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ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงป้ายและใบอนุญาตของผู้รบั อนุญาต
และผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงป้ายและใบอนุญาต
ของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบกับมติคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๔
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงป้ายและใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจัดให้มีป้าย ณ ที่เปิดเผย
หน้าสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ระบุไว้ในใบอนุญาตซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร
หรือในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนจากด้านหน้าสถานที่ทาการ ดังต่อไปนี้
(1) ป้ า ยแสดงว่ า เป็ น สถานที่ ผ ลิต น าเข้ า หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ นไพร จั ด ท าป้ า ยด้ว ย
วัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร และ
มีข้อความว่า “สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร” “สถานที่นาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หรือ “สถานที่
ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร” แล้วแต่กรณี เป็นตัวอักษรสีขาวอ่านได้ชัดเจน สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
(2) ป้ายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุลและวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
หรือใบประกอบโรคศิลปะและเวลาปฏิบัติการ จัดทาป้ายด้วยวัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
20 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรภาษาไทยสีขาว
อ่านได้ชัดเจน สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุลและวิทยฐานะของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัตกิ าร
ของสถานที่ ผ ลิ ต น าเข้ า หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร เลขที่ ใ บประกอบวิ ช าชี พ หรื อ
ใบประกอบโรคศิลปะและเวลาปฏิบัติการ และกรณีที่เป็นสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แสดงรูปถ่าย
ผู้มีห น้ าที่ปฏิบัติการหน้ าเต็ม รูป สี ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินห้าปี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
และยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร เพิ่มเติม
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เวลาปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงเวลาทาการของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามแบบ
คารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับกาหนดแบบ
คาขอและใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในกรณีที่สถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ในสถานที่เดียวกันและผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการของสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นบุคคลเดียวกัน ให้สามารถแสดงข้อมูล
ในป้ายเดียวกันได้
(3) กรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาแยกจากสถานที่ผลิต นาเข้า หรือขาย ให้มีป้ายแสดงว่ า
เป็นสถานที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยจัดทาป้ายด้วยวัตถุถาวรสีเขียว มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
20 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร และมีข้อความว่า “สถานที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
เป็นตัวอักษรภาษาไทยสีขาวอ่านได้ชัดเจน สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร และแสดงสาเนาใบอนุญาต
ข้อ 4 ผู้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตของตนและแสดงใบประกอบวิช าชี พ กรณี เป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาบัตรว่าสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สามารถเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในมาตรา ๖ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการติดไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารมากกว่ า 1 แห่ ง
ให้แสดงสาเนาใบประกอบวิชาชีพหรือปริญญาบัตรติดไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต นาเข้า
หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งอื่น แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
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