
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

 

ร่างกฎกระทรวงการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา พ.ศ. .... 
 กฎหมายใหม่    แก้ไข/ปรับปรุง    ยกเลิก 

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในเรื่อง  

(1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เป็นกำรพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแล
ระบบยำของประเทศให้มีกฎหมำยที่ทันสมัย โดยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำผสำนในขั้นตอนกำร
อนุมัติอนุญำตด้ำนยำ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว              
เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรในประเทศด้วยกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนจำกภำครัฐเพ่ือรองรับกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมด้ำนยำ และเอ้ือต่อบริบทของเศรษฐกิจของประเทศ 

(2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  เป็นกำร
ปรับเปลี่ยนของภำครัฐในกำรจัดให้มีกฎหมำยที่เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ผ่ำนกำรก ำกับ
ดูแลด้ำนยำของประเทศให้มีประสิทธิภำพ โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบกำรอนุมัติ
อนุญำตให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ช่วยยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนและภำคธุรกิจ                    
และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล 

(3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  เป็นกำรป้องกัน    
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะ เพ่ือลดภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสุขภำวะคนไทย 

 สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศในเรื่อง 
ไม่มีกำรก ำหนดเรื่องนี้ไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

ส่วนที่ 1 

เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 
 

1. สภาพปัญหา สาเหตุปัญหา และผลกระทบปัญหา 
1.1 ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 

เดิมใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำจะมีอำยุตรำบเท่ำที่ เจ้ำของผลิตภัณฑ์ยังคงเป็น                    
ผู้รับอนุญำตผลิต หรือผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ต่อมำพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติให้ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ
สิ้นอำยุเมื่อครบ 7 ปี และวำงกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติให้ออกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
ตรำกฎหมำยดังกล่ำวขึ้น  

1.2 เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 
โดยที่กำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ เป็นหนึ่งในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต

ด้ำนกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในร่ำงกฎกระทรวงเป็นกลไกใน               
กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยำ และเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรก ำกับดูแลผู้รับอนุญำตให้ผลิตหรือน ำเข้ำยำที่มี
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คุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย อันจะเป็นกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและส่งเสริม     
กำรเข้ำถึงยำที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยของผู้บริโภค 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรแทรกแซงคืออะไร 
เพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข มีเครื่องมือในกำรควบคุมและ

ก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยำให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ อันจะเป็นกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของประชำชน 

3. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 

3.1 วธิีกำรแก้ปัญหำที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 
กำรก ำหนดให้มีกระบวนกำรต่ออำยุทะเบียนต ำรับยำ ซึ่งกำรวำงหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข

โดยก ำหนดให้ตรำกฎกระทรวงบัญญัติขึ้นตำมพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กฎกระทรวง
ดังกล่ำวก ำหนดให้ทะเบียนต ำรับยำที่ขึ้นทะเบียนไว้สิ้นอำยุเมื่อครบ 5 ปี 7 ปี หรือ 9 ปี แล้วแต่กรณี ดังนั้น 
ผู้รับอนุญำตจะต้องด ำเนินกำรต่ออำยุทะเบียนต ำรับยำทีจ่ะสิ้นอำยุในวันที่ 13 ตุลำคม ปี พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2569 
และ พ.ศ. 2571 ตำมล ำดับ ซ่ึงนับเป็นกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำในครั้งแรก  

3.2 ต่ำงประเทศแก้ปัญหำนี้อย่ำงไร (ถ้ำมี) และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเหมำะสมกับสังคมไทย
หรือไม่อย่ำงไร 

เนื่องด้วยหน่วยงำนก ำกับดูแลด้ำนยำของต่ำงประเทศนั้นมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
เงื่อนไขส ำหรับกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำที่แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น 

สหภำพยุโรปและสหรำชอำณำจักร ก ำหนดให้ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำมำต่ออำยุครั้ง
แรกเมื่อสิ้นอำยุ 5 ปี โดยผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำต้องยื่นขอต่ออำยุก่อนที่ใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับยำจะสิ้นอำยุ 9 เดือน โดยยื่นเอกสำรสรุปกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนคุณภำพ ด้ำนคลินิก และ
ด้ำนที่ไม่ใช่คลินิก เพ่ือประเมินใหม่ทั้งประโยชน์และควำมเสี่ยงเกี่ยวกับคุณภำพ ประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัย 

ออสเตรเลีย ไม่มีระบบกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ แต่ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน
ต ำรับยำจะต้องมกีำรรับรองมำตรฐำนสถำนที่ผลิตยำ (Good Manufacturing Practice) ทีเ่ป็นปัจจุบัน 

สำธำรณรัฐประชำชนจีนและเกำหลีใต ้มีกำรต่ออำยุทะเบียนต ำรับยำทุก 5 ปี 

4. การรับฟังความเห็น 
 ได้รับฟังควำมเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องแล้ว 

 ได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบแล้ว 

5. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 
ร่ำงกฎหมำยนี้มีควำมสัมพันธ์หรือควำมใกล้เคียงกับกฎหมำยอ่ืนหรือไม่ อย่ำงไร 
มีควำมใกล้เคียงกับพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

ในมำตรำ 8 และมำตรำ 9 เฉพำะส่วนของขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรต่อค ำขอต่ออำยุ 

6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
6.1 กฎหมำยนี้จ ำกัดสิทธิและเสรีภำพ หรือก่อให้เกิดหน้ำที่หรือภำระอะไรแก่ใครบ้ำง 

ร่ำงกฎกระทรวงนี้ก ำหนดให้ผู้รับอนุญำตซึ่งได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำที่ประสงค์  
จะต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำสำมำรถด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตต่อผู้อนุญำต 1 ปีก่อนวันที่
ใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำจะสิ้นอำยุ ทั้งนี้ ทะเบียนต ำรับยำที่จะได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับยำต้องเป็นไปเป็นตำมหลักกำรว่ำ ยังคงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย เช่นเดียวกับ
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หลักกำรในกำรรับขึ้นทะเบียนต ำรับยำ ผู้รับอนุญำตจึงมีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมข้อมูลทะเบียนต ำรับยำให้เป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

6.2 มีมำตรกำรป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยำให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตำม 6.1 อย่ำงไร 
ร่ำงกฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใน                 

รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้รับอนุญำตได้มีระยะเวลำและโอกำสอย่ำงเพียงพอในกำรเตรียมควำมพร้อม
เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นตำมไปร่ำงกฎกระทรวงนี้ นอกจำกนี้ ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำจะสิ้นอำยุพร้อม
กันจ ำนวนมำก ร่ำงกฎกระทรวงนี้จึงอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้รับอนุญำตสำมำรถยื่นขอต่ออำยุได้ล่วงหน้ำ 1 ปี
ก่อนที่ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำสิ้ นอำยุ เพ่ือป้องกันมิให้มีจ ำนวนค ำขอกระจุกตัวอย่ำงหนำแน่น                        
ในช่วงที่ต่ออำยุ จึงส่งผลให้ผู้รับอนุญำตทรำบผลกำรพิจำรณำอนุญำตได้เร็วขึ้น และช่วยบรรเทำผลกระทบ               
ที่อำจเกิดต่อแผนกำรด ำเนินธุรกิจของผู้รับอนุญำตได้ 

6.3 กฎหมำยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชำชนอย่ำงไร 
(1) ประชำชนและผู้บริโภคได้รับยำที่ยังมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยตลอดอำยุยำ 
(2) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้ำนยำทั้งในประเทศและกำรส่งออก                

ส่งผลต่อภำพรวมทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
(3) กำรก ำหนดให้ใช้ระบบกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ ท ำให้เกิด

กำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนต ำรับยำให้มีควำมทันสมัยตำมหลักวิชำกำรอยู่เสมอ 

7. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
7.1 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
7.2 มีแนวทำงและระยะเวลำเตรียมกำรในกำรปฏิบัติตำมหรือบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงไร 

และมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำม               
ร่ำงกฎกระทรวงกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำ ดังนี้ 

(1) กำรเตรียมกำรชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับร่ำงกฎกระทรวงและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กำรเตรียมหลักสูตรกำรฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้รับอนุญำตด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของข้อมูลที่ใช้ประกอบกำร
พิจำรณำอนุญำตตำมควำมเสี่ยงของยำ 

(2) มีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้อ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนของกำรอนุญำต โดยผู้รับ
อนุญำตสำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนระบบออนไลน์แบบครบวงจร ตั้งแต่กำรยื่นค ำขอและเอกสำร (e-Submission)               
ช ำระค่ำค ำขอและค่ำธรรมเนียม (e-Payment) และกำรออกใบอนุญำตอิเล็กทรอนิกส์  (e-License) 

(3) กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนมำตรฐำนส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรพิจำรณำอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำ 

7.3 มีแนวทำงและระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงไร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้เตรียมกำรจัดประชุมชี้แจง เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎกระทรวงและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวทำงในกำรพิจำรณำอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ เพ่ือให้ผู้รับอนุญำตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบรำยละเอียดและแนวทำง                 
กำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ จะด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงและประชำสัมพันธ์ในช่วงเวลำ 180 วันหลังจำกวันที่
กฎกระทรวงได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำจนถึงวันที่ร่ำงกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ นอกจำกนี้ในระหว่ำง
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ขั้นตอนกำรเสนอออกกฎกระทรวง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้เตรียมหลักสูตรกำรฝึกอบรม   
ให้แก่ผู้รับอนุญำตส ำหรับกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตตำมควำมเสี่ยงของยำ  

7.4 ต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำต้องใช้ในกำรปฏิบัติตำมและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กำรด ำเนินกำรตำมร่ำงกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมปกติของ

หน่วยงำน โดยไม่ได้เพ่ิมกรอบอัตรำก ำลัง หรือต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนเพ่ิมเติม จึง ไม่ส่งผล
กระทบต่องบประมำณในเรื่องดังกล่ำว 

8. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
8.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ร่ำงกฎกระทรวงนี้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
ในกรณีที่ทะเบียนต ำรับยำนั้นยังคงมีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย ท ำให้ผู้รับอนุญำตยังสำมำรถ
ประกอบธุรกิจตลอดห่วงโซ่ทั้งกำรผลิตและกำรน ำสั่งยำได้ทั้งในสถำนกำรณ์ปกติและภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข อีกท้ังส่งผลให้ทะเบียนต ำรับยำคงมีคุณภำพมำตรฐำนตลอดอำยุของกำรมีใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน
ต ำรับยำซึ่งเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมยำทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

8.2 ผลกระทบต่อสังคม 
ร่ำงกฎกระทรวงนี้ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ ซึ่งเป็น

กระบวนกำรที่ท ำให้มั่นใจว่ำยำซึ่งคงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยตลอดอำยุยำ อันจะส่งผลให้
ประชำชนและผู้บริโภคให้ได้รับยำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย 

8.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภำวะ 
ไม่มี 

8.4 ผลกระทบอ่ืนที่ส ำคัญ 
ไม่มี 

ส่วนที่ 2 
เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การก าหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
 

9. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 
ผลิตภัณฑ์ยำจัดเป็นปัจจัย 4 ในกำรด ำรงชีวิตจัดเป็นสินค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูง กำรใช้ยำมีลักษณะที่

กระทบต่อสุขภำพและชีวิตของประชำชนในวงกว้ำง ซึ่งสมควรก ำหนดมำตรกำรควบคุมก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์
ก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ ในกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำนั้นเป็นหนึ่งในมำตรกำร                
ที่ควบคุมและก ำกับดูแลยำของหน่วยงำนของรัฐโดยมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ เพ่ือให้ทะเบียนต ำรับยำ                
มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยตลอดเวลำที่ได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุ อันจะเป็นกำรคุ้มครอง                   
ควำมปลอดภัยของประชำชนผู้ใช้ยำ เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำของผู้บริโภคที่
กระทบกับสุขภำพและชีวิตกับภำระหน้ำที่ของประชำชนในบำงส่วนซึ่งคุ้มค่ำกับประโยชน์ที่ส่วนรวมและภำครัฐ
จะได้รับ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ระบบอนุญำต 
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10. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 

พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 วำงหลักกำรให้มีกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร โดยบัญญัติให้
คณะกรรมกำรยำมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำหรือให้ควำมเห็นในเรื่องกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ  และห้ำมมิให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่รับขึ้นทะเบียนต ำรับยำกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำ ไม่สำมำรถเชื่อถือได้ในสรรพคุณหรืออำจไม่ปลอดภัย
แก่ผู้ใช้ ทั้งนี้ กำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนทะเบียนต ำรับยำนั้นเป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่อง                 
มำจำกกำรรับขึ้นทะเบียนต ำรับยำ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกำรให้ควำมเห็นรวมถึง
ให้ค ำแนะน ำในลักษณะเช่นเดียวกัน เพ่ือให้มีกระบวนกำรกลั่นกรองก่อนออกค ำสั่งทำงปกครอง 

11. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา 
ไม่มีกำรก ำหนดโทษอำญำในกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง แต่อย่ำงไรก็ดี ตำมมำตรำ 

123 จัตวำแห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
บัญญัติให้กรณีที่ผู้รับอนุญำตยื่นค ำขอต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำภำยหลังที่สิ้นอำยุแล้วไม่เกิน                
1 เดือน ต้องระวำงโทษปรับเป็นรำยวันวันละไม่เกิน 500 บำท ตลอดระยะเวลำที่ยังไม่ได้ยื่นค ำขอต่ออำยุ
ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 

12. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองหรือ
ด าเนินการทางปกครอง 

กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ มีขั้นตอนในกำรวินิจฉัย
เอกสำรหลักฐำนซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ใช้พิสูจน์คุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยของทะเบียนต ำรับยำ 
จึงเป็นเหตุให้ผู้อนุญำตต้องใช้ดุลยพินิจในกำรออกค ำสั่งทำงปกครอง ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
อยู่ในระหว่ำงจัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนก ำหนดแนวทำงส ำหรับใช้ดุยพินิจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรพิจำรณำอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำก่อนที่จะเสนอผู้อนุญำตและคณะกรรมกำรยำ
พิจำรณำตำมล ำดับขั้นตอน ตลอดจนเพ่ือก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง เที่ยงธรรม             
มีมำตรฐำน และเพ่ือให้กำรใช้ดุลยพินิจไปในแนวทำงเดียวกัน 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจสอบและวิเครำะห์                  
อย่ำงถี่ถ้วนแล้ว 

 
             ลงชื่อ          ไพศำล  ดั่นคุ้ม 
                (นำยไพศำล  ดั่นคุ้ม) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
         วันที่   7  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565  
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