทดสอบ ดังนั้นหากต้องการวัดค่าความเป็นกรดเบสของสารที่ไม่อยู่ในรูปสารละลาย จาเป็นต้องละลายหรือเจือจางให้เป็นสารละลายก่อนการวัดนั่นเอง
การเตรียมสารละลายของสารเพื่อทดสอบความเป็นกรด-เบส (กรณีที่สารเป็นของแข็งหรือกึ่งแข็ง)
เตรียมโดยนาสารที่ต้องการทดสอบมาละลายหรือเจือจางด้วยน้าสะอาดในปริมาณที่น้อยที่สุดที่ทาให้เกิด
เป็นสารละลายของสารที่ต้องการทดสอบได้ จากนั้นนาสารละลายของสารไปทดสอบความเป็นกรด-เบสต่อไป
การทดสอบความเป็นกรด-เบส
1. กระดาษลิตมัส
กระดาษลิตมัสมี 2 สี คือ สีแดงและสีน้าเงิน ดังภาพ

วิธีการทดสอบความเป็นกรด-เบสด้วยกระดาษลิตมัส
1. เตรียมสารละลายของสารที่ต้องการทดสอบ
2. บรรจุสารละลายลงในภาชนะปากกว้างประมาณ 10 ml
3. นากระดาษลิตมัสสีน้าเงินและสีแดงจุ่มลงไปในสารละลาย ประมาณ 1/2 ของกระดาษ

4. สังเกตสีของกระดาษลิตมัส เปรียบเทียบสีกับผลความเป็นกรด-เบสดังตารางด้านล่าง พร้อมทั้งสรุปและ
บันทึกผลการทดสอบ
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กระดาษลิตมัสสีน้าเงิน
กระดาษลิตมัสสีแดง
ผลความเป็นกรด-เบส

สีของกระดาษลิตมัสบริเวณที่สมั ผัสสารทดสอบ
แดง
น้าเงิน
น้าเงิน
แดง
น้าเงิน
แดง
กรด
เบส
กลาง

2. กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์สามารถบอกค่า pH ของสารละลายได้ กระดาษชนิดนี้มีทั้งรูปแบบที่เป็น
แถบกระดาษพร้อมใช้และชนิดม้วนบรรจุในกล่องพลาสติกทรงกลม ดังภาพ

วิธีการทดสอบความเป็นกรด-เบสด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
1. เตรียมสารละลายของสารที่ต้องการทดสอบ
2. บรรจุสารละลายลงในภาชนะปากกว้างประมาณ 10 ml
3. นากระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จุ่มลงไปในสารละลาย ประมาณ 1/2 ของกระดาษ
4. สังเกตสีของกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์แล้วนาไปเปรียบเทียบกับแถบสีบนภาชนะบรรจุกระดาษที่
ระบุค่า pH ของแต่ละสี พร้อมทั้งสรุปและบันทึกค่า pH ของสารละลายที่ต้องการทดสอบ
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ตัวอย่างผู้จาหน่ายกระดาษวัดความเป็นกรด-เบส
กระดาษวัดความเป็นกรด-เบส
แถบกระดาษวัดค่า pH 1-14 (80 แถบ)
กระดาษวัดค่า pH 1-14 แบบม้วน (5 เมตร)
CE-057 กระดาษลิตมัสสีแดง (100 ชิ้น)
CE-058 กระดาษลิตมัสสีน้าเงิน (100 ชิ้น)
CE-063 กระดาษ pH 1-14 แบบม้วน
CE-064 กระดาษ pH 1-14 (100 แถบ)
CE-065 กระดาษ pH 1-14 เยอรมัน (100 แถบ)
แถบกระดาษวัดค่า pH 1-14 (80 แถบ)
กระดาษวัดค่า pH 1-14 แบบม้วน (5 เมตร)
กระดาษวัดค่า pH 1-14 แบบม้วน (5 เมตร)
ยี่ห้อ Johnson
แถบกระดาษวัดค่า pH 1-14 (80 แถบ)
กระดาษวัดค่า pH 1-14 แบบม้วน (5 เมตร)
แถบกระดาษวัดค่า pH 1-14 (80 แถบ)
แถบกระดาษวัดค่า pH 1-14 (80 แถบ)
กระดาษวัดค่า pH 1-14 แบบม้วน (5 เมตร)

ราคา
(บาท)
ไม่ระบุ
60
60
120
150
380
280
540
700
250
250
50
150
200

ผู้จาหน่าย
ศึกษาภัณฑ์ออนไลน์
http://www.suksapanpanit.com/
บริษัท ไซ เทรดเดอร์ จากัด
โทร 083-0494100
http://www.scitrader.co.th/
บริษัท นีโอนิคส์ จากัด
http://www.tools.in.th/
โทร 02-077-7602,061-8268939
E-mail: sale@tools.in.th
https://www.lazada.co.th/
http://www.sawangha.com/product/47
http://www.priceza.com/
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การตรวจเชื้อและลักษณะทางเคมี (ถ้าสามารถตรวจสอบได้)
สามารถส่งตรวจได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
1.การทดสอบคุณสมบัติทางจุลทางชีววิทยา
เครื่องสาอางทุกประเภท
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2.การทดสอบทางเคมี

270

271

272

273

274

275

ข้อมูลการติดต่อ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 บาราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-9510000, 02-5899850-8
โทรสาร 02-5915974, 02-5915449
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การทดสอบวัสดุบรรจุ ยกตัวอย่างตามรูปแบบ เช่น ขวด/กล่อง/กระปุก/หลอด
1. ลักษณะปรากฏ (appearance) เช่น รูปทรง สี ใส/ขุ่น เป็นต้น
2. ขนาด (size)
3. น้าหนัก (weight)
4. ปริมาตรบรรจุ (volume)
5. รอยรั่ว (leakage)
6. ความถูกต้องของฉลาก (label) (ถ้ามี)
วิธีทดสอบลักษณะปรากฏ
สังเกตลักษณะวัสดุบรรจุดว้ ยตา โดยใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (แสงขาว) หรือจากแสงอาทิตย์
วิธีทดสอบขนาด
วัดส่วนต่าง ๆ ของวัสดุบรรจุตามที่กาหนดในตาราง โดยใช้เครือ่ งมือในการวัด เช่น ไม่บรรทัด สายวัด ตลับ
เมตร เป็นต้น ซึ่งการบอกขนาดจะต้องแสดงในหน่วยเดียวกันทั้งหมด โดยการแสดงขนาดอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเหมาะสอของลักษณะวัสดุบรรจุ
หลอด
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก x สูง

กระปุก
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก x สูง

ขวด
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านยาว x เส้นผ่านศูนย์กลางด้านสัน้ x สูง

กล่องสี่เหลี่ยม
ความกว้าง x ยาว x สูง
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วิธีทดสอบน้าหนัก
ชั่งน้าหนักของภาชนะบรรจุทสี่ ะอาดและแห้ง โดยใช้เครื่องชั่งที่มีมาตรฐาน
วิธีทดสอบปริมาตรบรรจุ

1.
2.
3.
4.
5.

1
2
3
4,5
ชั่งน้าหนักภาชนะบรรจุ
ใส่น้าลงในภาชนะบรรจุจนเต็ม
ชั่งน้าหนักภาชนะบรรจุที่มีน้า
นาน้าหนักของน้าในข้อ 3 ลบด้วยน้าหนักในข้อ 1 เพื่อคานวณหาน้าหนักของน้าที่อยู่ในภาชนะบรรจุ
ปริมาตรของน้าที่อยู่ในภาชนะบรรจุจะเท่ากับน้าหนักของน้าที่อยู่ในภาชนะบรรจุ (เนื่องจากน้ามีความ
หนาแน่นเป็น 1)โดยจะถือว่าปริมาตรของน้าที่อยู่ในภาชนะบรรจุเป็นปริมาตรบรรจุของภาชนะบรรจุนั้น

วิธีทดสอบรอยรั่ว
1. เติมน้าลงในถังที่มีขนาดใหญ่เพียงพอในการแช่ภาชนะบรรจุ
2. ประกอบวัสดุบรรจุจนได้ภาชนะบรรจุสาหรับใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
3. แช่ภาชนะบรรจุที่ประกอบเสร็จลงในถังน้าในข้อ 1 แล้วกดภาชนะบรรจุให้จมลงในน้าทั้งหมดเป็นระยะเวลา
1 นาที
4. สังเกตฟองอากาศที่อาจเกิดขึ้นหากภาชนะบรรจุมีรอยรัว่ จะมีฟองอากาศผุดออกมาให้เห็นที่ผิวน้า ให้หมุน
ภาชนะบรรจุในถังน้าไปเรื่อย ๆ เพื่อหาบริเวณของภาชนะบรรจุที่มีฟองอากาศผุดออกมา และจะถือว่า
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เกิดรอยรั่ว
5. เมื่อครบ 1 นาที ให้ยกภาชนะบรรจุออกจากถังน้าและสังเกตภาชนะบรรจุด้านใน หากภาชนะบรรจุไม่เกิด
รอยรั่ว บริเวณด้านในของภาชนะบรรจุจะแห้งและไม่พบน้าซึมเข้าไปด้านใน
วิธีทดสอบความถูกต้องของฉลาก (ถ้ามี)
ตรวจสอบรายละเอียดของข้อความบนฉลากให้ตรงตามที่กาหนด
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ข้อความที่ปรากฎบนฉลาก
รายละเอียดบนฉลากจะต้องใช้ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของเครื่องสาอาง ไม่ขัด
ต่อศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และมีขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน
1. ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสาอาง ต้องจัดให้มีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น
2. ประเภทหรือชนิดเครื่องสาอาง
3. ส่วนประกอบ แสดงรายละเอียดของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสาอาง โดยเรียงลาดับตาม
ปริมาณของสารจากมากไปหาน้อย
4. วิธีใช้
5. คาเตือน (ถ้ามี)
6. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต
7. ปริมาณสุทธิ
8. เลขที่แสดงครั้งทีผ่ ลิต
9. เดือนปีที่ผลิต
10. เดือนปีที่หมดอายุ กาหนดตามผลการทดสอบความคงตัว
11. เลขใบรับจดแจ้ง จานวน10 หรือ 13 หลัก
12. ข้อความอันจาเป็นอื่น ๆ (ถ้ามี)
สาหรับภาชนะบรรจุที่มีขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่แสดงฉลากน้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร ต้องแสดงข้อความ
อย่างน้อย ได้แก่ ชื่อเครื่องสาอางเลขที่แสดงครั้งที่ผลิตเดือนปีที่ผลิตเดือนปีที่หมดอายุ และเลขที่ใบรับจดแจ้ง ส่วน
ข้อความอื่น ๆ ให้แสดงในใบแทรกหรือเอกสารคู่มือที่ใช้ประกอบบเครื่องสาอาง
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แบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในสถานที่ผลิตเครือ่ งสาอาง
สาหรับผู้ประกอบการประเมินด้วยตนเอง
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องผลการตรวจสอบกรณีที่ปฏิบัติได้ หรือเครื่องหมาย  ในกรณีที่ปฏิบัตไิ ม่ได้
ลาดับ

1

หมวด/
ข้อกาหนด

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/
หลักฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

ข้อมูลทั่วไป
1

2

ข้อมูลทั่วไปของสถานทีผ่ ลิต

บุคลากร

3

2.3

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษา
ด้วยตนเองของบุคลากรที่
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต
เครื่องสาอาง

บันทึก/หลักฐานการ
ได้รบั การฝึกอบรม/
ศึกษาด้วยตนเอง

2.3

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษา
ด้วยตนเองของบุคลากรที่
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเครื่องสาอาง เช่น
การจดแจ้ง การทาฉลาก

บันทึก/หลักฐานการ
ได้รบั การฝึกอบรม/
ศึกษาด้วยตนเอง

สถานที่ผลิต
3.3
3.6

ปูายทาด้วยวัสดุถาวรแสดง
ข้อความ “สถานที่ผลิต
เครื่องสาอาง
1. วิธีการตรวจสอบปริมาณ
แสงสว่างทีเหมาะสมในการ
ปฏิบัตงิ าน (ถ้ามี)
2. วิธีการและบันทึกการ
ตรวจสอบการระบายอากาศ
ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัตงิ าน (ถ้ามี)

1. บันทึกการตรวจสอบ
ปริมาณแสงสว่างที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัตงิ าน
2. บันทึกการตรวจสอบ
การระบายอากาศที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัตงิ าน (ถ้ามี)

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

280
ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

3.7
4

5

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์การ
ผลิต
-

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/
หลักฐาน

วิธีการตรวจสอบสัตว์และ
แมลง (ถ้ามี)

-

สุขลักษณะและ
สุขอนามัย
5.1.1, 5.12,
1. ระเบียบการปฏิบัตงิ าน
5.13
ขององค์กรที่เกีย่ วกับ
สุขลักษณะและสุขอนามัย
2. วิธีการตรวจสอบบุคลากร
ก่อนปฏิบัติงานและในขณะ
ปฏิบัตงิ าน เพื่อให้มี
สุขอนามัยที่ดี และไม่มี
บุคลากรสวมชุดปฏิบัตงิ าน
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณ
สะอาดออกไปนอกบริเวณ
ควบคุมความสะอาด
3. เอกสาร/รูปภาพ/
สัญลักษณ์แสดงวิธีการสวม
ชุดปฏิบัตงิ าน หรือรูปภาพ
แสดงวิธีการสวมชุด
ปฏิบัตงิ าน
5.1.4
ผลการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
5.2.3
วิธีการจัดการของเสีย
5.2.5

เอกสาร/วิธกี ารบาบัด
น้าทิ้ง (ถ้ามี)

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

บันทึกการตรวจสอบ
สัตว์และแมลง

-

บันทึกการตรวจสอบ
บุคลากรก่อนปฏิบัตงิ าน
และในขณะปฏิบัตงิ าน
(ถ้ามี)

บันทึกการจัดการของ
เสียที่เกิดจากการผลิต
(ถ้ามี)
บันทึกการบาบัดน้าทิง้
(ถ้ามี)

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

281
ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/
หลักฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

5.2.6

1. ปูาย/สัญลักษณ์แสดง
ความเป็นอันตรายของ
สารเคมีตามความจาเป็น
เช่น สารไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่
ห้ามรับประทานอาหาร ดืม่
เครื่องดื่มในบริเวณทีผ่ ลิต
ปูายแสดงอุปกรณ์ดับเพลิง
และให้ใช้อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล
2. วิธีการใช้ถงั ดับเพลิง
(ถ้ามี)
3. คาแนะนาวิธีการปฐม
พยาบาล (ถ้ามี)
4. ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน (ถ้ามี)
5.3.2 เครื่องมือ วิธีการทาความสะอาดที่
เครื่องใช้ และ เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิด
อุปกรณ์การ
การปนเปื้อน
ผลิต
5.3.3 บันทึก
การทาความ
สะอาด
6

การดาเนินการ
ผลิต
6.1.1
6.1.3

6.1.4

บันทึกการทาความ
สะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์
การผลิต

วิธีการตรวจสอบวัตถุดิบว่า
พร้อมใช้งาน มีสภาพดี
1. ฉลากบนภาชนะบรรจุ
ของวัตถุดบิ
2. ฉลากของวัสดุบรรจุ
1.เอกสารผลการทดสอบ
คุณภาพหรือคุณลักษณะ /
ใบรับรองผลการตรวจ

บันทึกการตรวจสอบ
วัตถุดิบ (ถ้ามี)
1. บันทึกการตรวจสอบ
ฉลากของวัตถุดบิ (ถ้ามี)
2. บันทึกการตรวจสอบ
ฉลากของวัสดุบรรจุ
(ถ้ามี)

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
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ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

6.1.5

6.1.6

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/
หลักฐาน

วิเคราะห์ของวัตถุดิบ
2. เอกสารผลการทดสอบ
คุณภาพหรือคุณลักษณะ /
ใบรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห์ของวัสดุบรรจุ
1. วิธีการรับ-จ่ายวัตถุดิบ
2. วิธีการรับ -จ่ายวัสดุบรรจุ

1. วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
น้าที่ใช้เป็นส่วนผสมใน
ตารับเครื่องสาอาง
(กรณีทาน้าใช้เอง)
1.วิธีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของวัตถุดิบก่อนที่
จะผลิตเครื่องสาอางตารับ
2. ปูายบ่งชี้วัตถุดบิ ติดบน
ภาชนะบรรจุของวัตถุดิบ
วิธีการทาความสะอาด
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
1. วิธีการตรวจสอบห้อง
ผลิตให้พร้อมใช้งานก่อน
และระหว่างการผลิต
2. วิธีการทาความสะอาด
พื้นที่การผลิต
(สามารถใช้เอกสารร่วมกับ
ข้อ 5.3.2 , 5.3.3)
วิธีการปูองกันการปนเปื้อน
ที่อาจเกิดขึ้นกรณีมีการผลิต
เครื่องสาอางหลายตารับ
พร้อมกันในห้องเดียวกัน
(ถ้ามี)

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

1.บันทึกการรับ -จ่าย
วัตถุดิบ
2.บันทึกการรับ-จ่าย
วัสดุบรรจุ
1.บันทึกการตรวจสอบ
คุณภาพน้า
(กรณีทาน้าใช้เอง)
บันทึกตรวจสอบความ
ถูกต้องของวัตถุดิบ
ก่อนที่จะผลิต

บันทึกการทาความ
สะอาด อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้
บันทึกการตรวจสอบ
ห้องผลิตให้พร้อมใช้งาน
ก่อนและระหว่างการ
ผลิต
2. . บันทึกการทาความ
สะอาดพืน้ ที่การผลิต
บันทึกการตรวจสอบ
การปูองกันการปนเปื้อน
ที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
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ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

6.2.1.5

6.2.1.6
6.2.1.7

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5

7

การควบคุม
คุณภาพ
7.1

7.2

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/
หลักฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

1. สูตรแม่บท
(master formula)
2. วิธีการผลิตเครื่องสาอาง
วิธีการกาหนดเลขที/่ อักษร
ครั้งที่ผลิตเครื่องสาอาง
ปูายบ่งชี้ของเครื่องสาอาง
รอการบรรจุ (bulk) ที่มี
ข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน
1. สูตรแม่บท
(master formula)
2. วิธีการบรรจุ
1. วิธีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของปูายบ่งชีข้ อง
วัสดุบรรจุ
2. ปูายบ่งชี้ของวัสดุบรรจุ
วิธีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของฉลาก
ฉลากเครื่องสาอาง
วิธีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของปริมาณสุทธิ

บันทึกการผลิต

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
หรือวิธีการส่งเครื่องสาอาง
ไปทดสอบวิเคราะห์
ภายนอกและการพิจารณา
ผลการทดสอบ/วิเคราะห์
1.วิธีการเก็บตัวอย่าง
เครื่องสาอางสาเร็จรูป
(retain sample) (ถ้ามี)
2. ปูายบ่งชี้ตัวอย่าง
เครื่องสาอางสาเร็จรูป

บันทึกการตรวจสอบ
คุณภาพ หรือผลการ
ทดสอบ/วิเคราะห์

บันทึกการบรรจุ

บันทึกการตรวจสอบ
ความถูกต้องของปูายชี้
บ่งของวัสดุบรรจุ
บันทึกการตรวจสอบ
ความถูกต้องของฉลาก
บันทึกการตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ปริมาณสุทธิ

บันทึกการเก็บตัวอย่าง
เครื่องสาอางสาเร็จรูป
(retain sample)

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
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ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/
หลักฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

3. ตัวอย่างเครื่องสาอาง
สาเร็จรูป (retain sample)
8

9

10

เอกสารการ
ผลิต
8.1

8.2
การเก็บรักษา

สูตรแม่บท
(master formula)
-

-

บันทึกการผลิต

1.วิธีการเก็บรักษา
วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ
2. ปูายบ่งชี้
3. วิธีการควบคุมอุณหภูมิ
ความชืน้ แสงสว่าง

บันทึกการตรวจสอบ
การควบคุมอุณหภูมิ
ความชืน้ แสงสว่าง

10.1

วิธีการจัดการข้อร้องเรียน

10.2

-

10.3

วิธีการรายงานอาการอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้
เครื่องสาอาง

10.4

วิธีการเรียกคืนเครื่องสาอาง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดไว้

บันทึก/แบบฟอร์ม
จัดการข้อร้องเรียน
บันทึก/แบบฟอร์ม
แสดงผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
บันทึกรายงานอาการ
อันไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้เครื่องสาอาง
(ถ้ามี)
บันทึกการเรียกคืน
เครื่องสาอาง

ข้อร้องเรียน

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
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แบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในสถานทีน่ าเข้าและเก็บรักษาเครือ่ งสาอาง
สาหรับผูป้ ระกอบการประเมินด้วยตนเอง
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องผลการตรวจสอบกรณีที่ปฏิบัติได้ หรือเครื่องหมาย  ในกรณีที่ปฏิบัตไิ ม่ได้
ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

1

ข้อมูลทั่วไป
1

2

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/หลักฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

ข้อมูลทั่วไปของสถานทีน่ าเข้า
และเก็บรักษา

บุคลากร

3

2.3

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาด้วย
ตนเองของบุคลากรทีป่ ฏิบัตงิ าน
เกี่ยวข้องกับนาเข้าและเก็บ
รักษาเครื่องสาอาง

บันทึก/หลักฐานการ
ได้รบั การฝึกอบรม/
ศึกษาด้วยตนเอง

2.3

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาด้วย
ตนเองของบุคลากรทีป่ ฏิบัตงิ าน
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เครื่องสาอาง เช่น การจดแจ้ง
การทาฉลาก

บันทึก/หลักฐานการ
ได้รบั การฝึกอบรม/
ศึกษาด้วยตนเอง

2.4

ผลการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สถานที่
นาเข้า
3.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

ปูายทาด้วยวัสดุถาวรแสดง
ข้อความ
“สถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง”
ปูายทาด้วยวัสดุถาวรแสดง
ข้อความ
“สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง ”
1.วิธีการเก็บรักษาเครื่องสาอาง
2. ปูายบ่งชี้
วิธีการควบคุมการเบิกจ่าย และ 1.
จัดทาบันทึกการจัดส่ง

บันทึกการเก็บรักษา
เครื่องสาอาง วัสดุบรรจุ
2. บันทึกการควบคุม
การเบิกจ่าย

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
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ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

เครื่องสาอางสาเร็จรูป

3. บันทึกการจัดส่ง
เครื่องสาอางสาเร็จรูป

3.2.5

1. วิธีการตรวจสอบปริมาณแสง
สว่างทีเหมาะสมในการ
ปฏิบัตงิ าน (ถ้ามี)
2. วิธีการตรวจสอบการระบาย
อากาศที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัตงิ าน (ถ้ามี)

3.2.6

วิธีการตรวจสอบสัตว์และแมลง
(ถ้ามี)

3.2.7

วิธีการควบคุมสิง่ แวดล้อมตาม
ข้อกาหนดเครื่องสาอาง (ถ้ามี)

3.2.9

วิธีการกาจัดขยะ/จัดการขยะ
(ถ้ามี)
1. ปูาย/สัญลักษณ์แสดงความ
เป็นอันตรายของสารเคมีตาม
ความจาเป็น เช่น สารไวไฟ ห้าม
สูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหาร
ดื่มเครื่องดื่มในบริเวณทีผ่ ลิต
ปูายแสดงอุปกรณ์ดับเพลิง และ
ให้ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตราย
ส่วนบุคคล
2. วิธีการใช้ถงั ดับเพลิง (ถ้ามี)
3. คาแนะนาวิธีการปฐม
พยาบาล (ถ้ามี)
4. ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน (ถ้ามี)

1. บันทึกการตรวจสอบ
ปริมาณแสงสว่างที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัตงิ าน (ถ้ามี)
2. บันทึกการตรวจสอบ
การระบายอากาศที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัตงิ าน (ถ้ามี)
บันทึกการตรวจสอบ
สัตว์และแมลง (ถ้ามี)
บันทึกการควบคุม
สิงแวดล้อมตาม
ข้อกาหนดเครื่องสาอาง
(ถ้ามี)
บันทึกการวิธีการกาจัด
ขยะ/จัดการขยะ (ถ้ามี)

3.2.10

4

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/หลักฐาน

การนาเข้า

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

287
ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/หลักฐาน

4.1.1

หลักฐานว่าเครื่องสาอางที่
ตนเองนาเข้าผลิตจากผูผ้ ลิตที่
ได้รบั การรับรองมาตรฐานตามที่
กาหนดในภาคผนวก ก /
มาตรฐานที่เทียบเท่า/ไม่ตากว่
่ า
มาตรฐานตามข้อกาหนด 4.1.1
หนังสือรับรองจากเจ้าของ
เครื่องสาอางหรือจากผูผ้ ลิต
เครื่องสาอาง (Letter of
Authorization from
Trademarks owner or
Manufacturer)
1. ใบขนสินค้า
2. เอกสารใบแสดงรายการสินค้า
3. เอกสารแสดงหมายเลขครั้งที่
ผลิตของเครื่องสาอางทีน่ าเข้า
1.วิธีการเก็บตัวอย่าง
เครื่องสาอาง (retain sample)
(ถ้ามี)
2. ปูายบ่งชี้ตัวอย่าง
เครื่องสาอางสาเร็จรูป
3. ตัวอย่างเครื่องสาอาง
(retain sample)
1. วิธีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของฉลาก (ถ้ามี)
2. ฉลากเครื่องสาอาง

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2

5

การควบคุม
คุณภาพ
5
1. ใบรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพ
หรือเอกสารแสดงคุณลักษณะ
ของเครื่องสาอางที่มีการนาเข้า
2. ข้อกาหนดของเครื่องสาอาง
สาเร็จรูป (product

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

-

บันทึกการเก็บตัวอย่าง
เครื่องสาอาง
(retain sample) (ถ้ามี)

บันทึกการตรวจสอบ
ความถูกต้องของฉลาก
(ถ้ามี)

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

288
ลาดับ

หมวด/
ข้อกาหนด

เอกสารคู่มือ-วิธีการ/หลักฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ

บันทึก

conformance)
3. แฟูมเอกสารข้อมูล
เครื่องสาอาง (Product
Information File : PIF)
4. เอกสารความปลอดภัยของ
วัตถุดิบ (Safety Data Sheet :
SDS)
6

ข้อร้องเรียน
6.1

วิธีการจัดการข้อร้องเรียน

6.2

-

6.3

วิธีการรายงานอาการอันไม่พงึ
ประสงค์จากการใช้เครื่องสาอาง

6.4

วิธีการเรียกคืนเครื่องสาอาง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดไว้

บันทึก/แบบฟอร์ม
จัดการข้อร้องเรียน
บันทึก/แบบฟอร์ม
แสดงผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
บันทึกรายงานอาการ
อันไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้เครื่องสาอาง
(ถ้ามี)
บันทึกการเรียกคืน
เครื่องสาอาง

ผลการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

วิธกี ารยื่นคาขออนุญาตด้านอาหารตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
1. ศึกษารายละเอียดในคู่มือสาหรับประชาชน
(ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง)
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/manual.php

2. กรอกคาขอ & เตรียมเอกสารหลักฐาน

(ตามที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน)
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/downloadForm.php

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้วยบันทึกตรวจสอบคาขอ (Checklist)
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/checklist.php

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/checklist.php
4. นัดหมายล่วงหน้า เพื่อยื่นคาขออนุญาต
http://203.157.72.105/foodbooking/

5. รายงานตัวที่ช่องบริการที่ระบุตามใบนัด ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
6. ยื่นคาขอ&เอกสารที่ช่องบริการ ตามเวลานัดหมาย

7.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่อง+
กาหนดระยะเวลาการแก้ไข พร้อม
ลงนามรับทราบร่วมกัน
(ผู้ยื่น&จนท.)

ไม่ครบถ้วน
/ไม่ถูกต้อง
ตาม Checklist

7. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
คาขอ &
เอกสาร

ระยะเวลาการพิจารณา
ตามที่กาหนดในคู่มือ
สาหรับประชาชนสาหรับ
คาขอนั้นๆ

7.1.2 ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
แก้ไขครบถ้วนถูกต้องตาม
บันทึกข้อบกพร่อง ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

 แก้ไขไม่ครบถ้วนถูกต้อง
 เกินระยะเวลาที่กาหนด

7.1.4 ส่งคืนคาขอ

7.2 ออกใบรับคาขอ
7.2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต

7.1.1 ออกใบรับคาขอ (สถานะรอแก้ไข)

7.1.3
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
การแก้ไข

ครบถ้วนถูกต้อง
ตาม Checklist

7.2.2 แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้ว
เสร็จ ภายใน 7 วัน หากล่าช้ากว่า
กาหนดจะแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า
ทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ ทาง e-mail
(ตามที่ระบุในบันทึกตรวจสอบคาขอ)
(Checklist)

คำแนะนำ
กำรขออนุญำตสถำนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำสำหรั บ

ใบอนุญำตขำยยำแผนปั จจุบัน

ตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำต
และกำรออกใบอนุญำตขำยยำแผนปั จจุบนั
พ.ศ.2556

งำนใบอนุญำต
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด สำนักยำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
โทร. 0 2590 7200

http://www.fda.moph.go.th

กำรขออนุญำตขำยยำแผนปั จจุบัน
1. เอกสำรที่ผ้ ูขออนุญำตหรื อผู้ดำเนินกิจกำรต้ องเตรี ยม
[
[
[

[
[

[
[

[
[
[
[

[

[ ] บุคคลธรรมดำ
] คำขออนุญำต ( ข.ย.1)
] รูปถ่ำยของผู้ขออนุญำต ขนำด 3 x 4 ซม. 3 รูป
(รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
] สำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้ขออนุญำตพร้ อมตัวจริง
- หนังสือขออนุญำตทำงำนที่ออกโดยกระทรวง
แรงงำนฯและหนังสือเดินทำง (บุคคลต่ำงด้ ำว)
] สำเนำบัตรประชำชนของผู้ขออนุญำตพร้ อมตัวจริง
] ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญำต
(ต้ องระบุโรคต้ องห้ ำมตำมกฎกระทรวง ได้ แก่ โรคเรื อ้ น,
วัณโรคในระยะอันตรำย, โรคเท้ ำช้ ำงในระยะปรำกฏ
อำกำรเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม, โรคติดยำเสพติดให้ โทษ
อย่ำงร้ ำยแรง, โรคพิษสุรำเรื อ้ รัง)
] สัญญำระหว่ำงผู้ขออนุญำตและผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
จำนวน 3 ชุด
] หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝำก / โฉนดที่ดิน) จำนวนเงินตังแต่
้
10,000 บำทขึ ้นไป
- หนังสือรับรองเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน ไม่นำน
เกิน 3 เดือน หรื อ
- สำเนำโฉนดที่ดินที่ไม่ตดิ ภำระผูกพันพร้ อมตัวจริง
] สัญญำเช่ำ (กรณีที่เช่ำสถำนที่) หรื อหนังสือยินยอม
] สำเนำทะเบียนบ้ ำนของสถำนที่ที่ขออนุญำต
] สำเนำบัตรประชำชนของเจ้ ำของสถำนที่ที่ให้ เช่ำ /
ยินยอม ฯ
] สำเนำทะเบียนบ้ ำนของสถำนที่ที่ขออนุญำต
- กรณีทะเบียนบ้ ำนไม่มีผ้ อู ำศัย (ทะเบียนบ้ ำนลอย)
[ ] สำเนำสัญญำซื ้อ-ขำยสิง่ ปลูกสร้ ำงฯ
หรื อ [ ] สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ ำงฯ
หรื อ [ ] สำเนำเอกสำรอ้ ำงกรรมสิทธิ์
] หนังสือมอบอำนำจ ถ้ ำผู้ขออนุญำตหรื อผู้ดำเนินกิจกำร
ไม่สำมำรถมำติดต่อด้ วยตนเอง พร้ อมอำกรแสตมป์ 10 บำท

[
[
[

[
[

[
[
[
[

[ ] บริษัท / ห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด
] คำขออนุญำต (ข.ย.1)
] รูปถ่ำยของผู้ดำเนินกิจกำร ขนำด 3 x 4 ซม. 3 รูป
(รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
] สำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้ดำเนินกิจกำรพร้ อมตัวจริ ง
- หนังสือขออนุญำตทำงำนที่ออกโดยกระทรวง
แรงงำนฯและหนังสือเดินทำง (บุคคลต่ำงด้ ำว)
] สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ดำเนินกิจกำรพร้ อมตัวจริ ง
] ใบรับรองแพทย์ของผู้ดำเนินกิจกำร
(ต้ องระบุโรคต้ องห้ ำมตำมกฎกระทรวง ได้ แก่ โรคเรื อ้ น,
วัณโรคในระยะอันตรำย, โรคเท้ ำช้ ำงในระยะปรำกฏ
อำกำรเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม, โรคติดยำเสพติดให้ โทษ
อย่ำงร้ ำยแรง, โรคพิษสุรำเรื อ้ รัง)
] สัญญำระหว่ำงผู้ขออนุญำตและผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
จำนวน 3 ชุด
] หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้ อมวัตถุประสงค์
] หนังสือมอบอำนำจและแต่งตังผู
้ ้ ดำเนินกิจกำร
(ตำมแบบ) ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท
] สำเนำทะเบียนบ้ ำน/สำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรผู้ลงนำมแต่งตังฯ
้

2. เอกสำรที่ผ้ มู หี น้ ำที่ปฏิบตั กิ ำรต้ องเตรียม
[ ] คำรับรอง (แบบ ข.ย. 11) ต้ องมำเซ็นชื่อต่อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่
[ ] ใบประกอบโรคศิลปะพร้ อมสำเนำ และต้ องผ่ำนกำรรับรองจำกสภำเภสัชกรรม
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน
3. อื่น ๆ
[ ] รูปถ่ำย แผนที่ แผนผัง ของสถำนที่ที่ขออนุญำต จำนวน 1 ชุด (ตำมแบบ)
[ ] ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต จำนวน 2,000 บำท ชำระเงินในวันที่รับใบอนุญำต

-

กรณีเช่ ำสถำนที่ของหน่ วยงำนของทำงรำชกำรหรือเอกชน เช่ น
กำรเคหะแห่งชำติ
ที่ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริ ย์
หน่วยงำนของรำชกำร
สถำนที่ของวัด
ฯลฯ

-

ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
คอนโดมิเนียม
อำคำรชุด
ฯลฯ

เอกชน

ให้ ใช้ หลักฐำนของผู้มีอำนำจหรื อผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมำยกระทำกำรแทน
และประทับตรำรั บรองของหน่ วยงำนนัน้ ๆ กรณีท่ มี ีใบเสร็จชำระเงินค่ ำเช่ ำ
ให้ แนบหลักฐำนมำด้ วย
หมำยเหตุ 1. กรณีที่ผ้ ขู ออนุญำต หรื อ ผู้ดำเนินกิจกำรเป็ นคนต่ำงชำติ เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นคำขอ
จะต้ องมีหนังสือขออนุญำตทำงำนที่ออกโดยกระทรวงแรงงำนฯ และหนังสือเดินทำง
2. เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรและนำเสนอขออนุมตั ิ โปรดจัดเรี ยงเอกสำรให้ เรี ยบร้ อย
และกรอกรำยละเอียดทีต่ งั ้ หมำยเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ให้ ชดั เจน อ่ำนง่ำยเพื่อติดต่อกลับ

ข้ อควำมที่แสดงในป้ำย

สีพนื ้

สีตัวอักษร

ขนำดป้ำย

1. สถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบนั

น ้ำเงิน

ขำว

ไม่ต่ำกว่ำ
20x70 ซม.

ไม่ต่ำกว่ำ 3 ซม.

เขียว

ขำว

“

“

แดง

ขำว

“

“

เขียว
เขียว
เขียว

ขำว
ขำว
ขำว

“
“
“

“
“
“

เขียว

ขำว

“

“

เขียว

ขำว

“

“

ไม่ต่ำกว่ำ
20x70 ซม.

“

2. สถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบนั
เฉพำะยำบรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ยำ
อันตรำยหรื อยำควบคุมพิเศษ
3. สถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบนั
เฉพำะยำบรรจุเสร็ จสำหรับสัตว์
4. สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ
5. สถำนที่ผลิตยำแผนปั จจุบนั
6. สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ
7. สถำนที่นำหรื อสัง่ ยำแผน
โบรำณเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
8. สถำนที่นำหรื อสัง่ ยำแผน
ปั จจุบนั เข้ ำมำในรำชอำณำจักร
9. ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐำนะ
และเวลำปฏิบตั ิกำรของผู้มี
หน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร

ตำมประเภท
ตำมประเภท
ใบอนุญำตนันๆ
้
ใบอนุญำตนันๆ
้

ควำมสูงของตัวอักษร

ตัวอย่ ำง แบบป้ำยแสดงสถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบัน

สถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบัน

นางสาวเภสัช เขียวมะกอก ภ.บ.
เวลาปฏิบตั ิการ 09.00-20.00 น.
ภ.99999

ตัวอย่ าง
คาขออนุญาตขายยาแผนปั จจุบัน
เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์

กลุ่มงานใบอนุญาต
กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู้ตลาด
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 02-5907200

http://drug.fda.moph.go.th

เอกสารที่ผ้ ูขออนุญาตหรื อผู้ดาเนินกิจการต้ องเตรี ยม
[ ] บุคคลธรรมดา
[ ] บริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนจากัด
[ ] คำขออนุญำต ( ข.ย.3)
[ ] คำขออนุญำต (ข.ย.3)
[ ] รูปถ่ำยของผู้ขออนุญำต ขนำด 3 x 4 ซม. 3 รูป
[ ] รูปถ่ำยของผู้ดำเนินกิจกำร ขนำด 3 x 4 ซม. 3 รูป
(รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
(รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้ขออนุญำตพร้ อมตัวจริง
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้ดำเนินกิจกำรพร้ อมตัวจริ ง
- หนังสือขออนุญำตทำงำนที่ออกโดยกระทรวง
- หนังสือขออนุญำตทำงำนที่ออกโดยกระทรวง
แรงงำนฯและหนังสือเดินทำง (บุคคลต่ำงด้ ำว)
แรงงำนฯและหนังสือเดินทำง (บุคคลต่ำงด้ ำว)
[ ] สำเนำบัตรประชำชนของผู้ขออนุญำตพร้ อมตัวจริง
[ ] สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ดำเนินกิจกำรพร้ อมตัวจริ ง
[ ] ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญำต
[ ] ใบรับรองแพทย์ของผู้ดำเนินกิจกำร
(ระบุโรคต้ องห้ ำมตำมกฎกระทรวง ได้ แก่ โรคเรื อ้ น,
(ระบุโรคต้ องห้ ำมตำมกฎกระทรวง ได้ แก่ โรคเรื อ้ น,
วัณโรคในระยะอันตรำย, โรคเท้ ำช้ ำงในระยะปรำกฏ
วัณโรคในระยะอันตรำย, โรคเท้ ำช้ ำงในระยะปรำกฏ
อำกำรเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม, โรคติดยำเสพติดให้ โทษ
อำกำรเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม, โรคติดยำเสพติดให้ โทษ
อย่ำงร้ ำยแรง, โรคพิษสุรำเรื อ้ รัง)
อย่ำงร้ ำยแรง, โรคพิษสุรำเรื อ้ รัง)
[ ] สัญญำระหว่ำงผู้ขออนุญำตและผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
[ ] สัญญำระหว่ำงผู้ขออนุญำตและผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด
[ ] หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝำกหรือโฉนดที่ดิน) สมุดเงินฝำก
[ ] หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้ อมวัตถุประสงค์
จำนวนเงินตังแต่
้ 10,000 บำทขึ ้นไป หรื อ
[ ] หนังสือมอบอำนำจและแต่งตังผู
้ ้ ดำเนินกิจกำร
- หนังสือรับรองเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน ไม่นำน
(ตำมแบบ) ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท
เกิน 3 เดือน หรื อ
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ ำนและสำเนำบัตรประชำชนของ
- สำเนำโฉนดที่ดินที่ไม่ตดิ ภำระผูกพันพร้ อมตัวจริง
กรรมกำรผู้ลงนำมแต่งตังฯ
้
[ ] สัญญำเช่ำ (กรณีที่เช่ำสถำนที่) หรื อหนังสือยินยอมให้ ใช้
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ ำนของสถำนที่ที่ขออนุญำต
สถำนที่
[ ] สำเนำบัตรประชำชนของเจ้ ำของสถำนที่ที่ให้ เช่ำหรื อ
ยินยอม ฯ
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ ำนของสถำนที่ที่ขออนุญำต
- กรณีทะเบียนบ้ ำนไม่มีผ้ อู ำศัย (ทะเบียนบ้ ำนลอย)
[ ] สำเนำสัญญำซื ้อ-ขำยสิง่ ปลูกสร้ ำงฯ
หรื อ [ ] สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ ำงฯ
หรื อ [ ] สำเนำเอกสำรอ้ ำงกรรมสิทธิ์
[ ] หนังสือมอบอำนำจ ถ้ ำผู้ขออนุญำตหรื อผู้ดำเนินกิจกำร
ไม่สำมำรถมำติดต่อด้ วยตนเอง พร้ อมอำกรแสตมป์ 10 บำท
2. เอกสารที่ผ้ มู หี น้ าที่ปฏิบตั กิ ารต้ องเตรียม
[ ] คำรับรอง (แบบ ข.ย. 14) ต้ องมำเซ็นชื่อต่อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่
[ ] ใบประกอบโรคศิลปะพร้ อมสำเนำ และต้ องผ่ำนกำรรับรองจำกสภำเภสัชกรรม
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน
3. อื่น ๆ
[ ] รูปถ่ำย แผนที่ แผนผัง ของสถำนที่ที่ขออนุญำต จำนวน 2 ชุด (ตำมแบบ)
[ ] ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต จำนวน 1,000 บำท ชำระเงินในวันที่รับใบอนุญำต

-

กรณีเช่ าสถานที่ของหน่ วยงานของทางราชการหรือเอกชน เช่ น
กำรเคหะแห่งชำติ
ทีท่ รัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริ ย์
หน่วยงำนของรำชกำร
สถำนที่ของวัด
ฯลฯ

-

ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
คอนโดมิเนียม
อำคำรชุด
ฯลฯ

เอกชน

ให้ ใช้ หลักฐานของผู้มีอานาจหรื อผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายกระทาการแทน
และประทับตรารั บรองของหน่ วยงานนัน้ ๆ กรณีท่ มี ีใบเสร็จชาระเงินค่ าเช่ า
ให้ แนบหลักฐานมาด้ วย
หมายเหตุ 1. กรณีที่ผ้ ขู ออนุญำต หรื อ ผู้ดำเนินกิจกำรเป็ นคนต่ำงชำติ เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นคำขอ
จะต้ องมีหนังสือขออนุญำตทำงำนที่ออกโดยกระทรวงแรงงำนฯ และหนังสือเดินทำง
2. เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรและนำเสนอขออนุมตั ิ โปรดจัดเรี ยงเอกสำรให้ เรี ยบร้ อย
และกรอกรำยละเอียดทีต่ งั ้ หมำยเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ให้ ชดั เจน อ่ำนง่ำยเพื่อติดต่อกลับ
3. ห้ ามใช้ ต้ คู อนเทนเนอร์ ในการขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา
4. รูปถ่ ายสถานที่ให้ ใช้ เป็ นกระดาษโฟโต้ เท่ านัน้
5.

ข้ อความที่แสดงในป้าย

สีพนื ้

สีตัวอักษร

ขนาดป้าย

ความสูงของตัวอักษร

1. สถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบนั

น ้ำเงิน

ขำว

2. สถำนที่ขำยส่งยำแผนปั จจุบนั
3. สถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบนั
เฉพำะยำบรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ยำ
อันตรำยหรื อยำควบคุมพิเศษ
4. สถำนที่ขำยยำแผนปั จจุบนั
เฉพำะยำบรรจุเสร็ จสำหรับสัตว์
5. สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ
6. สถำนที่ผลิตยำแผนปั จจุบนั
7. สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ
8. สถำนที่นำหรื อสัง่ ยำแผน
โบรำณเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
9. สถำนที่นำหรื อสัง่ ยำแผน
ปั จจุบนั เข้ ำมำในรำชอำณำจักร
10. ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐำนะ
และเวลำปฏิบตั ิกำรของผู้มีหน้ ำที่
ปฏิบตั ิกำร

น ้ำเงิน

ขำว

ไม่ต่ำกว่ำ
20x70 ซม.
“

เขียว

ขำว

“

“

แดง

ขำว

“

“

เขียว
เขียว
เขียว

ขำว
ขำว
ขำว

“
“
“

“
“
“

เขียว

ขำว

“

“

เขียว

ขำว

“

“

ตำมประเภท
ใบอนุญำต
นันๆ
้

ตำมประเภท
ใบอนุญำตนันๆ
้

ไม่ต่ำกว่ำ
20x70 ซม.

“

ไม่ต่ำกว่ำ 3 ซม.
“

ตัวอย่ าง แบบป้ายแสดงสถานที่ขายยาแผนปั จจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรั บสัตว์

สถานที่ขายยาแผนปั จจุบัน
เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์

นางสาวเภสัช เขียวมะกอก ภ.บ.
เวลาปฏิบตั กิ าร 09.00-20.00 น.
ภ.99999
หรือ

นางสาวเภสัช เขียวมะกอก สพ.บ.
เวลาปฏิบตั ิการ 09.00-20.00 น.
01-1234/2555

1

แบบตรวจสอบเอกสารคําขอใบอนุญาต : บุคคลธรรมดา
แบบตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาต (ขอใหม) (แนบเอกสารตั้งแตขอ1.5 เปนตนไป)
แบบตรวจสอบเอกสารคําขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต (แนบเอกสารตั้งแตขอ1.1 เปนตนไป)
ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ............................................................................................................................

*โปรดนําเอกสารนี้

โทรศัพท............................................. E-mail………………………………………………………………………………………………….

แนบมาพรอมการแกไขขอบกพรอง

ชื่อสถานที่ขาย/ผลิต/นําสั่ง……………………………………………………………………………......................................................

และใบรับคําขอ

(ถามี) ในครั้งตอไป*

เลขที่ใบอนุญาตขาย/ผลิต/นําสั่ง …………………………………………………………………………………………………………………..

แบบฟอรมที่ตองใชตามกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ แบบคําขอทุกประเภท/ คําขอฯ /คํารับรองฯ /หนังสือมอบอํานาจกระทํา
การแทน / หนังสือมอบอํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการ
ขอใหผูยื่นคําขอ จัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลาง และ ตรวจสอบดวยตนเอง พรอมทั้งทําเครื่องหมาย
กรณีถกู ตองครบถวนตามขอกําหนด หรือทําเครื่องหมาย  กรณีไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอกําหนด หรือเครื่องหมาย — กรณีไมจําเปนตองมี

ลําดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

1.เอกสารที่ ผูขออนุญาตตองเตรียม
1.1 แบบคําขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต
1.2 สําเนาบัตรประชาชนรับรองจริง (เจาของเดิม)
1.3 สําเนาทะเบียนบานรับรองจริง (เจาของเดิม)
1.4 ใบอนุญาต (ฉบับจริง)
1.5 แบบคําขออนุญาต (ตามประเภท) เจาของใหมกรอก* ( สิ่งที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงใหแจงในแบบคําขอนี้ )
1.6 รูปถายของผูรับอนุญาต (เจาของใหม/ผูขออนุญาต)ขนาด 3*4 ซม. ( 3รูป )
ถายไมเกิน 6 เดือน
1.7 สําเนาบัตรประชาชนรับรองจริง (เจาของใหม /ผูขออนุญาต)
1.8 สําเนาทะเบียนบานรับรองจริง (เจาของใหม /ผูขออนุญาต)
1.9 สําเนาหนังสือขออนุญาตทํางานทีอ่ อกโดยกระทรวงแรงงานฯและหนังสือ
เดินทาง(กรณีบุคคลตางดาว)
1.10 ใบรับรองแพทยตัวจริงของผูขออนุญาต(ตองไมเกิน 3 เดือน)
พรอมระบุ5โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังตอไปนี้
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(4) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.11 หลักทรัพย(สําเนาสมุดบัญชีอัพเดตลาสุด) หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
จํานวนเงินตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป / สําเนาโฉนดที่ดินไมตดิ ภาระผูกพัน
1.12 กรณีที่เชาสถานที่ใหแนบ สําเนาสัญญาเชาที่ผูรบั อนุญาตลงชื่อรับรองจริง
หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (กรณีนามสกุลเดียวกัน)
1
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ลําดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

1.13 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ทขี่ ออนุญาต
- กรณีสําเนาทะเบียนบานไมมีผูอยูอ าศัย(ทะเบียนบานลอย)
ใชเอกสารอื่นประกอบ อยางใดอยางหนึ่ง** ดังตอไปนี้
[ ] สําเนาสัญญาซื้อ-ขาย สิ่งปลูกสรางฯ
[ ] สําเนาใบอนุญาตกอสราง
[ ] สําเนาเอกสารอางกรรมสิทธิ์
- กรณีสําเนาทะเบียนบาน มีผูอยูอาศัย
คนที่ทําสัญญาเชา ตองมีสภาพเปนเจาบานเทานั้น
1.14 สําเนาบัตรประชาชนรับรองจริง ของเจาของสถานที่ที่ใหเชา/ยินยอม
1.15 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูขออนุญาต
(กรณีไมสามารถติดตอดวยตนเอง) ติดอากรแสตมป 10 บาท
1.16 สําเนาบัตรประชาชนของ ผูมอบอํานาจ และ ผูร ับมอบอํานาจ (รับรองจริง)

ลําดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา

2.2

คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน***(กรณีใบอนุญาตขายยา)***
ตามแบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด( แบบ ข..ย. 14หนา3)
สัญญาระหวางเจาของคนใหม/ผูขออนุญาตและผูมหี นาที่ปฏิบัติการ
จํานวน 3 ชุด
ใบรับรองแพทยตัวจริง (ตองไมเกิน3 เดือน)
พรอมระบุ5โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังตอไปนี้
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(4) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

2.เอกสาร ที่ผมู ีหนาที่ปฏิบัติการตองเตรียม
2.1 คํารับรองผูม ีหนาที่ปฏิบตั ิการ(ตามประเภท)ตองมารับรองตอหนาเจาหนาที่

2.3
2.4

2.5
2.6

2.8

สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือสําเนาใบประกอบวิชาชีพ
สําเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินเขารวมการอบรม
สําเนาผลการคนหา รายชื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากเว็บไซตสภา
เภสัชกรรม( http://www.pharmacycouncil.org/index.php )
สําเนาบัตรประชาชน

2.9

สําเนาทะเบียนบาน

2.7

2
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ลําดับ
ที่
3.
เอกสารอื่นๆ

รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

รูปถาย, แผนที,่ แผนผัง ของสถานที่ที่ขออนุญาตจํานวน 1 ชุด
(ตามแบบฟอรมประเภทคําขอ)
กรณี ขอใบอนุญาตผลิตฯ
ตองแนบสําเนาแบบแปลนที่ไดรับการอนุมัติแลว
และ บันทึกผลการตรวจสถานที่

***** เอกสารในลําดับที่ 2.5 – 2.9 ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน*****
สําหรับผูยื่นคําขอฯ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครั้งแรก)
ลงชื่อ..................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูร ับมอบอํานาจ)
(..............................................................)
วันที.่ .......................................................

สําหรับ ออกใบรับคําขอเลขที…่ ……………………………………………………………………….......
เจาหนาที่
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครั้งแรก)
 รับคําขอเพราะเอกสารครบถวนถูกตอง
 รับคําขอแตมีเงื่อนไข เพราะเอกสารไมครบถวนถูกตองพบขอบกพรอง
ตามที่ระบุไวขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน.........วันทําการ นับแตวัน
ถัดจากวันที่รับคําขอ หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป
(ใหผูยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนาบันทึกขอบกพรอง)

รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จภายใน...........วันทําการ ลงชื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตน.........................................................................
นับแตวันถัดจากวันที่รับคําขอ (ถามี)
ลงชื่อ..................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูร ับมอบอํานาจ)
วันที.่ .............................................................................
(..............................................................)
ลงชือ่ พนักงานเจาหนาที่ผูพิจารณา.......................................................................
วันที.่ .......................................................
ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)

วันที.่ .............................................................................
ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)

ขาพเจาไดยื่นเอกสารการแกไขขอบกพรอง ไวจํานวน............
 แกไขขอบกพรองครบถวน
รายการตามที่ระบุในบันทึกขอบกพรอง
ลงชื่อ..................................................(ผูยื่นเอกสารแกไขขอบกพรอง ลงชื่อเจาหนาที่เจาของเรื่อง...................................................................................
/ผูรบั มอบอํานาจ)
วันที.่ ......................................................................
(..............................................................)
 ขอสงคืนคําขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ไมมาแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด
วันที.่ .......................................................
 การแกไขขอบกพรองไมครบถวน/ไมถูกตอง
รับคืนคําขอ
ลงชื่อ..................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูร ับมอบอํานาจ)
(..............................................................)
วันที.่ .......................................................

ทานมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองครบถวนและสอดคลอง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งนี้ก็ไดขอใหยื่นคําอุทธรณเปน
หนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาไดภายใน 15 วันทําการ นับ
แตวันที่ไดรบั แจง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อเจาหนาที่เจาของเรื่อง................................................................................
วันที.่ ........................................................................
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แบบตรวจสอบเอกสารคําขอใบอนุญาต : นิติบุคคล : แบบตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาตขอใหมตั้งแตขอ1.5 เปนตนไป
และ แบบตรวจสอบเอกสารคําขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต ตั้งแตขอ1.1 เปนตนไป
ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ............................................................................................................................

*โปรดนําเอกสารนี้

โทรศัพท............................................. E-mail………………………………………………………………………………………………….

แนบมาพรอมการแกไขขอบกพรอง

ชื่อสถานที่ขาย/ผลิต/นําสั่ง……………………………………………………………………………......................................................

และใบรับคําขอ

(ถามี) ในครั้งตอไป*

เลขที่ใบอนุญาตขาย/ผลิต/นําสั่ง …………………………………………………………………………………………………………………..

แบบฟอรมที่ตองใชตามกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ แบบคําขอทุกประเภท / คําขอฯ / คํารับรองฯ /หนังสือมอบอํานาจกระทํา
การแทน / หนังสือมอบอํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการ
ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลาง และตรวจสอบดวยตนเองพรอมทั้งทําเครื่องหมาย
กรณีถูกตองครบถวนตามขอกําหนด หรือทําเครื่องหมาย  กรณีไมถกู ตองหรือไมครบถวนตามขอกําหนด หรือเครื่องหมาย —กรณีไมจาํ เปนตองมี

ลําดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสารนิติบุคคล

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

1.เอกสารที่ผูขออนุญาตตองเตรียม (นิติบุคคล)
1.1 แบบคําขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต
1.2
1.3
1.4
1.5

สําเนาบัตรประชาชนรับรองจริง (ผูดําเนินกิจการคนเดิม )
สําเนาทะเบียนบานรับรองจริง (ผูด ําเนินกิจการคนเดิม )
ใบอนุญาต (ฉบับจริง)
แบบคําขออนุญาต(ตามประเภท) ผูดําเนินกิจการคนใหมกรอก*
( สิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหแจงในแบบคําขอนี้ )

1.6

รูปถายของผูรับอนุญาต (ผูด ําเนินกิจการคนใหม)
ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) ถายไมเกิน 6 เดือน

1.7

สําเนาบัตรประชาชนรับรองจริง ( ผูดําเนินกิจการคนใหม )

1.8

สําเนาทะเบียนบานรับรองจริง ( ผูด ําเนินกิจการคนใหม )

1.9

สําเนาหนังสือขออนุญาตทํางานทีอ่ อกโดยกระทรวงแรงงานฯและหนังสือ
เดินทาง(กรณีบุคคลตางดาว)

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

1.10 ใบรับรองแพทยตัวจริง ของผูดําเนินกิจการคนใหม
(ตองไมเกิน 3 เดือน) พรอมระบุ5โรคตองหามเปนของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยา
ดังตอไปนี้
1. โรคเรื้อน
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
4. โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
1
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ลําดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสารนิติบุคคล

1.11 หนังสือรับรองบริษัท พรอมแนบวัตถุประสงคของนิติบุคคล( ตองมีระบุ
วัตถุประสงคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ/กิจการดานยา ) ******
- ตองจดเลขที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท
- กรณีสถานที่เก็บยาที่อยูคนละแหงกับสสานที่ที่ขออนุญาต
กรณีเปนสถานที่เก็บยาหากจดเลขที่ตั้งสถานทีข่ ออนุญาตใน
หนังสือรับรองบริษัทแลว ไมตองแนบสัญญาเชา (ขอกําหนดอื่นๆอยูหนาถัดไป)
กรณีเปนสถานที่เก็บยา หากไมไดจดเลขที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตใน
หนังสือรับรองบริษัท ตองแนบสัญญาเชา

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

***หากมีระบุใหลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท***
ตองมีประทับตราฯแลว จึงจะถือวาเอกสารนั้นสมบูรณ

1.12 หนังสือมอบอํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการ
(พรอมอากรแสตมป 30 บาท)
1.13 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ทขี่ ออนุญาตและสถานที่เก็บยา
- กรณีสําเนาทะเบียนบานไมมีผูอยูอ าศัย(ทะเบียนบานลอย)
ใชเอกสารอื่นประกอบ อยางใดอยางหนึ่ง** ดังตอไปนี้
[ ] สําเนาสัญญาซื้อ-ขาย สิ่งปลูกสรางฯ
[ ] สําเนาใบอนุญาตกอสราง
[ ] สําเนาเอกสารอางกรรมสิทธิ์
- กรณีสําเนาทะเบียนบาน มีผูอยูอาศัย
คนทีล่ งนามเปนผูใหเชา ตองมีสภาพเปนเจาบานเทานั้น
1.15 สําเนาบัตรประชาชนรับรองจริง ของเจาของสถานที่ที่ใหเชา / ยินยอม
(กรณีเชาสถานที)่
1.16 สําเนาบัตรประชาชนรับรองจริง ของกรรมการที่มีอํานาจ
1.17 หนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนผูด ําเนินกิจการ
(กรณีผดู ําเนินกิจการ ไมสามารถติดตอดวยตนเอง) ติดอากรแสตมป 10 บาท
1.17 สําเนาบัตรประชาชนของ ผูมอบอํานาจ
และ ผูร ับมอบอํานาจรับรองจริง
ลําดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสารนิติบุคคล

2.เอกสาร ที่ผมู ีหนาที่ปฏิบัติการตองเตรียม
2.1 คํารับรองผูม ีหนาที่ปฏิบตั ิการ(ตามประเภท)
ตองมารับรองตอหนาเจาหนาที่
2.2

คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน***(กรณีใบอนุญาตขายยา)***
ตามแบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด( แบบ ข..ย. 14หนา3)

2.3

สัญญาระหวางเจาของคนใหม/ผูขออนุญาต
และผูม ีหนาที่ปฏิบตั ิการ จํานวน 3 ชุด
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ลําดับ
ที่

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

รายการตรวจสอบเอกสารนิติบุคคล

ใบรับรองแพทยตัวจริง (ตองไมเกิน3 เดือน)
พรอมระบุ 5โรคตองหามเปน ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังตอไปนี้
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(4) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือสําเนาใบประกอบวิชาชีพ
สําเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินเขารวมการอบรม
สําเนาผลการคนหา รายชื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากเว็บไซตสภาเภสัช
กรรม( http://www.pharmacycouncil.org/index.php )
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

***** เอกสารในลําดับที่ 2.5 – 2.9 ใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน*****
ลําดับ
ที่

3.

รายการตรวจสอบเอกสารนิติบุคคล

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เอกสารอื่นๆ
รูปถาย, แผนที,่ แผนผัง ของสถานที่ที่ขออนุญาตจํานวน 1 ชุด
(ตามแบบฟอรมประเภทคําขอ)
กรณี ขอใบอนุญาตผลิตฯ
ตองแนบสําเนาแบบแปลนที่ไดรับการอนุมัติแลว
และ บันทึกผลการตรวจสถานที่

3

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง
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สําหรับผูยื่นคําขอฯ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครั้งแรก)
ลงชื่อ..................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูร ับมอบอํานาจ)
(..............................................................)
วันที.่ .......................................................

สําหรับ ออกใบรับคําขอเลขที…่ ……………………………………………………………………….......
เจาหนาที่
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครั้งแรก)
 รับคําขอเพราะเอกสารครบถวนถูกตอง
 รับคําขอแตมีเงื่อนไข เพราะเอกสารไมครบถวนถูกตองพบขอบกพรอง
ตามที่ระบุไวขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน.........วันทําการ นับแตวัน
ถัดจากวันที่รับคําขอ หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป
(ใหผูยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนาบันทึกขอบกพรอง)

รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จภายใน...........วันทําการ ลงชื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตน.........................................................................
นับแตวันถัดจากวันที่รับคําขอ (ถามี)
วันที.่ .............................................................................
ลงชื่อ..................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูร ับมอบอํานาจ)
(..............................................................)

ลงชื่อพนักงานเจาหนาที่ผูพิจารณา.......................................................................

วันที.่ .......................................................

วันที.่ .............................................................................

ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)

ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)

ขาพเจาไดยื่นเอกสารการแกไขขอบกพรอง ไวจํานวน............
 แกไขขอบกพรองครบถวน
รายการตามที่ระบุในบันทึกขอบกพรอง
ลงชื่อ..................................................(ผูยื่นเอกสารแกไขขอบกพรอง ลงชื่อเจาหนาที่เจาของเรื่อง...................................................................................
/ผูรบั มอบอํานาจ)
วันที.่ ......................................................................
(..............................................................)
วันที.่ .......................................................
รับคืนคําขอ
ลงชื่อ..................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูร ับมอบอํานาจ)
(..............................................................)
วันที.่ .......................................................

 ขอสงคืนคําขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ไมมาแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด
 การแกไขขอบกพรองไมครบถวน/ไมถูกตอง

ทานมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองครบถวนและสอดคลอง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งนี้ก็ไดขอใหยื่นคําอุทธรณเปน
หนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาไดภายใน 15 วันทําการ นับ
แตวันที่ไดรบั แจง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อเจาหนาที่เจาของเรื่อง................................................................................
วันที.่ ........................................................................
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แนบรูปถายเพิ่มเติมในการยื่นขอเปลีย่ นผูมีหนาที่ปฏิบตั ิการ
(รูปถายสี อัด Photo จากรานอัดรูป ขนาด 4 x 6 นิ้ว)
70 เซนติเมตร

นางสาวจุฑามาศ สมเกียรติเจริญ ภ.บ.
เวลาปฏิบัติการ 08.00-21.00 น.

20 เซนติเมตร

ภ.36187
รูปถายของผูมีหนาที่ปฏิบัติการบนปาย เปนรูปถายสี หนาเต็ม ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 5 ป
รูปถายขนาด 4 x 6 นิ้ว(10 x 15 เซนติเมตร) อักษรแสดงเลขที่ใบประกอบวิชาชีพขนาดอักษรสูงไมนอยกวา 3 เซนติเมตร

**ตัวอักษรทุกตัวสูงไมนอยกวา 3 เซนติเมตร**

รูปที่ 1

รูปที่ 2

ตัวอยาง : รูปถายเภสัชกร สวมเสื้อกาวน มีตราสภาเภสัชกรรม พรอมปายแสดงตนวาเปนเภสัชกร
ยืนถายคูก ับปายชื่อผูมีหนาทีป่ ฏิบัตกิ าร ในรานขายยา

แบบตรวจสอบเอกสารคาขอ : แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
1.กรณีเปลี่ยน/ เพิ่ม/ ถอน /แจ้งเปลี่ยนหน้าที่ ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
2.กรณีย้ายสถานที่/ เพิ่มสถานที/่ ลดขยายสถานที่
3. กรณีเปลี่ยนผูด้ าเนินกิจการ (นิติบุคคล)
4.กรณีเปลี่ยน เวลาทาการ/ เบอร์โทรศัพท์ /ยกเลิกหมวดยา
5.กรณีเปลี่ยนหมายเลขบ้าน /รายละเอียดของสถานที่ตั้ง / คานาหน้า/ชื่อตัว / ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาต / เภสัชกร / ผูด้ าเนินกิจการ
6. กรณีเปลี่ยนชื่อร้าน / ชื่อสถานที่ขายฯ / นาสั่งฯ / ผลิต ฯ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล / แปรสภาพ)
7.กรณีสืบสิทธิ์แทนผู้รับอนุญาตที่เสียชีวิต แต่ไม่เกิน30วัน*** ( บุคคลธรรมดา )

8. เพิ่มหมวดการผลิตยา (สถานที่ผลิต)

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ.........................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................E-mail………………………………………………………………………………………
ชื่อสถานที่ขาย/ผลิต/น ำสั่ง……………………………………………………………………………..................................................
เลขที่ใบอนุญาตขาย/ผลิต/นาสั่ง ………………………………………………………………………………………………………………….

*เจ้าหน้าที่ รับเอกสารเมื่ อครบถ้ว นและถู กต้อง* โปรด

อ่ า นเอกสารนี้ และเตรี ย มเอกสาร
เ รี ย ง ล า ดั บ ต า ม ร า ย ก า ร แ ล ะ ท า
เครื่องหมายในช่อง ผู้ยื่นคาขอตรวจสอบ *

(มายื่นเรื่องแก้ไขฯ ที่อย.เท่านั้น ไม่รับยื่นทางไปรษณีย์ )
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ตามกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ แบบคาขอทุกประเภท / คาขอฯ /คารับรองฯ /หนังสือมอบอานาจ
กระทาการแทน /หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ สอบถามเพิ่มเติม ( 02-590-7200 ห้อง318 งานใบอนุญาต สานักยา อย. )
**ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร/ฟอร์มรูปถ่าย /แผนที่ /แผนผัง ได้ที่เว็ปไซต์สานักยา ➡➡ข้อมูล➡ ➡การบริการอนุญาตและคู่มือ➡➡แบบฟอร์ม/คา
แนะนาฯ➡➡เลือกข้อตามประเภทใบอนุญาต http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx
ขอให้ ผู้ ยื่ น คาขอ จั ด เรี ย งเอกสาร ตามบั ญ ชี ร ายการเอกสารข้ า งล่ า ง และตรวจสอบด้ ว ยตนเอง พร้ อ มทั้ ง ทาเครื่ อ งหมาย
กรณีถกู ต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือทาเครื่องหมาย  กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือเครื่องหมาย — กรณีไม่จาเป็นต้องมี
ลาดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสาร
บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

1.

กรณีเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ , เพิ่ม , ถอน/แจ้งเปลี่ยนหน้าที่

1.1
1.2
1.3

คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)
คารับรองผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ (ตามประเภทใบอนุญาต)
คารับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
***(กรณีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั /ขายยาบรรจุเสร็จฯ/ขายส่ง/ขายยาฯสัตว์) ***
ตามแบบฟอร์ม ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด ( แบบ ข.ย. 14 หน้า3 )
สัญญาระหว่างผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการกับผู้รบั อนุญาต ( 3 ชุด )
สาเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือสาเนาใบประกอบวิชาชีพ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(ติดต่อขออบรมที่สภาเภสัชกรรม) หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินเข้าร่วมการอบรม
เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง ***(กรณีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน)***

1.4
1.5
1.6

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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1.7

สาเนาผลการค้นหา รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากเว็ บไซต์สภาเภสัช
กรรม(http://www.pharmacycouncil.org/index.php ) เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง

ลาดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสาร บุคคลธรรมดา
/ นิติบุคคล

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

ใบรับรองแพทย์ตัวจริงของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ที่ยังไม่หมดอายุ1หรือ3 เดือน)
พร้อมระบุ 5โรคต้องห้ามเป็น ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังต่อไปนี้
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงั คม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.9 สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
1.9 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มหี น้าทีป่ ฏิบัติการ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทน
1.10
กรณี ผู้ขออนุญาตไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง(พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท)
1.11 สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และผูร้ ับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
1.12 ใบอนุญาตฉบับจริง
1.8

1.13 *** กรณีเปลี่ยนเภสัชกร ให้เพิ่มรูป
ถ่ายเภสัชกรตัวจริง กับป้ายผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการที่ชื่อตรงกัน ในสถานที่จริงที่
ได้รับอนุญาต** ( อัดกระดาษโฟโต้ จากร้านอัดรูป ขนาด4*6นิ้ว )
ลาดับ
ที่

2.

รายการตรวจสอบเอกสาร
บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

กรณีย้ายสถานที่ , เพิ่มสถานที่ , ลดขยายสถานที่

บุคคลธรรมดา
2.1 คาขอย้ายสถานที่ / คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)
2.2 สัญญาเช่า (กรณีทเี่ ช่าสถานที่) คนที่ลงนามเป็นผู้ให้เช่า** ต้องมีสภาพเป็นเจ้า
บ้านในทะเบียนบ้าน หรือกรณีทะเบียนบ้านลอย ต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
ตามข้อ 2..3 เท่านั้น
หรือหนังสือยินยอม (กรณีนามสกุลเดียวกัน)
สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ทขี่ ออนุญาตและสถานที่เก็บยา
- กรณีสาเนาทะเบียนบ้านไม่มีผู้อยูอ่ าศัย(ทะเบียนบ้านลอย) ใช้
เอกสารอื่นประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง** ดังต่อไปนี้ที่ ที่ตั้งตรงกับทะเบียนบ้าน
2.3 เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์
[ ] สาเนาสัญญาซื้อ-ขาย สิ่งปลูกสร้างฯ
[ ] สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง
[ ] สาเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จชาระค่าน้า ค่าไฟ
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2.4
2.5
2.6
2.7

- กรณีสาเนาทะเบียนบ้าน มีผู้อยู่อาศัย คนที่ลงนามเป็นผู้ให้เช่า**
ต้องมีสภาพเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเท่านั้น
สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ที่ให้เช่า/ยินยอม เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
รูปถ่าย อัดกระดาษโฟโต้ขนาด4*6นิ้ว จากร้านอัดรูปเท่านั้น, แผนที่ , แผนผัง
ของสถานที่ (แบบฟอร์มรูป ใช้ตามประเภทใบอนุญาต)
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทน กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถติดต่อด้วย
ตนเอง พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และผูร้ ับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง

2.8 ใบอนุญาตฉบับจริง
2 นิติบุคคล
ลาดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสาร บุคคลธรรมดา
/ นิติบุคคล

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

2.1 คาขอย้ายสถานที่ / คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใหม่
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทสถานที่ฯใหม่ ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2.3 (ต้องได้รับรองการจดทะเบียน สถานที่ใหม่กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
ถ้ากรณีเพิม่ สถานที่ก็เช่นกัน)
2.4 รูปถ่าย อัดกระดาษโฟโต้ขนาด4*6 นิ้ว จากร้านอัดรูปเท่านั้น , แผนที่ , แผนผัง
ของสถานที่ (ตามประเภทใบอนุญาต)
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทน กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถติดต่อด้วย
2.5
ตนเอง (พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท)
2.6 สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และผูร้ ับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
2.7 ใบอนุญาตฉบับจริง
ลาดับ
ที่
3.

รายการตรวจสอบเอกสาร บุคคลธรรมดา / นิติ
บุคคล
กรณีเปลีย่ นผู้ดาเนินกิจการ (นิติบุคคล)

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

3.1

คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต) ลงนามผู้ขอแก้ไขฯ โดย
ผู้ดาเนินกิจการคนเดิม* หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ตามเงื่อนไขของหนังสือ
รับรองบริษัทที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3.2 คาขออนุญาต (ตามประเภทใบอนุญาต) ผู้ดาเนินกิจการคนใหม่ลงนาม*
3.3

รูปถ่ายของผู้ดาเนินกิจการคนใหม่
รูปสี หน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. ( 3รูป ) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน***

3.4

ใบรับรองแพทย์ตัวจริงของผู้ขอดาเนินกิจการ (ที่ยังไม่หมดอายุ 1เ ดือน หรือ3 เดือน
) พร้อมระบุ 5โรคต้องห้ามเป็น ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังต่อไปนี้
(1)
โรคเรื้อน
(2)
วัณโรคในระยะอันตราย
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3.5

(3)
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4)
โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
(5)
โรคพิษสุราเรื้อรัง
สาเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง(ผูด้ าเนินกิจการคนใหม่)

3.6

สาเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง(ผู้ดาเนินกิจการคนใหม่)

3.7

สาเนาหนังสือขออนุญาตทางาน ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือ เดินทาง
(กรณีบุคคลต่างด้าว)
หนังสือรับรองบริษัท พร้อมแนบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่ออกมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน ( ต้องมีระบุ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ/กิจการด้านยา ) ****** ต้องจดเลขที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตในหนังสือรับรองบริษัท

3.8

***หากมีระบุให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท*** ต้องมีประทับตราฯแล้ว จึง
จะถือว่าเอกสารนั้นสมบูรณ์

หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท) (กรรมการผู้
มีอานาจลงนามเป็นผู้แต่งตั้ง*** และการประทับตราบริษัท เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หนังสือรับรองบริษัทที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.10 สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
3.9

3.11
3.12
3.13
3.14
ลาดับ
ที่

สัญญาระหว่างผู้ดาเนินกิจการคนใหม่/ผู้ขออนุญาต
กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ( จานวน 3 ชุด ต่อผู้มีหน้าที่ปฏิบตั ิการ 1 คน )
ใบอนุญาตฉบับจริง
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ดาเนินกิจการคนใหม่
กรณีไม่สามารถติดต่อ ด้วยตนเอง (พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
รายการตรวจสอบเอกสาร บุคคลธรรมดา / นิติ
บุคคล

4

กรณีเปลี่ยน เวลาทาการ , เบอร์โทรศัพท์ , ยกเลิกหมวดยา , E-mail

4.1

คาาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)

4.2
4.3
4.4
4.5

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

หนังสือมอบอานาจกระทาการแทน กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง
(พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ และผูร้ ับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
ใบอนุญาตฉบับจริง
*** กรณีเปลี่ยนเวลาทาการ ให้เพิ่มรูปถ่าย
ถ่ายป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ทีเ่ ปลี่ยนเวลาแล้ว ในสถานที่จริงที่ได้รับอนุญาต
** ( อัดกระดาษโฟโต้ จากร้านอัดรูป ขนาด4*6นิ้ว จานวน 1 รูป )
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ลาดับ
ที่

5.

5.1
5.2

รายการตรวจสอบเอกสาร
บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

5.7
5.8

ใบอนุญาตฉบับจริง

5.9

*** กรณีเปลี่ยนคานาหน้า/ชื่อตัว/ ชื่อสกุล ให้เพิ่มรูปถ่าย
ถ่ายป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ที่เปลี่ยนคานาหน้า/ชื่อตัว /ชื่อสกุล ในสถานที่จริงที่ได้รับ
อนุญาต ** ( อัดกระดาษโฟโต้ จากร้านอัดรูป ขนาด4*6นิ้ว จานวน 1 รูป )

5.4
5.5
5.6

6
ลาดับ
ที่

กรณีเปลี่ยนชื่อร้าน ,ชื่อสถานทีข่ ายฯ ,นาสั่งฯ ,ผลิต ฯ (บุคคลธรรมดา , นิติบุคคล , แปรสภาพ/ควบรวมนิติบุคคล)
รายการตรวจสอบเอกสาร บุคคล
ธรรมดา / นิติบุคคล

6.1

คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)

6.2

หนังสือรับรองบริษัทที่แก้ไขรายละเอียดจากกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
ที่ออกมาแล้วไม่เกิน6 เดือน (กรณีนติ ิบุคคล)
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทน (กรณีผรู้ ับอนุญาตไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง)
(พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
ใบอนุญาตฉบับจริง
รูปถ่ายเปลี่ยนชื่อร้าน ,ชื่อสถานที่ขายฯ ,นาสั่งฯ ,ผลิต ฯ ที่เปลี่ยนใหม่ในสถานที่จริง
ที่ได้รับอนุญาต ( รูปถ่ายขนาด 4*6 นิ้ว อัดด้วยกระดาษโฟโต้ จากร้านอัดรูปเท่านั้น )

6.3
6.4
6.5
6.6

บันทึกข้อบกพร่อง

กรณีเปลี่ยนหมายเลขบ้าน,รายละเอียดของสถานที่ตั้ง ,
คานาหน้า/ชื่อตัว /ชื่อสกุล
ของผู้รับอนุญาต , ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ , ผู้ดาเนินกิจการ
คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)
หลักฐานการเปลีย่ นแปลงชื่อตัว/ชือ่ สกุล หรือสาเนาทะเบียนสมรส
(กรณีสมรส) /สาเนา ทะเบียนหย่า ( กรณีหย่า )
หลักฐานการเปลีย่ นแปลงหมายเลขบ้าน /รายละเอียดของสถานทีต่ ั้ง/คานาหน้า/
ชื่อตัว/ชื่อสกุลจากหน่วยงานราชการ
และใบประกอบวิชชาชีพเภสัชกรรมที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแล้ว
สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้ง พร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาบัตรประชาชนของชื่อตัว-สกุลของบุคคล ที่เปลี่ยนรายละเอียดแล้ว
พร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทน
(กรณีผรู้ ับอนุญาตไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
(พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง

5.3

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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7

กรณีสืบสิทธิ์แทนผู้รับอนุญาตที่เสียชีวติ แต่ไม่เกิน 30 วัน (บุคคลธรรมดาเท่านั้น)

7.1
7.2
7.3

คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง (ตามประเภทใบอนุญาต)
แบบคาขออนุญาต (ตามประเภท) เจ้าของคนใหม่
รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต (เจ้าของคนใหม่/ผู้ขออนุญาต)
ขนาด 3*4 ซม. (3 รูป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาบัตรประชาชนรับรองจรงิ (เจ้าของคนใหม่/ผู้ขออนุญาต)
สาเนาทะเบียนบ้านรับรองจรงิ (เจ้าของใหม่/ผู้ขออนุญาต)
สาเนาหนังสือขออนุญาตทางานที่อ อกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)
ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ของผู้ขออนุญาต (ที่ยังไม่หมดอายุ 1 หรือ 3 เดือน) พร้อม
ระบุ 5โรคต้องห้ามเป็น ของผู้รบั อนุญาตเกี่ยวกับยา ดังต่อไปนี้
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงั คม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
หนังสือยินยอมจากทายาททุกคนที่มีสิทธิ์
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคนที่มีสิทธิ์ (เซ็นต์รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
สัญญาเช่า (กรณีทเี่ ช่าสถานที่) คนที่ลงนามเป็นผู้ให้เช่า** ต้องมีสภาพเป็นเจ้าบ้านใน
ทะเบียนบ้าน หรือกรณีทะเบียนบ้านลอย ต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิต์ ามข้อ 7.11
เท่านั้น
หรือหนังสือยินยอม (กรณีนามสกุลเดียวกัน)
สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ทขี่ ออนุญาตและสถานที่เก็บยา
- กรณีสาเนาทะเบียนบ้านไม่มีผู้อยูอ่ าศัย(ทะเบียนบ้านลอย) ใช้เอกสารอื่น
ประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง** ดังต่อไปนี้ที่ ที่ตั้งตรงกับทะเบียนบ้าน เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์
[ ] สาเนาสัญญาซื้อ-ขาย สิ่งปลูกสร้างฯ
[ ] สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง
[ ] สาเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จชาระค่าน้า ค่าไฟ
- กรณีสาเนาทะเบียนบ้าน มีผู้อยู่อาศัย คนที่ลงนามเป็นผู้ให้เช่า**
ต้องมีสภาพเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเท่านั้น
สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ที่ให้เช่า / ยินยอม เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
คารับรองผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ ( ตามประเภท )
คารับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
***(กรณีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน /ขายยาบรรจุเสร็จฯ/ขายส่ง/ขายยาฯสัตว์) ***
*** ตามแบบฟอร์มที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด ( แบบ ข.ย. 14 หน้า3 )
สัญญาระหว่างเจ้าของคนใหม่ / ผูข้ ออนุญาตกับผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิการจานวน 3 ชุด ต่อ
เภสัชกร 1 คน

7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9

7.10

7.11

7.12
7.13
7.14

7.15
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7.16 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ที่ยังไม่หมดอายุ 1 หรือ3 เดือน)
พร้อมระบุ 5โรคต้องห้ามเป็น ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา ดังต่อไปนี้
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงั คม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
7.17 สาเนาใบประกอบโรคศิลปะ หรือสาเนาใบประกอบวิชาชีพ เซ็นต์รบั รองสาเนาถูกต้อง
7.18 สาเนาหนังสือรับรองการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ติดต่อขออบรมที่สภาเภสัช
กรรม)
หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินเข้าร่วมการอบรม รับรองจริง
***(กรณีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน)***
7.19 สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
7.20 สาเนาใบมรณบัตรของผูร้ ับอนุญาตเดิม เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
7.21 สาเนาหลักทรัพย์(สาเนาสมุดบัญชีอัพเดตล่าสุด) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร
จานวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / สาเนาโฉนดที่ดินไม่ตดิ ภาระผูกพัน
7.22 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มหี น้าทีป่ ฏิบัติการ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
7.23 สาเนาผลการค้นหา รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม
(http://www.pharmacycouncil.org/index.php ) เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง **
7.24 หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต (กรณีผรู้ ับอนุญาตใหม่ ไม่สามารถมา
ติดต่อด้วยตนเอง) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท
7.25 สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
7.26 ใบอนุญาตฉบับจริง
8.

เพิ่มหมวดการผลิตยา (กรณีสถานที่ผลิตปัจจุบนั /ผลิตโบราณ)

ลาดับ
ที่

รายการตรวจสอบเอกสาร
บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

8.1

คำขอตำมประเภท
(แบบผ.ย. 11 ( สถำนที่ผลิตแผนปัจจุบัน) / แบบย.บ. 16 ( สถำนที่ผลิตแผนโบรำณ)
)

8.2

บันทึกผลการตรวจสถานที่ที่มีหมวดยาที่ต้องการเพิ่มระบุชัดเจน
และ สาเนาแบบแปลนที่ออกให้โดยอย.ที่ได้รับการอนุมัติหมวดยาที่ต้องการเพิ่มแล้ว

8.3

สถานที่ผลิตแผนโบราณ** ให้แนบรูปภาพ ตามแบบรูปภาพ 5 รูป แผนที่ แผนผัง
(ขอรับแบบรูปภาพ 5 รูป ได้จากงานใบอนุญาต สานักยา อย.)
หนังสือมอบอานาจการกระทาแทน
กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง (พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท)

8.4

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ

สาหรับ ออกใบรับคาขอ
เจ้าหน้าที่ เลขที่………………………………………………………………………….......
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
(..............................................................)
รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องพบ
วันที่........................................................
ข้อบกพร่อง ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน.........วันทา
การ นับแต่วัน ถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคา
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน...........วันทาการ ขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึกข้อบกพร่อง)
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
.......................................................................
วันที่
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
.........................................................................ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
(..............................................................)
พิจารณา.......................................................................
วันที่........................................................
วันที่
.........................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง ไว้จานวน............
รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่อง
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง
/ผู้รบั มอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................
รับคืนคาขอ
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง.......................................................................
วันที่
.......................................................................
ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
การแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
ท่ า นมี สิ ท ธิ์ ยื่ น ค าขอใหม่ โดยจั ด เตรี ย มเอกสารให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและ
สอดคล้อง ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้ขอให้ยื่นคา
อุทธรณ์เป็น หนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ภายใน 15
วันทาการ นับ แต่วันที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง.......................................................................
วันที่........................................................................
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แบบตรวจสอบเอกสารคาขอ : แก้ไขเปลี่ยนแปลง บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
 1.กรณีเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัตกิ าร/เพิ่ม/ถอน (จาหน่ายยาเสพติดประเภท3, ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท3 , 4)
 2.กรณีเปลี่ยนผู้ดาเนินกิจการ  3.กรณีเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

ชื่อ-สกุล ผูย้ ื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ............................................................................................................................

*โปรดนำเอกสำรนี้

โทรศัพท์............................................. E-mail………………………………………………………………………………………………….

แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง

ชื่อสถำนที่ขำย/ผลิต/นำสั่ง……………………………………………………………………………......................................................

และใบรับคำขอ

(ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป*

เลขที่ใบอนุญำตขำย/ผลิต/นำสั่ง …………………………………………………………………………………………………………………..

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ตามกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ แบบคาขอทุกประเภท / คาขอฯ / คารับรองฯ /หนังสือมอบอานาจกระทา
การแทน / หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ
➢➢➢➢ขอให้ผู้ยื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่าง และตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งทาเครื่องหมาย
✓กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือทาเครื่องหมาย กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือเครื่องหมาย —กรณีไม่จาเป็นต้องมี
1.กรณีเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ/เพิ่ม/ถอน (จาหน่ายยาเสพติดประเภท3, ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท3 , 4)

ลาดั
รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
บที่
1.1 คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

1.2
1.3
1.4
1.5

คารับรองของผู้รับอนุญาต และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ (ตามประเภท)
สาเนาใบอนุญาตขาย, นาสั่ง, ผลิต (กรณีที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)
ใบอนุญาตฉบับจริง
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
1.6 สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ
(รับรองจริง)
2.กรณีเปลี่ยนผู้ดาเนินกิจการ (นิติบุคคล)
ลาดั
รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
บที่
2.1 คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
2.2 คาขออนุญาต (ตามประเภทใบอนุญาต) ผูด้ าเนินกิจการคนใหม่
2.3 รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต (ผูด้ าเนินกิจการคนใหม่)ขนาด 3*4 ซม.(3รูป)
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.4 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอดาเนินกิจการ (ต้องไม่เกิน 3 เดือนแล้วแต่กรณี)
2.5 สาเนาทะเบียนบ้านรับรองจริง
2.6 สาเนาหนังสือขออนุญาตทางานทีอ่ อกโดยกระทรวงแรงงานฯและหนังสือ
เดินทาง(กรณีบุคคลต่างด้าว)
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2.7 สาเนาบัตรประชาชนรับรองจริง (ผู้ดาเนินกิจการคนใหม่)
2.8 สาเนาใบอนุญาตของยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
ที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
2.9 ใบอนุญาตฉบับจริง
2.10 หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2.11 สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ
(รับรองจริง)
3.กรณีเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ลาดับ
รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
ที่
3.1 คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

3.2

สาเนาใบอนุญาตของยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
ที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
3.3 สาเนาใบอนุญาตยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
2.10 หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2.11 สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ
(รับรองจริง)
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สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................

สาหรับ ออกใบรับคาขอเลขที่………………………………………………………………………….......
เจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่อง
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน.........วันทาการ นับแต่วัน
ถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป
(ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึกข้อบกพร่อง)

รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน...........วันทาการ ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น.........................................................................
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
วันที่..............................................................................
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา.......................................................................
(..............................................................)
วันที่..............................................................................
วันที่........................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง ไว้จานวน............
รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่อง
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง...................................................................................
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง
วันที่.......................................................................
/ผู้รบั มอบอานาจ)
(..............................................................)
 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
วันที่........................................................
 การแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
รับคืนคาขอ
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ) ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ภายใน 15 วันทาการ นับ
(..............................................................)
แต่วันที่ได้รบั แจ้ง
วันที่........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง................................................................................
วันที่.........................................................................
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แบบตรวจสอบเอกสารคาขออนุญาต(ขอใหม่) : บุคคลธรรมดา /  นิตบิ ุคคล**

 1.ประเภทจาหน่ายยาเสพติดประเภท 3 , ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4
 2.ประเภท ผลิต, นาเข้า, ส่งออก ยาเสพติดประเภท 3 / ผลิต,นาเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4
 3.ประเภทจาหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4โดยการส่งตรง
ชื่อ-สกุล ผูย้ ื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ............................................................................................................................

*โปรดนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ

โทรศัพท์............................................. E-mail………………………………………………………………………………………………….

แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง

ชื่อสถำนที่ขำย/ผลิต/นำสั่ง……………………………………………………………………………......................................................
เลขที่ใบอนุญำตขำย/ผลิต/นำสั่ง …………………………………………………………………………………………………………………..

(ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป*

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ตามกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ แบบคาขอทุกประเภท / คาขอฯ / คารับรองฯ /หนังสือมอบอานาจกระทา
การแทน / หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ
➢➢➢➢ขอให้ผู้ยื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่าง และตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งทาเครื่องหมาย
✓กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือทาเครื่องหมาย กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือเครื่องหมาย —กรณีไม่จาเป็นต้องมี
1.ประเภทจาหน่ายยาเสพติดประเภท 3 , ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4

ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

แบบคาขออนุญาต (ตามประเภท) เจ้าของใหม่
รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต (เจ้าของใหม่/ผู้ขออนุญาต)ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาใบอนุญาตยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
คารับรองของผู้รับอนุญาต และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ (ตามประเภท)
สาเนาบัตรประชาชนรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
สาเนาทะเบียนบ้านรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ (รับรองจริง)
2.ประเภท ผลิต, นาเข้า, ส่งออก ยาเสพติดประเภท 3 / ผลิต,นาเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4
รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

แบบคาขออนุญาต (ตามประเภท) เจ้าของใหม่
รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต (เจ้าของใหม่/ผู้ขออนุญาต)ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาใบอนุญาตยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
คารับรองของผู้รับอนุญาต และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ (ตามประเภท)
สาเนาบัตรประชาชนรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
สาเนาทะเบียนบ้านรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
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8
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ (รับรองจริง)
3.ประเภทจาหน่ายวัตถุออกฤทธิต
์ ่อจิตและประสาทประเภท 3, 4โดยการส่งตรง
รายการตรวจสอบเอกสารบุคคลธรรมดา

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

แบบคาขออนุญาต (ตามประเภท) เจ้าของใหม่
รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต (เจ้าของใหม่/ผู้ขออนุญาต)ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาใบอนุญาตยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
คารับรองของผู้รับอนุญาต และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ (ตามประเภท)
สาเนาบัตรประชาชนรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
สาเนาทะเบียนบ้านรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ
(รับรองจริง)
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สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................

สาหรับ ออกใบรับคาขอเลขที่………………………………………………………………………….......
เจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่อง
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน.........วันทาการ นับแต่วัน
ถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป
(ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึกข้อบกพร่อง)

รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน...........วันทาการ ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น.........................................................................
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
วันที่..............................................................................
(..............................................................)
วันที่........................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง ไว้จานวน............
รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่อง
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง
/ผู้รบั มอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................
รับคืนคาขอ
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................

ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา.......................................................................
วันที่..............................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง...................................................................................
วันที่.......................................................................
 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ภายใน 15 วันทาการ นับ
แต่วันที่ได้รบั แจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง................................................................................
วันที่.........................................................................
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แบบตรวจสอบเอกสารคาขออนุญาต(ขอใหม่)  นิตบิ ุคคล**

 1.ประเภทจาหน่ายยาเสพติดประเภท 3, ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4
 2.ประเภท ผลิต, นาเข้า, ส่งออก ยาเสพติดประเภท 3 / ผลิต,นาเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4
 3.ประเภทจาหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4 โดยการส่งตรง
ชื่อ-สกุล ผูย้ ื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ............................................................................................................................

*โปรดนำเอกสำรนี้ และใบรับคำขอ
➢ขอให้ผู้ยื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่าง และตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งทาเครื่องหมาย

โทรศัพท์............................................. E-mail………………………………………………………………………………………………….

แนบมำพร้
มกำรแก้
✓กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือทาเครื่องหมาย กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือเครื
่องหมาย —อกรณี
ไม่จาเป็ไนขข้
ต้อองมีบกพร่อง

ชื่อสถำนที่ขำย/ผลิต/นำสั่ง……………………………………………………………………………......................................................
1.ประเภทจาหน่ายยาเสพติดประเภท 3 , ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4

เลขที่ใบอนุญำตขำย/ผลิต/นำสั่ง …………………………………………………………………………………………………………………..

(ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป*

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ตามกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ แบบคาขอทุกประเภท / คาขอฯ / คารับรองฯ /หนังสือมอบอานาจกระทา
การแทน / หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ
➢➢➢➢ขอให้ผู้ยื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่าง และตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งทาเครื่องหมาย
✓กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือทาเครื่องหมาย กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือเครื่องหมาย —กรณีไม่จาเป็นต้องมี
1.ประเภทจาหน่ายยาเสพติดประเภท 3 , ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4

ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

รายการตรวจสอบเอกสารนิตบ
ิ ุคคล

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

แบบคาขออนุญาต (ตามประเภท) ผู้ดาเนินกิจการคนใหม่
รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต (ผูด้ าเนินกิจการคนใหม่/ผู้ขออนุญาต)
ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาใบอนุญาตยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
คารับรองของผู้รับอนุญาต และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ (ตามประเภท)
สาเนาบัตรประชาชนรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
สาเนาทะเบียนบ้านรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ (รับรองจริง)
2.ประเภท ผลิต, นาเข้า, ส่งออก ยาเสพติดประเภท 3 / ผลิต,นาเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3, 4

ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5

รายการตรวจสอบเอกสารนิตบ
ิ ุคคล

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

แบบคาขออนุญาต (ตามประเภท) ผู้ดาเนินกิจการคนใหม่
รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต (ผูด้ าเนินกิจการคนใหม่/ผู้ขออนุญาต)
ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาใบอนุญาตยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
คารับรองของผู้รับอนุญาต และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ (ตามประเภท)
สาเนาบัตรประชาชนรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
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5

6
7
8
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

สาเนาทะเบียนบ้านรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ (รับรองจริง)
3.ประเภทจาหน่ายวัตถุออกฤทธิต
์ ่อจิตและประสาทประเภท 3, 4โดยการส่งตรง
รายการตรวจสอบเอกสารนิตบ
ิ ุคคล

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

แบบคาขออนุญาต (ตามประเภท) ผู้ดาเนินกิจการคนใหม่
รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต (ผูด้ าเนินกิจการคนใหม่/ผู้ขออนุญาต)
ขนาด 3*4 ซม.(3รูป) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาใบอนุญาตยาแผนปัจจุบัน (ตามประเภท)
คารับรองของผู้รับอนุญาต และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ (ตามประเภท)
สาเนาบัตรประชาชนรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
สาเนาทะเบียนบ้านรับรองจริงของผู้ขออนุญาต
หนังสือมอบอานาจกระทาการแทนผู้ขออนุญาต
(กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจ และ ผูร้ ับมอบอานาจ (รับรองจริง)
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สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................

สาหรับ ออกใบรับคาขอเลขที่………………………………………………………………………….......
เจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่อง
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน.........วันทาการ นับแต่วัน
ถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป
(ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึกข้อบกพร่อง)

รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน...........วันทาการ ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น.........................................................................
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
วันที่..............................................................................
(..............................................................)
วันที่........................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง ไว้จานวน............
รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่อง
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง
/ผู้รบั มอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................
รับคืนคาขอ
ลงชื่อ..................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่........................................................

ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา.......................................................................
วันที่..............................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง...................................................................................
วันที่.......................................................................

 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ภายใน 15 วันทาการ นับ
แต่วันที่ได้รบั แจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง................................................................................
วันที่........................................................................
.

F-D2-208 (02-29/08/60) หน้าที่ …../…....

คำแนะนำ
กำรขออนุญำตสถำนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำสำหรั บ

ใบอนุญำตนำหรื อสั่งยำแผนปั จจุบันเข้ ำมำในรำชอำณำจักร

งำนใบอนุญำต
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
โทร. 0 2590 7200

http://drug.fda.moph.go.th

กำรขออนุญำตนำหรือสั่งยำแผนปั จจุบนั เข้ ำมำในรำชอำณำจักร
1. เอกสำรที่ผ้ ูขออนุญำตหรื อผู้ดำเนินกิจกำรต้ องเตรี ยม
[
[
[
[
[

[
[

[
[
[

บุคคลธรรมดำ
] คำขออนุญำต (แบบ นย.1)
] รู ปถ่ำยของผูข้ ออนุญำต ขนำด 3 x 4 ซม. 3 รู ป
(รู ปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
] สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูข้ ออนุญำตพร้อมตัวจริ ง
] สำเนำบัตรประชำชนของผูข้ ออนุญำตพร้อมตัวจริ ง
] ใบรับรองแพทย์ของผูข้ ออนุญำต
(ต้องระบุโรคต้องห้ำมตำมกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้ อน,
วัณโรคในระยะอันตรำย, โรคเท้ำช้ำงในระยะ
ปรำกฏอำกำรเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม, โรคติดยำ
เสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง, โรคพิษสุรำเรื้ อรัง)
] สัญญำระหว่ำงผูข้ ออนุญำตและผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร
จำนวน 3 ชุด
] หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝำก / โฉนดที่ดิน)
- หนังสื อรับรองเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน ไม่นำน
เกิน 3 เดือน หรื อ
- สำเนำโฉนดที่ดินที่ไม่ติดภำระผูกพันพร้อมตัวจริ ง
] สัญญำเช่ำ (กรณี ที่เช่ำสถำนที่) หรื อหนังสื อยินยอม
] สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ที่ขออนุญำต
] สำเนำบัตรประชำชนของเจ้ำของสถำนที่ที่ให้เช่ำ/ยินยอมฯ
- กรณี ทะเบียนบ้ำนไม่มีผอู ้ ำศัย (ทะเบียนบ้ำนลอย)

นิตบิ ุคคล (บริษัท / ห้ างหุ้นส่ วนจากัด)
[ ] คำขออนุญำต (แบบ นย. 1)
[ ] รู ปถ่ำยของผูด้ ำเนินกิจกำร ขนำด 3 x 4 ซม. 3 รู ป
(รู ปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูด้ ำเนินกิจกำรพร้อมตัวจริ ง
[ ] สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูด้ ำเนินกิจกำรพร้อมตัวจริ ง
[ ] ใบรับรองแพทย์ของผูด้ ำเนินกิจกำร
(ต้องระบุโรคต้องห้ำมตำมกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้ อน,
วัณโรคในระยะอันตรำย, โรคเท้ำช้ำงในระยะ
ปรำกฏอำกำรเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม, โรคติดยำ
เสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง, โรคพิษสุรำเรื้ อรัง
[ ] สัญญำระหว่ำงผูข้ ออนุญำตและผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร
จำนวน 3 ชุด
[ ] หนังสื อรับรองจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์
[ ] หนังสื อมอบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนินกิจกำร
(ตำมแบบ) ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (พร้อมสำเนำ)
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรผูล้ งนำมแต่งตั้งฯ
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ที่ขออนุญำต

[ ] สำเนำสัญญำซื้อ-ขำยสิ่ งปลูกสร้ำงฯ
หรื อ [ ] สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง
หรื อ [ ] สำเนำเอกสำรอ้ำงกรรมสิ ทธิ์
[ ] หนังสื อมอบอำนำจ ถ้ำผูข้ ออนุญำตหรื อผูด้ ำเนินกิจกำรไม่สำมำรถมำติดต่อด้วยตนเอง พร้อมอำกรแสตมป์ 10 บำท
2. เอกสารทีผ่ ้มู หี น้ าทีป่ ฏิบัตกิ ารต้ องเตรียม
[ ] คำรับรอง (แบบ นย. 7) ต้องมำเซ็นชื่อต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่
[ ] ใบประกอบโรคศิลปะพร้อมสำเนำ และต้องผ่ำนกำรรับรองจำกสภำเภสัชกรรม
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน
[ ] ใบรับรองแพทย์ของผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร (ต้องระบุโรคต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงฯ)
3. อื่น ๆ
[ ] รู ปถ่ำย แผนที่ แผนผัง ของสถำนที่ที่ขออนุญำต จำนวน 1 ชุด (ตำมแบบ)
[ ] ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต จำนวน 10,000 บำท ชำระเงินในวันที่รับใบอนุญำต
หมำยเหตุ 1. กรณีที่ผ้ ขู ออนุญาต หรือผู้ดาเนินกิจการเป็ นคนต่างชาติ เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นคาขอจะต้ องมีหนังสือขออนุญาตทางาน
ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือเดินทาง
2. เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและนาเสนอขออนุมตั ิ โปรดจัดเรียงเอกสารให้ เรียบร้ อยและกรอกรายละเอียดที่ตงั ้ หมายเลข
โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ให้ ชดั เจน อ่านง่ายเพื่อติดต่อกลับ
3. ห้ ำมใช้ ต้ คู อนเทนเนอร์ ในกำรขออนุญำตเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำ
4. รู ปถ่ ำยสถำนที่ให้ ใช้ เป็ นกระดำษโฟโต้ เท่ ำนัน้

ข้ อควำมที่แสดงในป้ ำย

สีพนื ้

สีตัวอักษร

ขนำดป้ ำย

ควำมสูงของตัวอักษร

1. สถานที่ขายยาแผนปั จจุบนั

น ้าเงิน

ขาว

2. สถานที่ขายส่งยาแผนปั จจุบนั
3. สถานที่ขายยาแผนปั จจุบนั
เฉพาะยาบรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ยา
อันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ
4. สถานที่ขายยาแผนปั จจุบนั
เฉพาะยาบรรจุเสร็ จสาหรับสัตว์
5. สถานที่ขายยาแผนโบราณ
6. สถานที่ผลิตยาแผนปั จจุบนั
7. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
8. สถานที่นาหรื อสัง่ ยาแผน
โบราณเข้ ามาในราชอาณาจักร
9. สถานที่นาหรื อสัง่ ยาแผน
ปั จจุบนั เข้ ามาในราชอาณาจักร
10. ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐานะ
และเวลาปฏิบตั ิการของผู้มีหน้ าที่
ปฏิบตั ิการ

น ้าเงิน

ขาว

ไม่ต่ากว่า
20x70 ซม.
“

เขียว

ขาว

“

“

แดง

ขาว

“

“

เขียว
เขียว
เขียว

ขาว
ขาว
ขาว

“
“
“

“
“
“

เขียว

ขาว

“

“

เขียว

ขาว

“

“

ตามประเภท
ใบอนุญาต
นันๆ
้

ตามประเภท
ใบอนุญาตนันๆ
้

ไม่ต่ากว่า
20x70 ซม.
20x50

“

ไม่ต่ากว่า 3 ซม.
“

ตัวอย่ ำง แบบป้ ำยแสดงสถำนที่นำหรื อสั่งยำแผนปั จจุบันเข้ ำมำในรำชอำณำจักร

สถำนที่นำหรือสั่งยำแผนปั จจุบันเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
นำงสำวหรรษำ ดวงดี ภ.บ.
เวลำปฏิบัตกิ ำร 09.00 – 20.00น.
น.

1.
2.
3.

4.
5.

คาแนะนาในการจัดสถานที่นาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
สถานที่เก็บยาต้องมีระบบการรักษาความสะอาด การถ่ายเทอากาศและความปลอดภัยตามความจาเป็นและต้องใช้
เก็บยาเท่านั้น
สถานที่เก็บยาที่เป็นวัตถุดิบหรือยาบรรจุเสร็จ ต้องเก็บแยกจากกันเป็นส่วนสัดและแยกจากยาหรือวัตถุอื่นๆ ทุก
ชนิด ต้องมีเนื้อที่แต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาคุณภาพยาที่เก็บไว้ ต้องมีจานวนเพียงพอสาหรับการรัษาคุณภาพของยานั้น โดยอุปกรณ์
ที่ใช้ในการรักษาคุณภาพยา ได้แก่ อุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1) ชั้นวางยา ,อุปกรณ์รองรับยา หรือ พาเลท(Palette) ซึ่งทาจากวัสดุที่แข็งแรง ไม่เกิดการสะสม
ของความชื้น หรือแตกยุ่ยได้ง่าย
2) เครื่องปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิในการเก็บรักษายา
3) อุปกรณ์ป้องกันแสงแดดจากภายนอกอาคาร โดยใช้วัสดุที่ถาวรไม่ชารุดได้ง่าย และไม่กักเก็บ
ฝุ่นละออง (ถ้ามี แสงแดดจากภายนอกอาคารส่องถึงภายในห้องเก็บยา)
สถานที่เก็บยา ต้องไม่มีแหล่งของความชื้น ทีม่ ีผลต่อการเก็บรักษาเพื่อคงคุณภาพของยา
สถานที่เก็บยา ต้องมีป้ายระบุด้านหน้าห้องเก็บยาว่า “ห้องเก็บยา” ซึ่งต้องเป็นป้ายถาวรและไม่ชารุดได้ง่าย

คาแนะนาในการจัดทาป้ายสถานที่และป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
การจัดทาป้าย ในสถานทีน่ าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องให้เป็นไปตามความในข้อ 5(1) -5(2)
ของกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) โดยมีรูปแบบดังนี้
จัดทาป้ายด้วยวัตถุถาวรสีเขียว ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20 x 70 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัว
อักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตรว่า “สถานที่นาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร”

“ ป้ายสี เขียว ”

สถานที่นาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

20 เซนติเมตร

70 เซนติเมตร

นางสาวเภสั ช“ ป้าเขียสียเขียวมะกอก
ภ.บ.
ว”
เวลาปฏิบัติการ 09.00 - 20.00 น.
70 เซนติเมตร

20 เซนติเมตร

ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………….…………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………….………….……………………………………

1. ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ขออนุญาต

2. ด้านหน้าสถานที่ (ป้าย, เลขที)่
รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ………………………….

ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………….…………………………………………….
ที่อยู่…………….……………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………….………….……………………………………

3.

ขายยาแผนปัจจุบัน : โต๊ะปรุงยา และ ถาดนับเม็ดยา(กลุ่มยาเพนนิซิลิน,กลุ่มยาทั่วไป)
ขายส่งและนาสั่งยา : บริเวณสานักงาน

4.

ขายยาแผนปัจจุบัน : ตู้วางยาด้านซ้ายของสถานที่ขออนุญาต (ถ่ายจากหน้าร้าน)
ขายส่งและนาสั่งยา : ห้องเก็บยาที่ติดป้ายระบุว่า “ห้องเก็บยา”
รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ………………………….

ชื่อร้าน / บริษัท……………………………………………….…………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………….………….……………………………………

5.

ขายยาแผนปัจจุบัน : ตู้วางยาด้านขวาของสถานที่ขออนุญาต (ถ่ายจากหน้าร้าน)
ขายส่งและนาสั่งยา : สภาพภายในห้องเก็บยา (ชั้นวางยา)

6. ป้ายแสดงสถานที่ประกอบการและป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
รับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ………………………….

แผนผังภายในของสถานที่……………………………………..………………………………………….
………………………………………………………………………….…………….………………………

หมายเหตุ ระบุความกว้าง ลึกของร้าน
ระบุการจัดวางยาและโต๊ะปรุงยา
หากวาดต้องลงหมึก

รับรองว่าเป็นความจริง
ลงชื่อ……………...……

แผนที่ตั้งของสถานที่……………………………………..………………….…..………………………….
………………………………………………………………………….…………...…………………………

หมายเหตุ หากวาดต้องลงหมึก
รับรองว่าเป็นความจริง
ลงชื่อ……..………...…

คำแนะนำ
กำรขออนุญำตสถำนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำสำหรั บ

ใบอนุญำต ผลิต ขำย นำหรื อสั่งยำแผนโบรำณเข้ ำมำในรำชอำณำจักร

งำนใบอนุญำต
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
โทร. 0 2590 7200

http://drug.fda.moph.go.th

การขออนุญาตขายยาแผนโบราณ และ นําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร
1. เอกสารที่ผูขออนุญาตหรือผูดําเนินกิจการตองเตรียม
[ ] บุคคลธรรมดา
[ ] คําขออนุญาต ( แบบ ย.บ.1)

[ ] นิติบุคคล
(บริษัท / หางหุนสวนจํากัด)
] คําขออนุญาต (ย.บ. 1)
] รูปถายของผูดําเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป (รูปถายไม
เกิน 6 เดือน)
] สําเนาทะเบียนบานของผูดําเนินกิจการพรอมตัวจริง
- หนังสือขออนุญาตทํางานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ
และหนังสือเดินทาง (บุคคลตางดาว)
] สําเนาบัตรประชาชนของผูดําเนินกิจการ พรอมตัวจริง
] ใบรับรองแพทยของผูดําเนินกิจการ ตองระบุโรค
ตองหามตามกฎกระทรวง ไดแก โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะ
อันตราย, โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก
สังคม, โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง
] สัญญาระหวางผูขออนุญาตและผูมีหนาที่ปฏิบัติการ จํานวน
3 ชุด
] หนังสือรับรองจดทะเบียนพรอมวัตถุประสงค
] หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ (ตามแบบ)
ติดอาการแสตมป 30 บาท
] สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูลง
นามแตงตั้งฯ

[
[ ] รูปถายของผูขออนุญาต ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป
[
(รูปถายไมเกิน 6 เดือน)
[ ] สําเนาทะเบียนบานของผูรับอนุญาตพรอมตัวจริง
[
- หนังสือขออนุญาตทํางานที่ออกโดยกระทรวง
แรงงานฯและหนังสือเดินทาง (บุคคลตางดาว)
[ ] สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาตพรอมตัวจริง
[
[ ] ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต
[
(ตองระบุโรคตองหามตามกฎกระทรวง ไดแก โรคเรื้อน, วัณ
โรคในระยะอันตราย, โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปน
ที่รังเกียจแกสังคม, โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง,
โรคพิษสุราเรื้อรัง)
[
[ ] สัญญาระหวางผูขออนุญาตและผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
จํานวน 3 ชุด
[
[ ] หลักทรัพย (สมุดเงินฝาก / โฉนดที่ดิน) จํานวนเงินตั้งแต
[
10,000 บาทขึ้นไป
- หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไมนานเกิน
[
3 เดือน หรือ
- สําเนาโฉนดที่ดินที่ไมติดภาระผูกพันพรอมตัวจริง
[ ] สัญญาเชา (กรณีที่เชาสถานที่) หรือหนังสือยินยอม
[ ] สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ที่ขออนุญาต
[ ] สําเนาบัตรประชาชนของเจาของสถานที่ที่ใหเชา/ยินยอมฯ
กรณีทะเบียนบานไมมีผูอาศัย (ทะเบียนบานลอย)
[ ] สําเนาสัญญาซื้อ-ขายสิ่งปลูกสรางฯ
[ ] สําเนาใบอนุญาตกอสรางฯ
หรือ
หรือ
[ ] สําเนาเอกสารอางกรรมสิทธิ์
[ ] หนังสือมอบอํานาจ ถาผูขออนุญาตหรือผูดําเนินกิจการไมสามารถติดตอดวยตนเอง พรอมอากรแสตมป 10 บาท

2. เอกสารที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตองเตรียม
[ ] คํารับรอง (แบบ ย.บ. 9) ตองมาเซ็นชื่อตอหนาเจาหนาที่
[ ] สําเนา ใบประกอบโรคศิลปะ
[ ] สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน

3. อื่น ๆ
[ ] รูปถาย แผนที่ แผนผัง ของสถานที่ที่ขออนุญาต จํานวน 1 ชุด (ตามแบบ)
[ ] คาธรรมเนียมใบอนุญาต ขายยาแผนโบราณ จํานวน 300 บาท และใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณา
จักร จํานวน 5,000 บาท ชําระเงินในวันที่รับใบอนุญาต

-

กรณีเชาสถานที่ของหนวยงานของทางราชการหรือเอกชน เชน
การเคหะแหงชาติ
ที่ทรัพยสินของพระมหากษัตริย
หนวยงานของราชการ
สถานที่ของวัด
ฯลฯ
หางสรรพสินคา
คอนโดมิเนียม
เอกชน
ฯลฯ

ใหใชหลักฐานของผูมีอํานาจหรือผูที่ไดรับมอบหมายกระทําการแทนและประทับตรา
รับรองของหนวยงานนั้น ๆ กรณีที่มีใบเสร็จชําระเงินคาเชาใหแนบหลักฐานมาดวย
หมายเหตุ

1. กรณีที่ผูขออนุญาต หรือ ผูดําเนินกิจการเปนคนตางชาติ เอกสารที่ใชประกอบในการยื่นคําขอ
จะตองมีหนังสือขออนุญาตทํางานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานฯ และหนังสือเดินทาง
2. เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและนําเสนอขออนุมัติ โปรดจัดเรียงเอกสารใหเรียบรอยและ
กรอกรายละเอียดที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท รหัสไปรษณีย ใหชัดเจน อานงายเพื่อติดตอกลับ

ขอความที่แสดงในปาย

สีพื้น

สีตัวอักษร

ขนาดปาย

ความสูงของตัวอักษร

1. สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน

น้ําเงิน

ขาว

ไมต่ํากวา
20x70 ซม.

ไมต่ํากวา 3 ซม.

เขียว

ขาว

“

“

แดง

ขาว

“

“

เขียว
เขียว
เขียว

ขาว
ขาว
ขาว

“
“
“

“
“
“

เขียว

ขาว

“

“

เขียว

ขาว

“

“

ไมต่ํากวา
20x50
20x70ซม.
ซม.

“

2. สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน
เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
3. สถานที่ขายยาแผนปจจุบัน
เฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว
4. สถานที่ขายยาแผนโบราณ
5. สถานที่ผลิตยาแผนปจจุบัน
6. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
7 สถานที่นําหรือสั่งยาแผน
โบราณเขามาในราชอาณาจักร
8. สถานที่นําหรือสั่งยาแผน
ปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
9. ชื่อตัว ชื่อสกุล วิทยฐานะ
และเวลาปฏิบัติการของผูมีหนา
ที่ปฏิบัติการ

ตามประเภทใบ ตามประเภทใบ
อนุญาตนั้นๆ
อนุญาตนั้นๆ

20x70 ซม.

ตัวอยาง แบบปายแสดงสถานที่ขายยาแผนโบราณ และนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามา
ในราชอาณาจักร

สถานที่ขายยาแผนโบราณ
สถานที่นําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร
นางสาวหรรษา ดวงดี บ.ภ.
เวลาปฏิบัติการ 09.00 – 20.00 น.

ชื่อร้ าน / บริ ษัท...................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

1.ภาพลักษณะของอาคารสถานที่ขออนุญาต

2.ด้ านหน้ าสถานที่ (ป้าย,เลขที่)
ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ.........................................

ชื่อร้ าน / บริษัท...............................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

3.ขายยาแผนโบราณ
ขายส่ง,นาสัง่ แผนโบราณ

4.ขายยาแผนโบราณ
ขายส่ง,นาสัง่ แผนโบราณ

ตู้วางยาของสถานที่ขออนุญาต (ถ่ายจากหน้ าร้ าน)
บริเวณสานักงาน

ด้ านซ้ ายของสถานที่ขออนุญาต
หน้ าห้ องเก็บยา

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ.........................................

ชื่อร้ าน / บริษัท...........................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

5.ขายยาแผนโบราณ
ขายส่ง,นาสัง่ แผนโบราณ

ด้ านขวาของสถานที่ขออนุญาต
สภาพภายในห้ องเก็บยา(ชันรองรั
้
บยา)

6.ป้ายแสดงสถานที่ประกอบการ และป้ายผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ.........................................

แผนผังภายในของสถานที่............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

หมายเหตุ ระบุความกว้ าง ลึกของร้ าน
ระบุการจัดวางยา บริเวณให้ คาปรึกษาแนะนา
หากวาด ต้ องลงหมึก
ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ.........................................

แผนที่ตงของสถานที
ั้
่...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

หมายเหตุ หากวาด ต้ องลงหมึก

ขอรับรองว่าถ่ายจากสถานที่จริง
ลงชื่อ.........................................

