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ประกอบร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เหตุผล
โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุมและกากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
เป็นการเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันต้องอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยอาหาร
อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่เหมาะสมกับการควบคุมและกากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไม่สอดคล้องต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ดังนั้น จึงสมควรให้มกี ฎหมายควบคุม
และกากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งจะทาให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพิ่มมูลค่าในการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้นด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายว่าด้วยอาหาร
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สมุนไพร” หมายความว่า ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่
ที่ใช้ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมายความว่า
(๑) ยาจากสมุนไพร หมายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร
ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด เพื่อการบาบัด รักษา และบรรเทา
ความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการป้องกันโรค
(๒) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบสาคัญที่เป็นหรือ
แปรสภาพจากสมุนไพร ซึ่งพร้อมที่จะนาไปใช้แก่มนุษย์เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทางานของ
ร่างกายให้ดีขึ้น เสริมสร้างโครงสร้างหรือการทางานของร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
(๓) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๒
(๔) วัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ความตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ไม่หมายความรวมถึง
(ก) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการอื่นตามที่
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(ข) วัตถุที่จัดเป็นยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาแผนโบราณสาหรับสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยยา อาหารสาหรับมนุษย์หรือสัตว์ เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพ เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ
วัตถุอันตราย หรือวัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
“ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม
ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร ที่มุ่งหมายสาหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือยา
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นยาแผนไทย
“ยาพัฒนาจากสมุนไพร” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จาก
การผสม ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร ที่ไม่ใช่ยาแผนไทยและยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ
วินิจฉัย บาบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์
การนวดไทย และให้หมายความรวมถึงการเตรียมหรือการผลิตยาแผนไทย ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้
หรือตาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา
“สารสาคัญ” หมายความว่า วัตถุอันเป็นส่วนประกอบสาคัญของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หรือสารในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้เพื่อบาบัด รักษา และบรรเทาความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการ
ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ บารุงร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
“ความแรงของสารสาคัญ” หมายความว่า
(๑) ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีปริมาณของสารสาคัญระบุเป็นน้าหนัก
ต่อน้าหนัก น้าหนักต่อปริมาตร หรือปริมาณของสารสาคัญต่อหนึ่งหน่วยการใช้
(๒) การแสดงผลหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ได้มีการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐานหรือผ่านการใช้อย่างได้ผลเพียงพอแล้ว
“ตารับ” หมายความว่า สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มีสมุนไพรรวมอยู่ด้วย
ไม่ว่าสิ่งปรุงนัน้ จะมีรูปลักษณะใด และให้หมายความรวมถึงลักษณะของวัตถุสาเร็จรูปทางเภสัชกรรม
ซึ่งพร้อมที่จะนาไปใช้แก่มนุษย์
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูป แบ่ง และการแบ่งบรรจุจากภาชนะหรือหีบห่อเดิมเพื่อขาย
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ขาย” หมายความว่า จาหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขาย
“ฉลาก” หมายความว่า ข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓
“เอกสารกากับผลิตภัณฑ์” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทาให้ปรากฏ
ความหมายด้วยข้อความใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สอดแทรก รวมไว้ หรือแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุผลิตภัณฑ์
“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์
ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทาใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือ
ทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขาย
“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การให้ข้อมูล การชักนา หรือการกระทาโดย
วิธีใด ๆ โดยมุ่งหมายให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น และกระทาเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“กระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมายความว่า การพิจารณาคาขอ
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์
การตรวจสถานที่ผลิต นาเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือการตรวจสอบ ทั้งนี้
เพื่อออกใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้ง ตลอดจน
การพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจทาการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
“ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า ผู้ที่มีชื่อในใบอนุญาตให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมาย สาหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิต นาเข้า การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร การแจ้งรายละเอียด การจดแจ้ง และการโฆษณา
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมาย สาหรับการอนุญาตให้ประกอบกิจการขายในกรุงเทพมหานคร
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สาหรับการอนุญาต
ให้ประกอบกิจการขายในจังหวัดที่อยู่ในเขตอานาจ นอกจากกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๔
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขนาด
และกิจการของผู้ประกอบการก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิต นาเข้า หรือ
ขาย ต้องได้รับใบอนุญาต
(๒) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิตหรือนาเข้า
เพื่อขาย ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๓) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิตหรือนาเข้า
เพื่อขาย ต้องได้ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือ
ขาย
(๕) รายการตารับยาแผนไทยแห่งชาติ ตาราผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตารามาตรฐานยา
แผนไทย ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และตารายาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๖) ชื่อวัตถุที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อวัตถุที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และชื่อวัตถุ
ที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๗) ชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง
(๘) ชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่มีการกาหนดเงื่อนไขหรือจากัดการใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๙) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการควบคุมฉลาก และ
เอกสารกากับผลิตภัณฑ์
(๑๐) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า ขาย และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งลักษณะของสถานที่ผลิต นาเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้
(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และการผลิต
หรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นตัวอย่างสาหรับการขึ้นทะเบียน การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์
การแสดงนิทรรศการ หรือการบริจาค
(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการทาลายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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(๑๓) คุณสมบัติ จานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นาเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๔) โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๑๕) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่นาเข้า
(๑๖) หน้าที่ที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
(๑๗) รายการที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แจ้งรายละเอียด และจดแจ้ง
(๑๘) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอ
(๑๙) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชี อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒๐) เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสาคัญ
ต่อคุณภาพ และค่าคลาดเคลื่อนสาหรับตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด
หรือจดแจ้ง
(๒๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึง่
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผู้อานวยการสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกรรมการ
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(๔) นายกแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม และนายกสภาการแพทย์แผนไทย
เป็นกรรมการ
(๕) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์
แผนไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งเลือกกันเองด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสมุนไพร ด้านเกษตรและพันธุ์พืช ด้านอุตสาหกรรม
ด้านกฎหมาย ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านวิจัยและพัฒนา
และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละหนึ่งคน
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกซึ่งอธิบดีมอบหมาย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรมอบหมาย และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การเลือกผู้แทนตาม (๖) และการแต่งตั้งกรรมการตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๗ (๖) และ (๗) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งอีกได้แต่จะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการเลือกผู้แทน
ตามมาตรา ๗ (๖) หรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๗) และให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๖) หรือ (๗) จะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีกรรมการแทนก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๗ (๖) และ
(๗) พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
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(๖) ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติทุกห้าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(๒) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑)
(๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าว
(๔) กาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รวมทั้งเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๕) กาหนดให้มีแผนงานหรือโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทั้งระบบ
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๗) กาหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
(๘) กาหนดประเภทผู้ประกอบการ รวมทั้งเสนอสิทธิและประโยชน์เพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการต่อรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๙) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) เสนอรายงานประจาปีต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึง่ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธาน
ในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๘
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการนโยบายจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
สมุนไพร” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมควบคุมโรค
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และเลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย และผู้แทนสภาเภสัชกรรม
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับสมุนไพร แห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหรืออาหารเคมี ด้านสมุนไพร และด้านอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ด้านละหนึ่งคน
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๔) และการประชุมคณะกรรมการ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙
และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๙
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการประกาศรายการตารับยาแผนไทยแห่งชาติ
ตาราผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตารามาตรฐานยาแผนไทย ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และตารายาอื่นที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทั้งระบบ และตามแผนงานหรือโครงการตามมาตรา ๑๐ (๕)
(๓) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การแสดงสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ หรือคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) ประกาศกาหนดวิธีควบคุมคุณภาพและข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๕) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสาร
กากับผลิตภัณฑ์
(๖) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการติดตาม การเฝ้าระวัง
การประเมินผล ตลอดจนการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๗) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่
ผลิต นาเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการแสดงป้าย และใบอนุญาตของผู้รับ
อนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
(๘) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๙) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรอง
การอนุญาตให้ขายหรือการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๐) ให้ความเห็นชอบในการที่ผู้อนุญาตสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ดาเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๑) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๑๒) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๓) ให้คาแนะนาหรือความเห็นแก่ผู้อนุญาตในการอนุญาตผลิต นาเข้า ขาย
ขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียด และจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พักใช้หรือยกเลิกคาสั่งพักใช้
ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๑๔) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ
ในการขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑๕) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบาย หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๑๐
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางาน ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การขออนุญาตและการอนุญาต
มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา ๖ (๑) ให้ยื่นคาขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาต
ออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยกระทรวง ทบวง กรม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ใช้เพื่อการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย
หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ที่มีภารกิจด้านป้องกันหรือบาบัดโรค และสภากาชาดไทย
(๒) การนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาผสมตามหลักวิชาการทางเภสัชศาสตร์
หรือการแพทย์แผนไทย เพื่อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายหรือสัตว์ของตน โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด และหมอพื้นบ้านซึ่งได้รบั การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย
(๓) การปรุงยาแผนไทยสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๔) การแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกรณี
(ก) เพื่อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายหรือสัตว์ของตน โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด และหมอพื้นบ้านซึ่งได้รบั การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย
(ข) เพื่อขายสาหรับผู้ซื้อเฉพาะรายหรือสัตว์ในสถานที่ขาย โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๕) การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แบ่งบรรจุตาม (๔)
ในกรณี

๑๑
(ก) เพื่อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายหรือสัตว์ของตนโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด และหมอพื้นบ้านซึ่งได้รบั การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย
(ข) เพื่อขายสาหรับผู้ซื้อเฉพาะรายหรือสัตว์ในสถานที่ขาย โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๖) ผู้ขายรายย่อยซึ่งขายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่
เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) การนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว โดยมีปริมาณตามความจาเป็น
ที่ต้องใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
(๘) การผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศและระหว่างประเทศ
(๙) การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
ผู้ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๔) มีสถานที่ผลิต นาเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมีอุปกรณ์
ที่จาเป็นต้องใช้ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ก่อนวันขออนุญาต
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๑๐) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันขออนุญาต
(๑๑) ไม่ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจซ้าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบ
พาณิชยกิจของผู้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบ
สองปี

๑๒
ผู้ขออนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจทาการแทน
นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๖) (๗) (๘) (๙)
หรือ (๑๐)
มาตรา ๒๐ ใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ใบอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๓) ใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้รับอนุญาตตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ตนผลิตหรือนาเข้าด้วย
มาตรา ๒๑ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอ
ต่อผู้อนุญาต เว้นแต่เป็นการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นาเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเป็นการชั่วคราวเพราะมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจดาเนินการขออนุญาตได้
การขออนุญาตและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต และการย้าย
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นาเข้า ขาย หรือเก็บรักษาเป็นการชั่วคราว เพราะมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
อันไม่อาจดาเนินการขออนุญาตได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอ
ต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นคาขอต่ออายุ
และขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนด
แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๙๔ และในกรณีที่ล่วงพ้นกาหนดเวลาหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะไม่สามารถดาเนินการต่ออายุได้
เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งและชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ให้ใบอนุญาต
คงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับอนุญาต
ทราบ และให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยคานวณเป็นรายเดือนนับแต่
วันที่มีคาสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบกาหนดสามปี หากใบอนุญาตนั้นได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ
เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน

๑๓
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
มาตรา ๒๕ ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทาหน้าที่ตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบถึงการไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราวของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แทน
ให้บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ตนแทน และปฏิบัติหน้าที่แทนได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่
แทน โดยผู้รับอนุญาตต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติ
หน้าที่แทน
การแจ้งตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ประสงค์จะทาหน้าที่ต่อไป ให้ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น
โดยให้ถือว่าผู้นั้นได้พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
มาตรา ๒๘ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๓) และไม่เป็นโรค
ตามมาตรา ๖ (๑๔) ตลอดเวลาที่ทาการ
(๒) จัดให้มีการผลิต นาเข้า ขาย ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) จัดให้มีการผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ สถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต

๑๔
(๔) จัดให้มีป้ายซึ่งแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขาย รวมทั้งแสดงใบอนุญาต
ของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(๕) จัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต
นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(๖) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตหรือนาเข้าตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผลิตต้องจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ผลิตขึ้น หรือหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ ก่อนนาออกจากสถานที่ผลิต
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา และให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) กรณีนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า
ห้าปี และต้องผ่านการตรวจสอบจากด่านที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ทั้งนี้ การแสดง
ฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๐ ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นหมวดหมู่
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้า
จัดไว้
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๑ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ผลิตตามที่ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๒๘ (๓)
(๒) ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปโดยถูกต้องตามตารับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามมาตรา ๓๔ หรือที่ได้แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งไว้ตามมาตรา ๔๕
(๓) ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด

๑๕
(๔) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๒ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่นาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่
ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๒๘ (๓)
(๒) ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ดูแลการนาเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ก่อนนาออกขาย
ให้ถูกต้องครบถ้วน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๓ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ประจาอยู่ ณ สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่
ผู้รับอนุญาตจัดไว้ตามมาตรา ๒๘ (๓)
(๒) เก็บรักษาและแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศ
กาหนด
หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา ๖ (๒) ต้องนาผลิตภัณฑ์นั้นมาขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เสียก่อน และเมื่อได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงจะผลิต
หรือนาเข้าเพื่อขายได้

๑๖
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙)
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
การขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ บทบัญญัติมาตรา ๓๔ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขอขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือนาเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การแสดง
นิทรรศการ หรือการบริจาค
(๓) วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) การผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกรณีอื่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค
เฉพาะราย ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑) และ (๒) ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต และจะดาเนินการ
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ การแจ้ง การอนุญาต และการผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อเป็นตัวอย่างสาหรับการขึ้นทะเบียน การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การแสดงนิทรรศการ หรือ
การบริจาค ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๖ การขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๓๔ ต้องมี
รายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอขึ้นทะเบียน
(๓) ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๕) เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีใช้ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๖) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ
(๗) วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๘) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตารับหรือการอนุญาตให้ขาย เฉพาะกรณีที่เป็น
การนาเข้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๙) ฉลาก
(๑๐) เอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๑๗
(๑๑) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๗ ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า
(๑) รายการการขอขึ้นทะเบียนตารับไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๖
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนตารับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนตารับมีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบไม่เหมาะสม
ตามหลักวิชาการ ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนตารับใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด ไม่สุภาพ
ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงาม หรืออาจทาให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง
มาตรา ๓๘ ผู้รับใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จะแก้ไข
รายการทะเบียนตารับ ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะแก้ไขรายการทะเบียน
ตารับนั้นได้
การขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
การพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีอายุห้าปีนับแต่
วันที่ออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๔๐ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึง่ ประสงค์จะขอ
ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาต ก่อนวันที่ใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสิ้นอายุ
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึง่ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึง่ เดือน จะยื่นคาขอต่ออายุและขอผ่อนผัน โดยแสดง
เหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนด แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิด
ตามมาตรา ๑๐๑ และในกรณีที่ล่วงพ้นกาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสิ้นอายุจะไม่สามารถดาเนินการต่ออายุได้
เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง และชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ให้ใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับนั้น
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

๑๘
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรทราบ และให้คืน
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แก่ผู้ขอต่ออายุตามส่วนโดยคานวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ไม่อนุญาตจนถึงวันที่ครบกาหนดห้าปี หากใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น
ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูญหาย
ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ยื่นคาขอรับใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๒ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือดาเนินการติดตามความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๔๓ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทราบและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน้ ได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็น
เครื่องมือแพทย์ เครื่องสาอาง ยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท วัตถุอันตราย
หรืออาหาร
(๒) การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน้ ไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
หรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามมาตรา ๕๙
(๔) ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ วรรคสองหรือวรรคสาม
(๕) ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรายการทะเบียน
ตารับ หรือไม่ดาเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามคาสั่งของผู้อนุญาต
ตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๔ คาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญาตให้แก้ไข
รายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ติดตามความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นที่สุด

๑๙
หมวด ๖
การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๔๕ ผู้ใดประสงค์จะแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๖ (๓) ต้องนาผลิตภัณฑ์นั้นมาขอแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เสียก่อน และเมื่อได้ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว
จึงจะผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายได้
ผู้ยื่นคาขอแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๖) (๗) (๘)
หรือ (๙)
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอแจ้ง รายละเอียดหรือจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้แทน
นิติบุคคลหรือผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามวรรคสองด้วย
การแจ้งรายละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายละเอียด การจดแจ้งและการออก
ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ การแจ้งรายละเอียดหรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๔๕
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ การแจ้งรายละเอียดหรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๔๕
ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอแจ้งรายละเอียดหรือขอจดแจ้ง
(๓) ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ
(๕) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๖) ฉลาก
(๗) เอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๘ การรับแจ้งรายละเอียด การรับจดแจ้ง การแก้ไขการแจ้งรายละเอียด
และการแก้ไขการจดแจ้ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๐
มาตรา ๔๙ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่
ออกใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
การต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดและการต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๔๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย
หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งยื่นคาขอรับใบแทน
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งแก้ไข
รายการแจ้งรายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง หรือดาเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๕๒ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอน
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งนั้นได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
ทราบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน้ ได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็น
เครื่องมือแพทย์ เครื่องสาอาง ยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท วัตถุอันตราย
หรืออาหาร
(๒) การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน้ ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
(๔) ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๔๕ วรรคสองหรือวรรคสาม
(๕) ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรายการ
แจ้งรายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง หรือไม่ดาเนินการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๓ คาสั่งไม่รับแจ้งรายละเอียด ไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการ
แจ้งรายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
ให้แก้ไขรายการแจ้งรายละเอียดหรือรายการจดแจ้ง หรือเพิกถอนใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง ให้เป็นที่สุด

๒๑
หมวด ๗
กระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๕๔ ในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร
หรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
(๑) เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
(๒) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
(๓) ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และเลขาธิการมอบหมายให้ทาหน้าที่ดังกล่าว
มาตรา ๕๕ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในประกาศต้องกาหนด
คุณสมบัติ มาตรฐาน และการดาเนินงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว
(๒) ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
(๓) ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด
(๔) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๔) และ (๕) เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง อาจกาหนดให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตาม (๑) ค่าขึ้นบัญชีตาม (๒) หรือค่าใช้จ่ายตาม (๓) ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะกาหนดค่าขึ้นบัญชี
หรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันตามความจาเป็นและเหมาะสมได้

๒๒
มาตรา ๕๖ เงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทาภารกิจในอานาจ
หน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จัดเก็บได้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน และให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานตามมาตรา ๕๔ (๓)
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์
สาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ การรับเงินตามมาตรา ๕๕ การจ่ายเงินตามมาตรา ๕๖ และการเก็บ
รักษาเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
หมวด ๘
การควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรา ๕๘ ห้ามผู้ใดผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพ
(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง
แล้วแต่กรณี
(๕) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้ง
รายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง
มาตรา ๕๙ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ทาเทียมทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์หรือแสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นอายุ ซึ่งไม่ใช่
ความจริง
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อ เครื่องหมายของผู้ผลิต หรือที่ตั้งสถานที่ผลิต
ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงฉลากหรือเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ความจริง

๒๓
(๕) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามตารับที่ขึ้นทะเบียน
แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๖) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในตารับ
ที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด จดแจ้ง หรือมีค่าคลาดเคลื่อนผิดจากเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๖๐ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีปริมาณหรือความแรงของสารสาคัญขาดหรือเกินจากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุด
ที่กาหนดไว้ในตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนหรือมีค่าคลาดเคลื่อนผิดจากเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดแต่ไม่ถึงขนาดที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๙ (๖)
(๒) มีค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสาคัญต่อคุณภาพผิดไปจาก
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) มีส่วนประกอบไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนที่แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งไว้
มาตรา ๖๑ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สิ้นอายุตามที่ปรากฏไว้ในฉลาก
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ภายหลังการผลิตได้แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามมาตรา ๕๙ (๖) หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา ๖๐
มาตรา ๖๒ ห้ามผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระหว่างที่ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการประจาสถานที่ผลิตไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๖๓ ห้ามผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายแห่งในเวลาเดียวกัน
มาตรา ๖๔ เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่มีคุณภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ปลอดภัย ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด หรือผู้รับใบรับ
จดแจ้ง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อพิสูจน์คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัย
ในระหว่างการดาเนินการตามวรรคหนึง่ ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งระงับการผลิต
นาเข้า หรือขาย เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัย

๒๔
มาตรา ๖๕ เมื่อปรากฏว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพไม่ตรง
ตามที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้ง หรือไม่ปลอดภัย ให้เลขาธิการมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง งดการผลิต
นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(๒) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาไป
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว
(๓) เรียกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้มีไว้ใน
ครอบครอง ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง ไปจัดเก็บผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ตนผลิต นาเข้า หรือขาย คืนจากท้องตลาดหรือผู้มีไว้ในครอบครองภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
(๔) สั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง หรือผู้ที่รับ
มอบหมายทาลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี หากพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์
ตามมาตรา ๕๘
ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม (๓) และ (๔)
หมวด ๙
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
มาตรา ๖๖ ในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใด
ประสงค์จะเลิกกิจการ ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวัน
ก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการ พร้อมทั้งแจ้งสถานที่เก็บและจานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่ง
อาจเป็นอันตราย
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตและประสงค์จะเลิก
กิจการ ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าภายในสิบห้าวันก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุพร้อมทั้งแจ้งสถานที่เก็บและจานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตราย
ในกรณีที่ผรู้ ับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้แจ้งสถานที่เก็บและจานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตรายและสถานที่เก็บ
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการไม่ได้รับอนุญาต
การแจ้งตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๕
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่เหลือของตน ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่น หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่ผู้รับอนุญาตได้รับแจ้งการไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๖๘ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาต ให้ผู้รับ
อนุญาต หรือผู้รับโอนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ ต้องยื่นคาขอโอน
ต่อผู้อนุญาต และการโอนจะมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ตาย หากทายาทหรือผู้ซึ่งได้รับ
ความยินยอมจากทายาทได้แสดงความจานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการนั้นภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย และเมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ ให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาต
ตาย
การแสดงความจานงและการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๑๐
การโฆษณา
มาตรา ๗๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เลขาธิการอาจกาหนดเงื่อนไข
เฉพาะในการโฆษณาและจากัดการใช้สื่อโฆษณาก็ได้
มาตรา ๗๑ ใบอนุญาตโฆษณาตามมาตรา ๗๐ ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต
มาตรา ๗๒ การแก้ไขรายการในใบอนุญาตโฆษณา ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๖
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือน
ในสาระสาคัญ ให้ผู้รับอนุญาตโฆษณายื่นคาขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๔ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) โอ้อวดสรรพคุณหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่าสามารถ
บาบัดรักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคา
อื่นใดที่มีความหมายในทานองเดียวกัน
(๒) แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ เกินความจริง หรือทาให้เข้าใจผิดในสรรพคุณ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น
(๓) ทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นส่วนประกอบ ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้น
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือมีแต่มีไม่เท่าที่ทาให้เข้าใจตามที่โฆษณา
(๔) เป็นการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยบุคคล คณะบุคคล
หรือสถาบันใด ๆ
(๕) กระทาโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาตามที่
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนด
ความใน (๔) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งนี้ การโฆษณาซึ่งกระทาโดยตรง
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ต้องได้รับการอนุญาตตามมาตรา ๗๐
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ ให้ผู้อนุญาต
มีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ระงับการโฆษณา
คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้โฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก็ได้
โดยให้ผู้โฆษณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๒๗
หมวด ๑๑
การส่งเสริมผู้ประกอบการ
มาตรา ๗๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความสามารถของผู้ผลิตหรือผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐ (๘) แจ้งต่ออธิบดี
เพื่อขอรับการส่งเสริมตามมาตรา ๗๗
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๗ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้แจ้งตามมาตรา ๗๖ มีดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนในการประกอบกิจการตามความพร้อมและความต้องการ
ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ความช่วยเหลือ
ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ การผลิต การจัดการ
และการตลาด
(๒) การส่งเสริมการรวมตัวหรือความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับภาคธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมอื่น
(๓) ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๔) ขอรับคาปรึกษาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต
หรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินรับรอง
มาตรฐาน ขอขึ้นทะเบียน ขอแจ้งรายละเอียด หรือขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย
(๕) เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ ให้สามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักสูตรที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๖) ได้รับเอกสารคาแนะนา คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอื่นใดที่ ส่วนราชการ
จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องเสียค่าเอกสาร
(๗) สิทธิและประโยชน์ตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๘) การส่งเสริมหรือความช่วยเหลืออื่นที่อธิบดีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบาย
การได้รับการส่งเสริมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๘
หมวด ๑๒
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๗๘ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในเวลาทาการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมเท่าที่จาเป็นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ
หรือวิเคราะห์
(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
อาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจ ค้น ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก เอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิด
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามสมควร
การปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากเนิ่นช้า
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือทาลายหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด ให้ทาการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น
มาตรา ๗๙ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๖๗๘ (๓) ให้ตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อปรากฏว่า
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับแจ้งคาสั่งว่าไม่มีการดาเนินคดี
(๓) ในกรณีที่มีการดาเนินคดี และพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาล
ไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี

๒๙
มาตรา ๘๐ ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๗๘ (๓) เป็นของเสียง่าย
เป็นของที่ใกล้จะสิ้นอายุตามที่กาหนดไว้ หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย
หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ยึดหรืออายัด
จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้นก่อนคดีถึงที่สุดหรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้
เงินค่าของสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว เหลือเงินจานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้
แทนสิ่งนั้น โดยฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารอื่นตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๑๓
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๘๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ครั้งละไม่เกินหนึง่ ร้อยยี่สิบวัน ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
เมื่อผู้รับอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตนั้น และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
อีกไม่ได้
มาตรา ๘๔ ผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ หากปรากฏว่าผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๙ หรือฝ่าฝืนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๘๓
มาตรา ๘๕ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ หากไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว
ให้ปิดคาสั่งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้ถือว่า
ผู้รับอนุญาตทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันปิดคาสั่ง
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยวิธี
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันหรือโดยวิธอี ื่นอีกด้วยก็ได้

๓๐
มาตรา ๘๖ ผูอ้ นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งยกเลิก
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๘๗ ผูถ้ ูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือ
ของตน ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่น หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับทราบคาสั่งของผู้อนุญาตที่แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของรัฐมนตรี เมื่อมีคาขอ
ของผู้อุทธรณ์ รัฐมนตรีมีอานาจสั่งอนุญาตให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต นาเข้า หรือ
ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อนได้
มาตรา ๘๙ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตหรือ
การเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๙๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙ ให้รัฐมนตรี
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนด
ระยะเวลานั้น ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่
ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว

๓๑
หมวด ๑๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๙๑ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ผลิต นาเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๑๘
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๙๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบแจ้งรายละเอียด ผู้รับใบจดแจ้ง หรือผู้รับอนุญาตโฆษณา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๗๒ แล้วแต่กรณี ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๔ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้งผู้ใดยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ภายหลังที่
ใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
สิ้นอายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
ปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
มาตรา ๙๕ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบแจ้งรายละเอียด ผู้รับใบจดแจ้ง หรือผู้รับอนุญาตโฆษณา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท
มาตรา ๙๗ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ (๑)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึง่ พันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๓๒
มาตรา ๙๘ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ (๒) (๓) (๔)
(๕) หรือ (๖) มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๙๙ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
หรือมาตรา ๓๓ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๐ ผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๒) ผู้ใดไม่แจ้งเป็นหนังสือ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้า ผู้สนับสนุนการวิจัย หรือผู้วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้บริจาคหรือผู้รับบริจาคผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๘ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
การผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๕๙ (๒) (๓) (๔)
(๕) หรือ (๖) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ (๑) ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรนัน้ ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ (๑)
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท
การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๕๙ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ
(๖) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ (๑) ถ้าผู้ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ถึงกับเป็น
อันตรายแก่ผู้ใช้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ (๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ถูกเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ (๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดนาเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๘ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๓๓
มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรือไม่ได้จดแจ้ง แล้วแต่กรณี อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘
(๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๗ ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๘ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๙ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเลขาธิการ
ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของเลขาธิการซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๑ ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขาย ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ที่รับ
มอบหมายให้ทาลายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๒ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดเลิกกิจการโดยไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๓ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ ใบอนุญาต
สิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๘๔
ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือของตนเมื่อพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๘๗
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

๓๔
มาตรา ๑๑๕ ผู้โฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๗๕
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคา ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จาเป็นตาม
มาตรา ๗๘ (๔) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๘ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๘๓
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับเป็น
รายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๙ เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระทาความผิด
ตามมาตรา ๕๘ ให้ศาลสั่งริบผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งฉลาก
ภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคาร้อง
ของเจ้าของแท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด ให้ศาลสั่งให้คืน
ทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าของแท้จริงนั้นต้องยื่นคาร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด
ทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทาลาย
หรือจัดการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทาการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๑๒๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอานาจ
เปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓๕
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะ
บรรจุ หีบห่อ ฉลาก เอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ไว้ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายจะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้ต้องหายินยอมให้สิ่งที่ยึดหรือ
อายัดไว้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งของที่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขตามวรรคสาม ให้ทาลายหรือจัดการ
ตามควรแก่กรณีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามวรรคสามหรือตามวรรคสี่
แสดงต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เปรียบเทียบได้ว่า
ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทาความผิด และสิ่งที่ได้ยึดหรืออายัดไว้
ยังคงอยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
สั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึดหรืออายัดแก่ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๖) และ (๗) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้
ให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งอธิบดีมอบหมาย รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย และรองเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๒๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๓
(๑) (๒) และ (๓) และให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๔) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๔ ใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายยาหรืออาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
มาตรา ๑๒๕ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาและใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุ และให้ยาหรืออาหารที่ได้ผลิตหรือนาเข้าก่อนใบสาคัญดังกล่าวสิ้นอายุสามารถจาหน่าย
ต่อไปได้จนกว่ายาหรืออาหารนั้นจะสิ้นอายุหรือผู้อนุญาตจะสั่งยกเลิก

๓๖
มาตรา ๑๒๖ คาขออนุญาต คาขอขึ้นทะเบียนตารับยา หรือคาขอใดในส่วนที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัตินแี้ ละได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
หรือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอ
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คาขอใดมีข้อแตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

๓๗
อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตโฆษณา
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๕) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) ใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๗) ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(๘) หนังสือรับรอง
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(๙) ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบแทนใบรับแจ้งรายละเอียด
และใบแทนใบรับจดแจ้ง
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๑๐) คาขออนุญาต
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๑๑) คาขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๑๒) คาขอแจ้งรายละเอียดหรือคาขอจดแจ้ง
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๑๔) คาขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย สถานที่นาเข้า
หรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการชั่วคราว
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๑๕) คาขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๑๖) คาขอแก้ไขรายการแจ้งรายละเอียด
หรือคาขอแก้ไขรายการจดแจ้ง
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๑๗) การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ
(๑๘) การต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ
(๑๙) การต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งเท่ากับ
กึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ
(๒๐) คาขออื่น ๆ
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท

