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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก หน้า ๒๔

หลักการและเหตุผล

โดยทีบ่ ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ
การทำงานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และโดยที่แรงงานต่างด้าว
เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึง่ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณี
จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการทำงานของคนต่างด้าวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเลิก
(๑) 	พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) 	พระราชบัญญัตกิ ารทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๒) กฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
เฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) 	บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต
(๒) 	บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล
(๓) 	 ผูแ้ ทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติ
และทบวงการชำนัญพิเศษ
(๔) 	คนรับใช้สว่ นตัวซึง่ เดินทางจากต่างประเทศเพือ่ มาทำงานประจำ
อยู่กับบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓)
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(๕) 	บุคคลซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือภารกิจตามความตกลงทีร่ ฐั บาลไทย
ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๖) 	บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการ
ศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ การกีฬา หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่จะได้กำหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา
(๗) 	บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือ
ภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
๓) บทนิยามที่สำคัญ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“ทำงาน” หมายความว่า การทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้
ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตทำงาน
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๔ ให้ทำงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๑๕
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการทำงาน
ของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าว
๔) การทำงานของคนต่างด้าว
๔.๑) บททั่วไป
			 ๔.๑.๑) ลักษณะงานของคนต่างด้าว
				 การทีจ่ ะให้คนต่างด้าวทำงานได้ในท้องทีใ่ ด และเมือ่ ใดนัน้
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง แต่ทงั้ นีต้ อ้ งคำนึงถึง
ความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความ
ต้องการแรงงานต่างด้าวทีจ่ ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แต่ความดังกล่าวไม่ให้
ใช้บังคับกับการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
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		 ๔.๑.๒) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าวซึ่งมิใช่
ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ
		 เพื่อจำกัดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ
ที่จะเข้ามาทำงานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักร กฎหมาย
จึ ง ได้ ก ำหนดให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจ้ า งคนต่ า งด้ า วซึ่ ง มิ ใ ช่ ช่ า งฝี มื อ
หรือผู้ชำนาญการที่จะเข้ามาทำงานตามประเภทหรือลักษณะที่กำหนดใน
ราชอาณาจักรก็ได้ โดยผู้ที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวดังกล่าวทำงานให้แจ้ง
ความประสงค์ต่อนายทะเบียนและให้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนทำสัญญาจ้าง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ วั น ทำการ ซึ่ ง หากผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ก็ ต้ อ งเสี ย เงิ น เพิ่ ม อี ก
หนึ่งเท่าของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
๔.๒)		 ใบอนุญาตทำงาน
			 ๔.๒.๑) การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
				 กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวทำงานใดนอกจาก
งานตามข้อ ๔.๑.๑)  โดยการที่จะทำงานได้ต้องรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ก่อน เว้นแต่คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อมาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนโดยมีระยะเวลาทำงาน
ไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตได้นั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง มิใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกรณีของ
คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเพราะเหตุดังต่อไปนี้
คนต่างด้าวผู้นั้นอาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานตามประเภท
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดได้ แต่ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบ
ต่อสังคมด้วย
				 (๑) คนต่างด้าวทีถ่ กู เนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ
และได้ รั บ การผ่ อ นผั น ให้ ไ ปประกอบอาชี พ ณ ที่ แ ห่ ง ใดแทนการเนรเทศ
หรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
				 (๒) คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาหรืออยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง
				 (๓) คนต่ า งด้ า วที่ ถู ก ถอนสั ญ ชาติ ต ามประกาศของ
คณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๓๓๗ ลงวั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อ ตาม
กฎหมายอื่น
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				 (๔) คนต่ า งด้ า วที่ เ กิ ด ในราชอาณาจั ก รแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
สั ญ ชาติ ไ ทยตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๓๓๗ ลงวั น ที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
				 (๕) คนต่ า งด้ า วที่ เ กิ ด ในราชอาณาจั ก รแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
				 แต่คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของ
ประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมี
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับ
อนุญาตให้ทำงานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการ
ชัว่ คราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลทีก่ ำหนดได้ ก็แต่เฉพาะการทำงาน
ภายในท้องทีท่ อี่ ยูต่ ดิ กับชายแดนหรือท้องทีต่ อ่ เนือ่ งกับท้องทีด่ งั กล่าว เมือ่ ได้
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวพร้อมกับแสดงเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดิ น ทางต่ อ นายทะเบี ย นและชำระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่ ไ ด้ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔)
๔.๒.๒) การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
		 โดยใบอนุญาตที่จะออกให้ตามกฎหมายนี้ ให้มีอายุไม่เกิน
๒ ปี นับแต่วนั ออก เว้นแต่ใบอนุญาตทีอ่ อกให้แก่คนต่างด้าวซึง่ เข้ามาทำงาน
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอืน่
ก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุและผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะทำงานนั้นต่อไป
ให้ผู้นั้นยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน และให้ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต ซึ่งการต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ปี โดยให้
กระทำเพี ย งเท่ า ที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การตั้ ง ถิ่ น ฐานของคนต่ า งด้ า วใน
ราชอาณาจักร และในกรณีของคนต่างด้าวตามข้อ ๔.๒.๑) (๑) และ (๒)
มีระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานติดต่อกันรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี
เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นเป็นคราว ๆ ไป
		 โดยในกรณีทปี่ รากฏว่าผูร้ บั ใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขในการอนุญาต ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
๕) กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกว่า “กองทุนเพื่อ
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
สำหรั บ ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การส่ ง ลู ก จ้ า ง คนต่ า งด้ า ว และผู้ ถู ก สั่ ง เนรเทศ
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายนี้ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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และกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ แล้วแต่กรณี และให้มี “คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็น
รองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนกระทรวง
การต่ า งประเทศ ผู้ แ ทนสำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ผู้ แ ทนสำนั ก งบประมาณ
ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๗ คนเป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการ
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
๓ ปี ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญ
ของการใช้จ่ายเงินของกองทุนในแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการส่ง
ลู ก จ้ า ง คนต่ า งด้ า ว หรื อ ผู้ ถู ก สั่ ง เนรเทศแต่ ล ะสั ญ ชาติ ก ลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนและตามแนวทางและลำดับความสำคัญตาม (๑)
(๔) พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น ของกองทุ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สำหรับทดรองใช้จ่ายในการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
(๕) ออกระเบียบเกีย่ วกับการรับเงิน การใช้จา่ ยเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุน
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุน
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการส่ ง ลู ก จ้ า ง คนต่ า งด้ า ว หรื อ ผู้ ถู ก
สั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และการเบิกจ่ายเงินทดรองตาม (๔)
๖) คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ผูอ้ ำนวยการ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวง
การต่างประเทศ ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย
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ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ผูแ้ ทนองค์กรนายจ้างและผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างฝ่ายละไม่เกิน
๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ โดยให้อธิบดีเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการพิ จ ารณาการทำงานของ
คนต่างด้าว
(๑) เสนอนโยบายการทำงานของคนต่างด้าวต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ใ นการออก
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามกฎหมายนี้
(๓) ติดตาม ดูแล และประสานการทำงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การทำงานของคนต่ า งด้ า วตามนโยบายการทำงานของคนต่ า งด้ า ว
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(๔) กำกับการดำเนินงานของกรมการจัดหางานในการดำเนินการ
ตามกฎหมายนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนโยบายการทำงานของคนต่ า งด้ า วที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
๗) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าว
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าว
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
การต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ผู้แทนองค์กรนายจ้างและผู้แทนองค์กรลูกจ้างฝ่ายละ ๑ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้อธิบดี
แต่งตั้งข้าราชการของกรมการจัดหางาน ๑ คนเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีก ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ หรือไม่ตอ่
อายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘
ผูข้ อรับใบอนุญาต ผูข้ ออนุญาต ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูถ้ กู เพิกถอนใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยทำเป็น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว
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แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ให้นายทะเบียนส่งคำอุทธรณ์พร้อมทั้งเหตุผลในการมีคำสั่งไม่ออกใบ
อนุญาต ไม่อนุญาต ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำอุทธรณ์ และให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยคำอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์
โดยให้คำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นทีส่ ดุ และการอุทธรณ์
คำสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต ให้ผู้อทุ ธรณ์มสี ิทธิทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่าจะมี
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคำสั่งทางปกครองและคณะกรรมการที่มี
อำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้ บั ง คั บ กั บ การทำคำสั่ ง ทางปกครองและการประชุ ม ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
๘) การกำกับดูแล
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้ ให้อธิบดี นายทะเบียน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้ง
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
(๒) เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มีหรือเชื่อได้ว่ามีการทำงาน
ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพือ่
ตรวจสอบให้การเป็นไปตามกฎหมายนี้โดยต้องมีหมายของศาล เว้นแต่เป็นการ
เข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตก ในการนี้ ให้มีอำนาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ จากบุคคลที่รับผิดชอบ
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าวได้
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดทำงานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนี้ และได้สงั่ ให้ไปรายงานตัวยังสถานีตำรวจ
พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่หากคนต่างด้าวผู้นั้นไม่ยินยอมหรือจะหลบหนี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับและ
ให้ น ำตั ว ผู้ ถู ก จั บ ไปยั ง ที่ ท ำการของพนั ก งานสอบสวนโดยทั น ที ในการนี้
ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับกับการจับตามมาตรานี้โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดงบั ต รประจำตั ว ต่ อ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง และให้ อ ธิ บ ดี
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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๙) บทกำหนดโทษ
คนต่ า งด้ า วหรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่
กฎหมายนีบ้ ญ
ั ญัตไิ ว้ ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ ตามที่
กฎหมายได้กำหนดไว้ ตลอดจนให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้ด้วย
๑๐) บทเฉพาะกาล
(๑) ให้ออกกฎกระทรวงกำหนดงานที่คนต่างด้าวอาจทำได้ใน
ท้องที่ใด และเมื่อใดตามข้อ ๔.๑.๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่
๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๑ และในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ฎกระทรวงดั ง กล่ า ว
ให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานใด ๆ ได้ เว้นแต่งานที่กำหนด
ในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) คนต่ า งด้ า วผู้ ใ ดได้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ได้ รั บ การผ่ อ นผั น ให้
ทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
อยู่แล้วในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตหรือได้รับ
อนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
หรือการผ่อนผันนั้น
(๓) ใบอนุญาตทีอ่ อกให้ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๒๒
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ใช้ได้ต่อไปตราบเท่าที่ใบอนุญาต
ยังไม่สิ้นอายุ และผู้รับใบอนุญาตยังทำงานที่ได้รับอนุญาตนั้น
ทั้งนี้ ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของรัฐมนตรีหรืออธิบดี ซึ่งได้ออกหรือสั่งโดยอาศัย
อำนาจตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ และ
ให้ถือเสมือนเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี
หรือคำสั่งของรัฐมนตรีหรืออธิบดีที่ออกตามความในกฎหมายนี้
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หมายเหตุ:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙
		 ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
		 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก หน้า ๒๕

หลักการและเหตุผล

โดยทีพ่ ระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ใช้บงั คับมาเป็น
เวลานาน บทบัญญัตบิ างประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั ซึง่ มีการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงและขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกีย่ วกับเครือ่ งมือ
แพทย์ สมควรปรับปรุงบทนิยาม บทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของรัฐมนตรีในการ
ออกประกาศ องค์ประกอบของคณะกรรมการ การขออนุญาตและการอนุญาต
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ หน้าทีข่ องผูร้ บั อนุญาต ผูแ้ จ้งรายการละเอียด
และผู้ขายฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ การควบคุมเครื่องมือแพทย์
การโฆษณา อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การพักใช้และการเพิกถอน
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการใบอนุญาต และใบรับแจ้งรายการละเอียด
และการอุทธรณ์ รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ การประเมินเครือ่ งมือแพทย์ ความรับผิดทางแพ่ง ตลอดจนปรับปรุง
บทกำหนดโทษและอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มให้ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น จึ ง จำเป็ น ต้ อ ง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑)บทยกเลิกกฎหมาย
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑
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๒) บทนิยามที่สำคัญ
“เครื่องมือแพทย์” หมายความว่า
		 (๑) เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เครือ่ งกล วัตถุทใี่ ช้ใส่เข้าไปในร่างกาย
มนุษย์หรือสัตว์ น้ำยาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์
หรือวัตถุอนื่ ใด ทีผ่ ผู้ ลิตมุง่ หมายเฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้
ไม่ว่าจะใช้โดยลำพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด
				 (ก) 	 ประกอบโรคศิ ล ปะ ประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
				 (ข)		 	 วินจิ ฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา โรค
ของมนุษย์หรือสัตว์
				 (ค) 	 วินจิ ฉัย ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บ
ของมนุษย์หรือสัตว์
				 (ง)  	ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ำ หรือจุน
ด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
				 (จ) 	 ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์
				 (ฉ) 	 คุมกำเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุข์ องมนุษย์หรือสัตว์
				 (ช) 	 ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ
ของมนุษย์หรือสัตว์
				 (ซ) 	 ให้ขอ้ มูลจากการตรวจสิง่ ส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์
หรือสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย
				 (ฌ) 	ทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์
		 (๒) อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เครือ่ งกล
ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตาม (๑)
		 (๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่น
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์
		 ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามความมุ่ ง หมายของสิ่ ง ที่ ก ล่ า วถึ ง ตาม (๑)
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ ต้ อ งไม่ เ กิ ด จากกระบวนการทาง
เภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันหรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก
“ผลิต” หมายความว่า ทำ ประกอบ ประดิษฐ์ แบ่งบรรจุ รวมบรรจุ
ปรับปรุง แปรสภาพ ดัดแปลง หรือทำให้ปราศจากเชื้อ
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“ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ยืม ให้เช่า
ให้เช่าซื้อ หรือโอนสิทธิหรือการครอบครองให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในทางการค้าและให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย
“ฉลาก” หมายความว่า ข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่เครื่องมือแพทย์
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุเครื่องมือแพทย์
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงาน
ของรัฐด้วย
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข” หมายความว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
“ผูร้ บั อนุญาต” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคล
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย
“ผู้แจ้งรายการละเอียด” หมายความว่า ผู้ได้รับใบรับแจ้งรายการ
ละเอียดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบรับแจ้งรายการ
ละเอียดให้หมายความรวมถึงผูซ้ งึ่ นิตบิ คุ คลแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้เป็นผูด้ ำเนิน
กิจการด้วย
“ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น
ผู้ได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคล
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
๓) อำนาจของรัฐมนตรีในการควบคุมเครื่องมือแพทย์
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม เครื่ อ งมื อ แพทย์ แ ละคุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจ
ประกาศกำหนด
(๑) เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาต ตลอดจน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
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(๒)		 เครือ่ งมือแพทย์ทผี่ ผู้ ลิตหรือผูน้ ำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการผลิตหรือนำเข้าเครือ่ งมือแพทย์
(๓)		 เครือ่ งมือแพทย์ทผี่ ขู้ ายต้องได้รบั อนุญาต ตลอดจนหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์
(๔)		 มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย
ต้องปฏิบัติ
(๕)		 ระบบคุณภาพของการผลิต นำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์
(๖) 		 มาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุ ตลอดจน
วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย
ต้องปฏิบัติ
(๗) 		 เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต นำเข้ า
หรือขาย ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติ จำนวนและหน้าที่ของผู้ควบคุม
(๘) 		 เครือ่ งมือแพทย์ทตี่ อ้ งมีการประเมินเทคโนโลยี เพือ่ ให้การใช้
เครือ่ งมือแพทย์ดงั กล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาทาง
ด้านสุขภาพของประชาชนและสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๙) 		 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องขายเฉพาะแก่ผู้บริโภคซึ่งมีใบสั่งของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์
(๑๐) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาลหรือ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์
(๑๑)		 เครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
(๑๒)		 เครื่องมือแพทย์ที่ห้ามประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด
แบบตรงตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
(๑๓)		 เครือ่ งมือแพทย์ทตี่ อ้ งแสดงอายุการใช้ คำเตือน ข้อห้ามใช้ หรือ
ข้อควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสารกำกับเครือ่ งมือแพทย์ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงดังกล่าว
(๑๔)		 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องจัดให้มีทะเบียนผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือ
แพทย์นนั้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการจัดให้มที ะเบียนผูป้ ว่ ย
ที่ใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว
(๑๕)		 หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการใช้ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์
ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก
(๑๖)		 หลักเกณฑ์และวิธีการขนส่ง เก็บรักษา ทำลายหรือทำให้
สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์
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(๑๗)		 สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบเครื่องมือ
แพทย์ที่นำเข้าหรือส่งออก
(๑๘)		 เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมบางประการตามกฎหมายนี้ และมาตรการที่ได้รับการยกเว้น
๔) คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
ให้ มี ค ณะกรรมการเครื่ อ งมื อ แพทย์ ประกอบด้ ว ยปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๗ คน
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนกรมศุลกากรเป็นกรรมการ
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการอี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๙ คน
แต่ไม่เกิน ๑๑ คน ให้รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมายเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และผู้ อ ำนวยการกองควบคุ ม
เครือ่ งมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและผูช้ ว่ ย
เลขานุการ
โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
(๑) ให้ ค ำแนะนำหรื อ ความเห็ น แก่ รั ฐ มนตรี ใ นด้ า นนโยบาย
และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
หรือการออกประกาศตามข้อ ๓)
(๒) ให้ความเห็นชอบในเรื่องการพักใช้และเพิกถอนใบจดทะเบียน
สถานประกอบการใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
(๓) มี อ ำนาจออกคำสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ เรี ย กบุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด
มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎหมายนี้ หรื อ ตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้กรรมการและอนุกรรมการ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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๕) การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขออนุญาตและการอนุญาต
และการแจ้งรายการละเอียด
๕.๑)		 การจดทะเบียนสถานประกอบการ
			 ผูใ้ ดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครือ่ งมือแพทย์ ให้ดำเนินการ
จดทะเบี ย นสถานประกอบการต่ อ ผู้ อ นุ ญ าต โดยผู้ อ นุ ญ าตจะออก
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์แก่ผู้ขอ
จดทะเบี ย นสถานประกอบการได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ ข อจดทะเบี ย น
สถานประกอบการ
				 (๑)			 เป็นเจ้าของกิจการทีป่ ระสงค์จะขอรับใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ
				 (๒)		 มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
				 (๓)		 มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
				 (๔)		 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
				 (๕)		 ไม่ เ คยได้ รั บ โทษจำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด
ให้จำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็น
องค์ประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายนี้ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วเกิน
๒ ปีก่อนวันขอจดทะเบียน
				 (๖)		 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถหรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
				 (๗)		 ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
				 (๘)		 มีสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การเก็บและการควบคุมหรือรักษาคุณภาพ
เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะและจำนวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
				 (๙)		 ไม่ใช้ชอื่ ในการประกอบพาณิชยกิจอย่างเดียวหรือ
คล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของผู้จดทะเบียนสถาน
ประกอบการซึง่ อยูใ่ นระหว่างถูกพักใช้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการหรือ
ถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการยังไม่ครบ ๑ ปี
				 (๑๐) ไม่เป็นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกพักใช้ใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการตามกฎหมายนี้
				 (๑๑) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ตามกฎหมายนี้ เว้นแต่ถกู เพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการแล้วเกิน
๒ ปีก่อนวันขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
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				 ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
ผู้ จั ด การหรื อ ผู้ แ ทนของนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น ผู้ ด ำเนิ น กิ จ การต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ตาม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๐) หรือ
(๑๑) (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖)
๕.๒)		 การขออนุญาตและการอนุญาต และการแจ้งรายการละเอียด
			 ก. การขออนุญาต
				 (๑) ผู้ จ ดทะเบี ย นสถานประกอบการรายใดที่ ป ระสงค์
จะผลิตหรือนำเข้าเครือ่ งมือแพทย์ทตี่ อ้ งได้รบั อนุญาตตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
กำหนดตามข้อ ๓) (๑) ให้ยื่นคำขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาต
ให้แล้วจึงจะผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์นั้นได้ แต่สำหรับผู้จดทะเบียน
สถานประกอบการซึ่ ง ผลิ ต หรื อ นำเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นวั น ที่
ประกาศดังกล่ามีผลใช้บังคับและมีความประสงค์จะดำเนินการต่อไป ต้องยื่น
คำขออนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
				 (๒) ผูจ้ ดทะเบียนสถานประกอบการทีป่ ระสงค์จะผลิตหรือ
นำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๓) (๒) ให้ยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด
และเมื่อผู้อนุญาตออกใบรับแจ้งรายการละเอียดให้แล้วจึงจะผลิตหรือนำเข้า
เครื่ อ งมื อ แพทย์ นั้ น ได้ แต่ ส ำหรั บ ผู้ จ ดทะเบี ย นสถานประกอบการซึ่ ง ผลิ ต
หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวอยู่ในวันที่ประกาศดังกล่ามีผลใช้บังคับ
และมีความประสงค์จะดำเนินการต่อไป ต้องยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
				 (๓) เมื่อมีประกาศเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการประเมิน
เทคโนโลยีตามข้อ ๓) (๘) แล้ว ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขายหรือผู้ครอบครอง
ที่มีเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวไว้ในครอบครองในวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
แจ้งการครอบครองเครื่องมือแพทย์นั้นต่อผู้อนุญาตภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่สำหรับผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ
ที่ประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๓) (๘) ยื่นคำขอต่อ
ผู้อนุญาตเพื่อให้มีการประเมินว่าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว และเมื่อผู้อนุญาต
ออกใบรับรองการประเมินให้แล้วจึงจะผลิตหรือนำเข้าได้
				 (๔) ผู้ใดประสงค์จะขายเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ขายต้องได้รับ
อนุญาตตามข้อ ๓) (๓) ให้ยื่นคำขออนุญาตและเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาต
ให้แล้วจึงจะขายเครื่องมือแพทย์นั้นได้ รวมตลอดถึงให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
ตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๙ ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
ที่ตนผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตขาย และในกรณีที่ผู้ใดขาย
เครื่องมือแพทย์ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าวอยู่ในวันที่ประกาศดังกล่าว
มีผลใช้บังคับและประสงค์จะดำเนินการต่อไป ต้องยื่นคำขออนุญาตภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
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			 ข. การออกใบอนุญาต ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์แก่ผู้ขออนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต
				 (๑)		 เป็นเจ้าของกิจการทีป่ ระสงค์จะขอรับใบอนุญาตขาย
				 (๒)		 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕.๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
				 (๓)		 ไม่ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจอย่างเดียวหรือ
คล้ า ยคลึ ง กั บ ชื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบพาณิ ช ยกิ จ ของผู้ จ ดทะเบี ย น
สถานประกอบการหรือผู้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบจดทะเบียน
สถานประกอบการหรื อ ใบอนุ ญ าต หรื อ ถู ก เพิ ก ถอนใบจดทะเบี ย น
สถานประกอบการหรือใบอนุญาตยังไม่ครบ ๑ ปี
				 (๔)		 ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตาม
กฎหมายนี้
				 (๕)		 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ เว้นแต่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเกิน ๒ ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
				 (๖)		 มีระบบคุณภาพการขายตามข้อ ๓) (๕)
				 (๗)		 มีผู้ควบคุมการขาย ในกรณีที่เป็นเครื่องมือแพทย์
ตามข้อ ๓) (๗)
				 ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทน
ของนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูด้ ำเนินกิจการต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๕.๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๔) และ (๕) ด้วย
				 ทั้งนี้ บทบัญญัติในข้อ ๕.๑), ข้อ ๕.๒) ก. (๑), (๒) และ
(๔) กฎหมายไม่ให้ใช้บังคับแก่
				 (๑)		 การผลิ ต นำเข้ า หรื อ ขายเครื่ อ งมื อ แพทย์ โ ดย
หน่วยงานของรัฐ ในหน้าที่ป้องกัน ชันสูตรบำบัดโรคหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
และสภากาชาดไทย
				 (๒)		 การผลิตเครือ่ งมือแพทย์เฉพาะกรณีทำให้ปราศจาก
เชื้อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
				 (๓)		 การผลิตและการขายเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้นั้นผลิตขึ้น สำหรับผู้ป่วยหรือสัตว์
เฉพาะรายของตน
				 (๔)		 การขายเครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ
ใบรับแจ้งรายการละเอียดแล้วโดยสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะรายของตน
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				 (๕)		การผลิ ต หรื อ นำเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ ใ นปริ ม าณ
เท่าที่จำเป็น เพื่อใช้เฉพาะตัวเพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้
ในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพมาตรฐาน หรือที่เป็นอุปกรณ์
หรือส่วนประกอบเพื่อการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
สำหรับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะราย
				 (๖)		การผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งออก
				 (๗)		การผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด
				 ทั้ ง นี้ ให้ ใ บจดทะเบี ย นสถานประกอบการ ใบอนุ ญ าต
หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด คุ้มกันถึงลูกจ้างและตัวแทนของผู้จดทะเบียน
สถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตและผู้แจ้งรายการละเอียดด้วย และให้ถือว่า
การกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั การคุม้ กันดังกล่าวเป็นการกระทำของ
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดด้วย
เว้นแต่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียด
พิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้
๖) การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
๖.๑) การเลิกกิจการ ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการตามข้อ ๕.๑)
ผู้รับอนุญาตตามข้อ ๕.๒) ก. (๑) และ (๔) หรือผู้แจ้งรายการละเอียดตาม
ข้อ ๕.๒) ก. (๒) นัน้ ผูใ้ ดจะเลิกกิจการต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือพร้อมทัง้
ส่งใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
แล้วแต่กรณี ให้ผอู้ นุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั เลิกกิจการ และให้ถอื ว่า
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
ดังกล่าวสิ้นอายุนับแต่วันเลิกกิจการนั้น
๖.๒) การโอนกิจการ ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับ
อนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดตาย และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอม
จากทายาท แสดงความจำนงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการนั้นต่อไป
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้แจ้งรายการละเอียดตาย เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๕.๑) หรือข้อ ๕.๒) ข. แล้วแต่กรณี ให้ผู้แสดงความจำนงนั้นประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
รายการละเอี ย ดสิ้ น อายุ แ ละให้ ถื อ ว่ า ผู้ แ สดงความจำนงเป็ น ผู้ จ ดทะเบี ย น
สถานประกอบการ ผูร้ บั อนุญาตหรือผูแ้ จ้งรายการละเอียดตามกฎหมายนีต้ งั้ แต่
วันทีผ่ จู้ ดทะเบียนสถานประกอบการ ผูร้ บั อนุญาตหรือผูแ้ จ้งรายการละเอียดตาย
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๗) หน้าทีข่ องผูจ้ ดทะเบียนสถานประกอบการ ผูร้ บั อนุญาต ผูแ้ จ้งรายการ
ละเอียด และผู้ขาย
๗.๑)		 ห้ามมิให้ผจู้ ดทะเบียนสถานประกอบการ ผูร้ บั อนุญาต หรือ
ผู้แจ้งรายการละเอียด ผลิต นำเข้า ขายหรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือ
ใบรับแจ้งรายการละเอียด เว้นแต่ เป็นการเก็บรักษาชัว่ คราวโดยได้รบั อนุญาต
จากผู้อนุญาต การขายโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข หรือการประกอบเพื่อการติดตั้งเครื่องมือแพทย์
๗.๒)		 ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต หรือผู้แจ้ง
รายการละเอียดปฏิบัติดังต่อไปนี้
			 (๑) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการผลิต นำเข้าหรือ
ขายเครือ่ งมือแพทย์ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของการผลิต นำเข้าหรือขาย
เครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๓) (๕)
			 (๒) จัดให้มผี คู้ วบคุมการผลิต นำเข้าหรือขายเครือ่ งมือแพทย์
ตามข้อ ๓) (๗) และควบคุมดูแลให้บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อ ๓) (๗)
โดยครบถ้วน
			 (๓) จัดทำบันทึกการผลิต นำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์
เพื่อการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานต่อผู้อนุญาต
			 (๔) จัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือ
แพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการ
ดำเนินการแก้ไขผลดังกล่าวต่อผูอ้ นุญาตไม่วา่ ผลดังกล่าวจะเกิดขึน้ ในประเทศ
หรือนอกประเทศก็ตาม
			 (๕) จัดให้มปี า้ ยแสดงสถานทีผ่ ลิต สถานทีน่ ำเข้า สถานทีข่ าย
หรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ดังกล่าว
			 (๖) จัดให้มีป้ายแสดงชื่อ และคุณวุฒิของผู้ควบคุมในกรณี
เป็นเครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๓) (๗) ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ผลิต สถานที่
นำเข้า หรือสถานที่ขาย
			 (๗) แสดงใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้งรายการละเอียดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้
ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
			 (๘) จัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว่าเครื่องมือ
แพทย์ของตนมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพือ่ การ
ตรวจสอบหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ
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๗.๓)		 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายเครื่องมือแพทย์ที่ต้องจัดให้มี
ทะเบี ย นผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ ต ามข้ อ ๓) (๑๔) หรื อ ผู้ ด ำเนิ น การ
สถานพยาบาลในสถานพยาบาลที่มีการใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว จัดให้มี
ทะเบียนผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือแพทย์นั้น
๗.๔)		 ให้ผู้ขายเครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๓) (๙) หรือข้อ ๓) (๑๐)
ขายเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวได้เฉพาะแก่ผู้บริโภคซึ่งมีใบสั่งของผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข หรื อ เฉพาะแก่ ส ถานพยาบาลหรื อ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
๘) ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์
ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการ
ละเอียดซึ่งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับ
เครื่องมือแพทย์โดยต้องไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง โดยให้
ผูข้ ายเครือ่ งมือแพทย์ดแู ลให้มฉี ลาก หรือฉลากและเอกสารกำกับเครือ่ งมือแพทย์
แล้วแต่กรณีตามทีผ่ จู้ ดทะเบียนสถานประกอบการ ผูร้ บั อนุญาต หรือผูแ้ จ้งรายการ
ละเอียดได้จัดไว้ ตลอดจนให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๓) (๑๓)
แสดงอายุการใช้ คำเตือนข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือ
เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์
๙) การควบคุมเครื่องมือแพทย์
๙.๑)		 บทต้องห้ามในการผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์
กฎหมายได้ ก ำหนดห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดผลิ ต นำเข้ า หรื อ ขายเครื่ อ งมื อ แพทย์
ดังต่อไปนี้
			 (๑) เครื่องมือแพทย์ปลอม๑
			 (๒) เครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน๒
เครื่องมือแพทย์ปลอม หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
		 (๑) เครื่องมือแพทย์ที่ทำเทียม หรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน
		 (๒) เครื่องมือแพทย์ที่ลวงให้เข้าใจผิดเรื่องชื่อ ส่วนประกอบ คุณภาพ ปริมาณ เดือน ปี
ที่ผลิต เดือน ปี ที่หมดอายุ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ชื่อผู้นำเข้า หรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือ
เครื่องหมายการค้า
		 (๓) เครื่องมือแพทย์ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการ
ละเอียดไว้แล้วซึ่งมิใช่ความจริง.
๒
เครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน หมายความว่า
		 (๑) เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้ง
รายการละเอียด
		 (๒) เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานไม่เป็นไปตามมาตรา ๖ (๔) หรือที่มีมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุไม่เป็นไปตามมาตรา ๖ (๖) เว้นแต่กรณี เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเพื่อ
การส่งออกตามมาตรา ๓๔.
๑
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			 (๓) เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภาพ๓
			 (๔) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้๔
			 (๕) เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือนำเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับ
อนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียด
			 (๖) เครื่องมือแพทย์ที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการ
ละเอียดถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๐
๙.๒)		 อำนาจและหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา
			 (๑) เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าเครื่องมือแพทย์ใดไม่มีคุณภาพ
มาตรฐานหรือประสิทธิภาพ ไม่ปลอดภัยในการใช้อาจจะเป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาตรฐาน ให้เลขาธิการมีอำนาจ
สั่งให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อพิสูจน์
คุณภาพ มาตรฐานหรือประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งในระหว่างการ
ดำเนินการดังกล่าวนั้น ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจ
สั่งระงับการผลิต นำเข้าหรือขายเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์
แล้วว่าเครื่องมือแพทย์นั้นมีคุณภาพมาตรฐานหรือประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย
			 (๒) เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภคเมื่อปรากฏว่าเครื่องมือแพทย์ใดมีคุณภาพ หรือมาตรฐาน
หรือประสิทธิภาพไม่ตรงตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตหรือได้รบั แจ้งรายการละเอียด
ไม่ปลอดภัยในการใช้ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีการเปลีย่ นแปลง
มาตรฐาน ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจออกคำสั่ง
เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภาพ หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่แปรสภาพไปเป็น
เครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน หรือเครื่องมือแพทย์ที่สิ้นอายุการใช้ตามที่แสดงไว้.
๔
เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
		 (๑) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้ครั้งเดียว และผ่านการใช้ไปแล้ว
		 (๒) เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือเก็บรักษาโดยไม่ถูกสุขลักษณะ
		 (๓) เครื่องมือแพทย์ที่มีสิ่งอื่นแปลกปลอม หรือสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ปนอยู่ด้วย
		 (๔) เครื่องมือแพทย์ที่มีสารอันสลายได้รวมอยู่ด้วย และอาจทำให้เกิดพิษอันเป็น
อันตรายแก่ผู้ใช้
		 (๕) เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณประโยชน์ไม่เป็นที่เชื่อถือ
		 (๖) เครื่องมือแพทย์ที่ออกแบบหรือผลิตซึ่งหากนำไปใช้อาจเป็นผลให้เกิดอันตราย
แก่ผู้ใช้
		 (๗) เครื่องมือแพทย์ที่มีการแสดงฉลากหรือเอกสารกำกับไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๔
หรือมาตรา ๔๕ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้.
๓
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เป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตและผู้แจ้งรายการละเอียดแก้ไขรายการที่ได้รับ
อนุญาตหรือรับแจ้งรายการละเอียด หรือให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย หรือผู้มี
เครื่องมือแพทย์ไว้ในครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ แก้ไขหรือปรับปรุงเครื่องมือ
แพทย์ที่ผลิต นำเข้า ขาย หรือมีไว้ในครอบครองนั้น หรือให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า
หรื อ ผู้ ข ายเครื่ อ งมื อ แพทย์ งดผลิ ต นำเข้ า หรื อ ขายเครื่ อ งมื อ แพทย์ หรื อ
ดำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการเครือ่ งมือแพทย์กำหนด ตลอดจน
เรียกเก็บเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
หรือสั่งให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย จัดเก็บเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิต นำเข้า
หรือขายคืนจากท้องตลาดภายในระยะเวลาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยากำหนด และมีอำนาจสัง่ ให้ทำลาย หรือจัดการตามควรแก่กรณี หากพบว่า
เครื่องมือแพทย์นั้นเป็นเครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๙.๑)
๑๐) การโฆษณา
ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายตาม
ข้อ ๓) (๑๑) หรือเครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๙.๑) และภายใต้บังคับบทบัญญัติ
ดังกล่าว กฎหมายได้กำหนดให้การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับใบอนุญาต
จากผู้อนุญาตก่อน และใบอนุญาตโฆษณานั้นให้มีอายุไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วัน
ทีอ่ อกใบอนุญาต ทัง้ นี้ ในกรณีทใี่ บอนุญาตโฆษณาสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด
ให้ผู้รับอนุญาตโฆษณายื่นคำขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด
๑๑) พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้
		 (๑) เข้าไปในสถานทีผ่ ลิต นำเข้า หรือขาย และสถานทีเ่ ก็บรักษา
เครื่องมือแพทย์ในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุม
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
		 (๒) นำเครื่องมือแพทย์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์
		 (๓) ยึดหรืออายัดเครือ่ งมือแพทย์รวมตลอดถึงเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
วัตถุใดที่สงสัยว่าจะเป็นความผิด หรือน่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ตลอดจนภาชนะบรรจุหีบห่อ ฉลาก เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว
		 (๔) ในกรณี มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารกระทำความผิ ด ตาม
กฎหมายนีอ้ าจเข้าไปในสถานทีห่ รือยานพาหนะใดๆ เพือ่ ตรวจสอบหรือควบคุม
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
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		 (๕) มีหนังสือเรียกให้บคุ คลใดๆ มาให้ถอ้ ยคำ หรือส่งเอกสาร
และหลักฐานที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
 		 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ในกรณี
มีเหตุอันสมควร กฎหมายได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีฐานะ
เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
๑๒)    การพั ก ใช้ แ ละการเพิ ก ถอนใบจดทะเบี ย นสถานประกอบการ
ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
๑๒.๑) การพักใช้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต
หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด ผูจ้ ดทะเบียนสถานประกอบการ ผูร้ บั อนุญาต
หรื อ ผู้ แ จ้ ง รายการละเอี ย ดผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายนี้
กฎกระทรวงหรือประกาศทีอ่ อกตามกฎหมายนี้ ผูอ้ นุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเครื่ อ งมื อ แพทย์ มี อ ำนาจสั่ ง พั ก ใช้ ใ บจดทะเบี ย น
สถานประกอบการใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดได้โดยมีกำหนด
ครัง้ ละไม่เกิน ๑๒๐ วัน แต่ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องผูจ้ ดทะเบียนสถานประกอบการ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดต่อศาลว่าได้กระทำความผิดตาม
กฎหมายนี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
จะสัง่ พักใช้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการ
ละเอี ย ดไว้ จ นกว่ า จะมี ค ำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด และห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ จ ดทะเบี ย น
สถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งถูกสั่งพักใช้
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
ประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใช้นั้น
๑๒.๒) การเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการใบอนุญาต
หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด ผูอ้ นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ มี อ ำนาจสั่ ง เพิ ก ถอนใบจดทะเบี ย นสถานประกอบการ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด เมื่อปรากฏว่า
			 (๑) ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี
			 (๒) ผู้รับอนุญาตขายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕.๒) ข. แล้วแต่กรณี
			 (๓) ผูจ้ ดทะเบียนสถานประกอบการ ผูร้ บั อนุญาต หรือผูแ้ จ้ง
รายการละเอียดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายนี้
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หรือได้ฝ่าฝืนคำสั่งพักใช้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งรายการละเอียด
			 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดได้หากภายหลัง
ปรากฏกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
			 (๑) 	 เครื่ อ งมื อ แพทย์ ผิ ด มาตรฐานและไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
ปรับปรุงได้ เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ หรือเครื่องมือแพทย์ปลอม
			 (๒) ผู้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ผู้ แ จ้ ง รายการละเอี ย ดได้ เ ปลี่ ย น
วัตถุประสงค์ในการใช้หรือคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ไปเป็นยาวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษวัตถุอันตรายหรือเครื่องสำอาง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ุ ประโยชน์ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตหรือ
			 (๓) 	 เครือ่ งมือแพทย์ไม่มคี ณ
ได้แจ้งรายการละเอียดโดยปรากฏผลจากเอกสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้
๑๓) การอุทธรณ์
๑๓.๑)		 ในกรณีทผี่ อู้ นุญาตไม่ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือไม่ออกใบรับรองการประเมิน
เครื่องมือแพทย์ตามข้อ ๕.๒) ก. (๓) หรือไม่อนุญาตให้ตอ่ อายุใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด ผู้ยื่นคำขอ
มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน
ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งการไม่ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือไม่ออกใบรับรองการประเมินเครื่องมือแพทย์
ตามข้อ ๕.๒) ก. (๓) หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด แล้วแต่กรณี
๑๓.๒)		 ในกรณีของผูจ้ ดทะเบียนสถานประกอบการ ผูร้ บั อนุญาต หรือ
ผู้ แ จ้ ง รายการละเอี ย ดซึ่ ง ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนใบจดทะเบี ย น
สถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีท่ ราบคำสัง่ แต่การอุทธรณ์นนั้
ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้หรือคำสั่งเพิกถอน
ทั้งนี้ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๑๓.๑) และข้อ ๑๓.๒) ให้รัฐมนตรี
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์
แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลานั้นในการนี้ให้ขยาย
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ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบ
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
๑๔) ความรับผิดทางแพ่ง
๑๔.๑)		 กฎหมายได้กำหนดให้ผผู้ ลิต ผูน้ ำเข้า หรือผูข้ ายเครือ่ งมือ
แพทย์ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้เครื่องมือแพทย์
เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ ความเสียหายเกิดแต่เหตุสดุ วิสยั หรือมิได้เกิดจากความ
บกพร่องของเครือ่ งมือแพทย์นนั้ หรือเกิดเพราะความผิดของผูเ้ สียหายนัน้ เอง
 	
๑๔.๒)		 ให้ผู้ที่ได้ใช้หรือดำเนินการให้มีการใช้เครื่องมือแพทย์
ต่อบุคคลอื่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายของบุ ค คลดั ง กล่ า วอั น เกิ ด จากการใช้
เครื่องมือแพทย์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตาม
มาตรฐานทางวิชาการนั้นแล้ว หรือความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย
หรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายนั้นเอง ความดังกล่าวมานี้กฎหมาย
ให้ใช้บังคับกับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหาย
ต่อร่างกายหรืออนามัยของผู้เสียหายด้วย
ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่
เครือ่ งมือแพทย์หรือการใช้เครือ่ งมือแพทย์ตามหมวดนีเ้ ป็นอันขาดอายุความ
เมื่ อ พ้ น กำหนด ๓ ปี นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ เ สี ย หายรู้ ถึ ง ความเสี ย หายและรู้ ตั ว
ผู้ จ ะพึ ง ต้ อ งใช้ ค่ า เสี ย หาย แต่ จ ะต้ อ งไม่ เ กิ น ๑๐ ปี นั บ แต่ วั น ที่ เ กิ ด
ความเสียหายอันเนื่องจากเครื่องมือแพทย์หรือการใช้เครื่องมือแพทย์นั้น
โดยผู้ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามข้ อ ๑๔.๑) หรื อ ข้ อ ๑๔.๒) ที่ ไ ด้ ช ำระ
ค่าเสียหายให้แก่ผเู้ สียหายแล้ว ย่อมมีสทิ ธิไล่เบีย้ เอากับผูท้ มี่ สี ว่ นในการทำให้
เกิดความเสียหายได้โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภายใน ๓ ปีนับแต่วันที่ตนได้
ชำระค่าเสียหาย แต่ผู้ใช้สิทธิไล่เบี้ยนั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินจาก
ความรับผิดของตน
๑๕) บทกำหนดโทษ
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว้ ต้องระวางโทษ
จำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
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๑๖) บทเฉพาะกาล
(๑) ใบอนุ ญ าตขายเครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ก่อนวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
(๒) การแจ้งรายการละเอียดตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๓๑ ก่อนวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้คงใช้ได้ต่อไปอีก ๒ ปีนับแต่
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เว้นแต่เครื่องมือแพทย์ที่ได้มีการแจ้งรายการ
ละเอี ย ดดั ง กล่ า วได้ มี ก ารประกาศกำหนดให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ต้ อ งขอ
อนุญาตตามมาตรา ๖ (๑) ให้ผู้แจ้งรายการละเอียดดำเนินการตามมาตรา ๑๘
(๓) การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา อยู่ก่อนวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้คงใช้ได้
ต่อไปตามกำหนดเวลาที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หรือ
ประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ดำเนินการ
ออกกฎกระทรวง หรือประกาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
หมายเหตุ:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
 		 ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
		 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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