
หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่  ๖๕/๒๕๔๙ 

เร่ือง   การมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ตามกฎหมายเฉพาะ 

 
 

อนุสนธิคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่  ๑๑๒/๒๕๔๗  เร่ือง  มอบอํานาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  ตามกฎหมายเฉพาะ  ใหผูวาราชการจังหวัด  ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  
และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่  ๔๓/๒๕๔๘  เร่ือง  มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการ 
อาหารและยา  ตามกฎหมายเฉพาะ  ใหผูวาราชการจังหวัด  (ฉบับที่  ๒)  ประกอบหนังสือตอบขอหารือ
สํานักงาน  ก.พ.ร.  ที่  นร  ๑๒๐๖/๒๗๕  เร่ือง  ขอหารือแนวทางแกไขปญหาการมอบอํานาจ  ลงวันที่  
๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  ที่พิจารณาเห็นวา  “ผูอนุญาต”  ตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไว  หมายถึง  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือผูที่เลขาธิการฯ  มอบหมาย  ดังนั้น  ผูที่ไดรับมอบหมายจาก
เลขาธิการฯ  เปนการมอบหมายตามที่กฎหมายกําหนดไว  มิใชเร่ืองมอบอํานาจ  ทั้งนี้  เพื่อลดข้ันตอน
บริการประชาชนในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตที่เกิดข้ึนในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซ่ึงแกไขเพิม่เติม
โดยพระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๔  
แหงพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การดําเนินการทั้งหลายที่ดําเนินการไปตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ที่  ๑๑๒/๒๕๔๗  เร่ือง  มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตามกฎหมายเฉพาะ  ใหผูวา
ราชการจังหวัด  ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
ที่  ๔๓/๒๕๔๘  เร่ือง  มอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตามกฎหมายเฉพาะ  ใหผูวาราชการ
จังหวัด  (ฉบับที่  ๒)  ที่กําหนดไวกอนหนานี้  ใหมีผลเปนไปตามคําส่ังนั้น ๆ 

ขอ ๒ คําส่ังมอบหมายฉบับนี้  ใชเฉพาะพื้นที่ในเขตจังหวัด  ๑๖  จังหวัด  ไดแก  เชียงใหม  ลําปาง  
นครราชสีมา  ขอนแกน  หนองคาย  ลพบุรี  อางทอง  สมุทรสาคร  นครปฐม  สุพรรณบุรี  เพชรบุรี  
สงขลา  ตรัง  สุราษฎรธานี  กระบี่  ภูเก็ต  สําหรับจังหวัดอื่น ๆ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
จะมคํีาส่ังมอบหมายเพิ่มเติมตอไป 



หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๓ มอบหมายใหเภสัชกรต้ังแตระดับ  ๗  ข้ึนไป  ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายใหปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในเร่ือง  การอนุญาตหรือไมอนุญาต  ดังนี้ 

 ๓.๑ พระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  ๓.๑.๑ การขออนุญาตและออกใบอนุญาต 
   ๓.๑.๑.๑ ยาแผนปจจุบัน 
   (๑) การอนุญาตตออายุใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๑๗ 
   (๒) การออกใบแทนใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๒๘ 
   (๓) การรับแจงและการอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ  

สําหรับใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๓๓ 
   (๔) การรับแจงการจัดใหผูปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ  สําหรับ

ใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๓๓  ทวิ 
   (๕) การรับแจงการพนหนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ  สําหรับใบอนุญาต

นํายาเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๓๔ 
   (๖) การแจงการเลิกกิจการ  สําหรับใบอนุญาตนํายาเขามาในราชอาณาจักร  

ตามมาตรา  ๓๕ 
   (๗) รับรายงานการนําเขายาเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๘๕  

และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 
   (๘) การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ของสถานที่นําส่ังยาแผนปจจุบัน  เฉพาะในกรณี  
ดังตอไปนี้ 

    (ก) การเพิ่มผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
    (ข) การเปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการ 
    (ค) การเปลี่ยนเวลาทําการ 
    (ง) การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต  ผูดําเนินกิจการ  

หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
    (จ) การเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําสถานที่ 
    (ฉ) การเปลี่ยนชื่อถนน  ตําบลหรือแขวง  อําเภอหรือเขตจังหวัด 



หนา   ๒๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

   ๓.๑.๑.๒ ยาแผนโบราณ 
   (๑) การอนุญาตตออายุใบอนุญาตผลิตยา  หรือใบอนุญาตนํายาเขามา 

ในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๕๑ 
   (๒) การออกใบแทนใบอนุญาตผลิตยา  หรือใบอนุญาตนํายาเขามา 

ในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๖๐ 
   (๓) การรับแจงและการอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ  

สําหรับใบอนุญาตผลิตยา  หรือใบอนุญาตนําส่ังยา  ตามมาตรา  ๖๓ 
   (๔) การรับแจงการจัดใหผูปฏิบัติหนาที่แทนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ  สําหรับ

ใบอนุญาตผลิตยา  หรือใบอนุญาตนําส่ังยา  ตามมาตรา  ๖๓  ทวิ 
   (๕) การรับแจงการพนหนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ  สําหรับใบอนุญาต 

ผลิตยา  หรือใบอนุญาตนําส่ังยา  ตามมาตรา  ๖๔ 
   (๖) การแจงการเลิกกิจการ  สําหรับใบอนุญาตผลิตยา  หรือใบอนุญาต

นําส่ังยา  ตามมาตรา  ๖๕ 
   (๗) รับรายงานการผลิตหรือนําเขายาเขามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๘๕  

และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ 
   (๘) การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  หรือสถานที่นําส่ัง 
ยาแผนโบราณ  เฉพาะในกรณี  ดังตอไปนี้ 

    (ก) การเพิ่มผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
    (ข) การเปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการ 
    (ค) การเปลี่ยนแปลง  แกไข  หรือเพิ่มเติมชื่อสถานท่ี 
    (ง) การเปลี่ยนเวลาทําการ 
    (จ) การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต  ผูดําเนินกิจการ  

หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 
    (ฉ) การเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําสถานที่ 
    (ช) การเปลี่ยนชื่อถนน  ตําบลหรือแขวง  อําเภอหรือเขตจังหวัด 



หนา   ๒๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๓.๑.๒ การขึ้นทะเบียนตํารับยา 
   ยาแผนโบราณ 
   การออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา  ตามมาตรา  ๘๗  

เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 
 ๓.๒ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
  ๓.๒.๑ การตออายุใบอนุญาต  ตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๓๐  เฉพาะใบอนญุาต

ใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน  ตามมาตรา  ๖๒ 

  ๓.๒.๒ การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาต  ตามขอ  
๓.๒.๑ 

 ๓.๓ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  ๓.๓.๑ การตออายุใบอนุญาตจําหนาย  หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด 

ใหโทษในประเภท  ๒  ตามมาตรา  ๑๗  เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ  และใบอนุญาตผลิต  จําหนาย  
หรือนําเขา  หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๓  ตามมาตรา  ๒๓ 

  ๓.๓.๒ ออกใบแทนใบอนุญาตผลิต  จําหนาย  หรือนําเขา  หรือสงออกซ่ึงยา
เสพติดใหโทษในประเภท  ๓  ตามมาตรา  ๓๕ 

  ๓.๓.๓ การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาตจําหนาย
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท  ๒  ตามมาตรา  ๑๗  เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 

  ๓.๓.๔ การใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเฉพาะ  ใบอนุญาตใหจําหนาย
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท  ๓  ตามมาตรา  ๒๐  ใหสอดคลองกับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

 ๓.๔ พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  ๓.๔.๑ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
   ๓.๔.๑.๑ การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตที่ได

อนุญาตไว  ไดแก 
    (ก) เปลี่ยนชื่อสถานที่  ชื่อตัว  ชื่อสกุลผูรับอนุญาต  หรือ 

ผูดําเนินกิจการที่มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต 



หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

    (ข) เปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลดผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูรับ
อนุญาต 

    (ค) เปลี่ยนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปนบริษัท
มหาชน  ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

    (ง) เปลี่ยนแปลง  แกไข  เพิ่มเติมเลขที่ต้ังของสถานที่ที่ไดรับ
อนุญาต 

   ๓.๔.๑.๒ การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร
ตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่  ๑๑๒/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  
ในขอ  ๒.๔.๑.๑  (๑)  (๒)  (๓)  ที่ไมเขาขายโรงงาน  ไดแก 

    (ก) เปลี่ยนชื่อสถานที่  ชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูรับอนุญาต  
หรือผูดําเนินกิจการที่มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล  หรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต 

    (ข) เปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลดผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูรับ
อนุญาต 

    (ค) เปลี่ยนนิติบุคคลผูรับอนุญาตที่แปรสภาพมาเปนบริษัท
มหาชน  ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

    (ง) เปลี่ยนแปลง  แกไข  เพิ่มเติมเลขที่ต้ังของสถานที่ที่ไดรับ
อนุญาต 

   ๓.๔.๑.๓ การตออายุใบอนุญาตผลิตและนําเขาอาหารเพื่อจําหนาย  
ตามมาตรา  ๑๘ 

   ๓.๔.๑.๔ การออกใบแทนใบอนุญาต  ตามมาตรา  ๒๒ 
  ๓.๔.๒ ทะเบียนตํารับอาหารและฉลากอาหาร 
   ๓.๔.๒.๑ การอนุญาตใหเพิ่มฉลากเพื่อการสงออก  เฉพาะอาหารควบคุม

เฉพาะตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่  ๑๑๒/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๗  
ในขอ  ๒.๔.๑.๑  (๑) 

   ๓.๔.๒.๒ การอนุญาตใหแกไขทะเบียนตํารับอาหาร  ตามมาตรา  ๓๖  
เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 



หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

   ๓.๔.๒.๓ การสั่งใหแกไขทะเบียนตํารับอาหาร  ตามมาตรา  ๓๘  เฉพาะที่ 
จังหวัดเปนผูอนุญาต 

   ๓.๔.๒.๔ การออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  
ตามมาตรา  ๒๒  เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 

   ๓.๔.๒.๕ การออกเลขในการรับจดทะเบียนอาหาร  หรือแจงรายละเอยีด
อาหารของอาหารตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่  ๑๑๒/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  
๒๕๔๗  ในขอ  ๒.๔.๑.๑  (๒)  (๓) 

   ๓.๔.๒.๖ การอนุญาตใหแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาต
ใชฉลากอาหาร  เฉพาะที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 

   ๓.๔.๒.๗ การรับแจงการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร
หรือแจงรายละเอียดอาหารของอาหารตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่  ๑๑๒/๒๕๔๗   
ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  ในขอ  ๒.๔.๑.๑  (๒)  (๓) 

ขอ ๔ สําหรับการอื่นใดที่ไมไดมอบหมาย  และการใดที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  
ใหการนั้นเปนไปตามที่กําหนดในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และฉบับที่แกไขเพิม่เติม
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

ขอ ๕ กิจการใด ๆ  ที่ผูไดรับมอบหมายเปนผูอนุญาตตามคําส่ังนี้  และตอมาเมื่อมีการขอแกไข  
ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  หรือดําเนินการอื่นใดในกิจการนั้น ๆ  ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูไดรับ
มอบหมายนั้น  หรือผูบังคับบัญชาที่สูงกวาผูไดรับมอบหมายนั้นจะเปนผูดําเนินการ 

ขอ ๖ การพิจารณาดําเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามคําส่ังนี้ 
ใหปฏิบัติตามขอกําหนด  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไวตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ  ดวย 

ขอ ๗ ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ออกระเบียบ  ขอกําหนด  หรือแนวทาง 
การปฏิบัติงานไวเปนการเฉพาะกรณีไว  การพิจารณาดําเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับ
มอบหมายตามคําส่ังนี้  ตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ  ขอกําหนด  หรือแนวทางการปฏิบัติงานนั้นดวย 

ขอ ๘ กรณีผูรับมอบหมายไดพิจารณาดําเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายใด  ๆ 
ไปแลว  ตอมาเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาเห็นวาไมถูกตอง  หรือไมเหมาะสม  
สามารถสั่งใหผูรับมอบหมายแกไขใหถูกตองและเหมาะสมได 



หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๙ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  ผูรับมอบหมายมีอํานาจแนะนํา  ติดตาม  ประเมินผลการใชอํานาจของผูรับมอบหมาย 

ขอ ๑๐ ใหผูรับมอบหมายจัดเก็บขอมูลรายการการดําเนินงานตามคําส่ังฉบับนี้ทุกส้ินเดือน  
เก็บไวที่สํานักงาน  โดยขอใหรวบรวมรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตามกําหนดเวลา  
ดังนี้ 

(๑) การใชอํานาจตามขอ  ๓.๒  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และขอ  ๓.๓  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใหรายงานทุก  ๓  เดือน  ดังนี้ 

การดําเนินการระหวางวันที่  ๑  ตุลาคม-๓๑  ธันวาคม  ใหรายงานภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  
ของปถัดไป 

การดําเนินการระหวางวันที่  ๑  มกราคม-๓๑  มีนาคม  ใหรายงานภายในวันที่  ๓๐  เมษายน 
การดําเนินการระหวางวันที่  ๑  เมษายน-๓๐  มิถุนายน  ใหรายงานภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม 
การดําเนินการระหวางวันที่  ๑  กรกฎาคม-๓๐  กันยายน  ใหรายงานภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม 
(๒) การใชอํานาจนอกจาก  (๑)  ใหรายงานทุก  ๖  เดือน  ดังนี้ 
การดําเนินการระหวางวันที่  ๑  ตุลาคม-๓๑  มีนาคม  ของปถัดไป  ใหรายงานภายในวันที่  ๓๐  

เมษายน 
การดําเนินการระหวางวันที่  ๑  เมษายน-๓๐  กันยายน  ใหรายงานภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม 
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ภักดี  โพธิศิริ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 


