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สรุปผลการความคิดเหน็ต่อร่างกฎกระทรวงการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา พ.ศ. .... 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อ 1 ก าหนดวันที่ร่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ 
รายละเอียด  
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประเด็นวันทีร่่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ  
1) เห็นด้วย 12 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่มีความเห็น 

2) ไม่เห็นด้วย 6 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
เพ่ือให้มีระยะเวลาเพียงพอที่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ได้ประชุมหารือท าความ

เข้าใจร่วมกันในเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการหลังวันที่มีผลบังคับ จึงมเีสนอวันที่
มีผลใช้บังคับ ดังนี้ 

(๑) นับแต่วันประกาศ 
(๒) เมื่อพ้น 360 วัน  
(๓) เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี 
(๔) เมื่อพ้นก าหนดมากกว่าหนึ่งปี 

ข้อ 2 บทนิยาม 
รายละเอียด 
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“ทะเบียนต ารับยา” หมายความว่า ทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน
ส าหรับมนุษย์ ทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ และทะเบียน
ต ารับยาแผนโบราณส าหรับสัตว์ 

“ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา” หมายความว่า ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ
ยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผน
โบราณส าหรับสัตว์  

ประเด็นการก าหนดนิยาม 
1) เห็นด้วย 12 ราย 

ความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 

2) ไม่เห็นด้วย 8 ราย 
ความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) ไม่เห็นด้วยกับนิยาม “ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา” เนื่องจากพ.ร.บ.ยา 

ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตไว้แล้ว 
(2) เสนอให้ใช้นิยาม “ผู้รับอนุญาต” แทน “ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา” 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ยา และกฎหมายล าดับรองอ่ืน ๆ 
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สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
“ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา” หมายความว่า ผู้รับ

อนุญาตผลิต หรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผน
ปัจจุบันส าหรับมนุษย์ ยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ และยาแผนโบราณ
ส าหรับสัตว์ 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 
ข้อ 3 ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารในการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
รายละเอียด 
ข้อ 3 ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก่อนวันที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาหรือใบแทนใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยา 

(๒)  หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ของยา 

เอกสารหรือหลักฐานตาม (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  
 

1. ประเด็นระยะเวลาในการยื่นค าขอภายใน 180 วันก่อนวันที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
ต ารับยาสิ้นอาย ุ

1) เห็นด้วย 6 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่ได้มีความแตกต่างจากประเทศอ่ืนที่มีระบบการต่ออายุ 

2) ไม่เห็นด้วย 23 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1)  เสนอให้แก้ไขเป็นภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี ก่อนวันที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับยาสิ้นอายุ เพ่ือให้ผู้รับอนุญาตที่มีความพร้อมด าเนินการได้ก่อน เป็นการกระจาย
ภาระงาน ลดความหนาแน่นของค าขอ ลดปัญหาการเตรียมเอกสารไม่ทันจนน าไปสู่ปัญหา
การขาดแคลนยาในท้องตลาด  

(2)  เสนอให้ยื่นค าขอได้ก่อนอย่างน้อย 180 วัน 
(3)  เสนอให้เพ่ิมการยื่นค าขอหลังจากที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาสิ้นอายุ                 

ไม่เกินหนึ่งเดือน 
2. ประเด็นเอกสารในการยื่นค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา  

1) เห็นด้วย 12 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 
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สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) ไม่เห็นด้วย 4 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) ไม่มีความจ าเป็นต้องยื่นหลักฐานหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัยของยา เนื่องจากบริษัทมีการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

(2) เสนอแก้ไขเป็น หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ แล้วแต่กรณี 
(3) เสนอแก้ไขเป็น หลักฐานแสดงข้อมูลประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา                 

ตามหมวดประเภทยาซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
(4) เสนอให้เพ่ิมหลักฐานแสดงข้อมูลความสอดคล้องของการผลิตตาม PIC/S GMP 

ข้อ 4 ระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค า
ขอ 
รายละเอียด 
ข้อ 4 เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอตามข้อ 3 ให้ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้รับ
ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบค าขอ
รวมทั้งข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หาก
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตบันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้ง
ให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งข้อมูล 
เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถว้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งข้อมูล 
เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาไม่ประสงค์จะ
ให้ด าเนินการต่อไป และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
 
 

ประเด็นระยะเวลาและข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ  
1) เห็นด้วย 6 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาการแก้ไขเอกสารเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอ เนื่องจากต้องใช้

เวลาจัดเตรียมข้อมูลจากต่างประเทศ 
2) ไม่เห็นด้วย 22 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) ขอให้เปลี่ยนล าดับขั้นตอนโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอก่อน หากเอกสาร

หลักฐานครบถ้วนจึงออกเลขรับ 
(2) เสนอปรับแก้ไขขั้นตอนเป็น เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอและช าระค่าธรรมเนียมตาม

ข้อ ๓ ให้ผู้อนุญาตออกใบรับค าขอให้แก่ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้เป็นหลักฐาน 
(3) เสนอให้ก าหนดกรอบเวลาทุกขั้นตอนให้ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงในคู่มือ

ประชาชน เช่น ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร (pre-screening) 1, 5, 10 
วันท าการ ระยะเวลาที่ผู้รับอนุญาตการแก้ไขเอกสารตอบมติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล 15 
หรือ 30 วันท าการ รวมถึงอนุโลมให้ผ่อนผันระยะเวลาได้ตามเหตุผลความจ าเป็น  โดย
ระยะเวลาพิจารณาทั้งหมดเป็น 30 วัน 
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สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 5 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
ต ารับยา  
รายละเอียด 

ข้อ 5 เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอพร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 4 และผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ
ยาช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาและช าระค่าธรรมเนียม
แล้ว ให้ผู้อนุญาตสลักหลังใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ โดยก าหนดวันสิ้นอายุของใบส าคัญการข้ึนทะเบียน
ต ารับยาให้เป็นไปตามมาตรา ๘๖/๒ จากนั้นให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ หาก
ไม่ปรากฏเหตุที่ขัดต่อเงื่อนไขในข้อ ๖ ให้ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา
ยังคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยานั้น 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาทราบพร้อม
ด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่ต่อ
อายุ   

ในกรณีที่ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาไม่ช าระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนพิจารณาอนุญาตยาหรือค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่
ประสงค์จะต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาและให้ผู้อนุญาต
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
 

1. ประเด็นพิจารณาและการอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา  
1) เห็นด้วย 8 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) เห็นด้วยกับการต่ออายุทะเบียนต ารับยาแบบสลักหลังใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับยาโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนต ารับยา โดยการสลักหลังถือว่าเป็นการรับ
การต่ออายุเรียบร้อยแล้ว 

(2) การช าระค่าธรรมเนียมถือว่าเป็นการรับการต่ออายุเรียบร้อยแล้ว และให้
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา คงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา 

2) ไม่เห็นด้วย 4 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) ไม่เห็นด้วยกับการระบุวิธีอนุญาตให้ต่ออายุด้วยการสลักหลังใบส าคัญการขึ้น

ทะเบียนต ารับยา เนื่องจากอาจขัดกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่
ให้การด าเนินการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  

(2) เสนอให้ขั้นตอนการสลักหลังเร็วกว่า 15 วันหลังจากท่ีรับค าขอ 
2. ประเด็นไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ในร่างกฎกระทรวง 

1) เห็นด้วย ๐ ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว 

2) ไม่เห็นด้วย 17 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
เสนอให้พิจารณาค าขอภายใน 30 หรือ 90 วันท าการ 
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สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ประเด็นการแจ้งระยะเวลาและสิทธิในการอุทธรณ์กรณีมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 

1) เห็นด้วย 3 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
มีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 

2) ไม่เห็นด้วย 25 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) ระยะเวลา 15 วันเป็นระยะเวลาที่ผู้รับอนุญาตต้องท าเรื่องอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 

อาจด าเนินการไม่ทัน ขอให้ขยายเวลาส าหรับสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน หรือ 60 วัน
นับแต่วันที่มีค าสั่งไม่ต่ออายุหรือนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งไม่ต่ออายุ 
รวมถึงก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ให้ชัดเจนในคู่มือประชาชน 

(2) ในระหว่างอุทธรณ์ยังคงให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยายังคงใช้ต่อไปได้
จนกว่าจะมีผลการอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุดยืนยันไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 
4.ประเด็นกรณีไม่ช าระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ให้ถือว่าไม่ประสงค์ต่ออายุและให้
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

1) เห็นด้วย 14 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
มีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 
2) ไม่เห็นด้วย 0 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว 

5. ประเด็นอ่ืน ๆ  
ขอให้เพ่ิมข้อความเกี่ยวกับการคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุตามมาตรา 86/2 วรรค 6 
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สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 6 เงื่อนไขการอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
รายละเอียด 

ข้อ 6 ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ
ยาตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(๑) เอกสารการขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยต้องเป็นปัจจุบันหรือมีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์อ้างอิง แล้วแต่กรณี 

(๒) ข้อก าหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ในทะเบียนต ารับยา
เป็นไปตามต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือฉบับที่ใหม่กว่า หรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของผู้ผลิตยาที่มีข้อมูลสนับสนุนว่า
เทียบเท่ากัน 
 
 

1. ภาพรวมเงื่อนไขการอนุญาตให้ต่ออายุ 
1) เห็นด้วย 6 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว 

2) ไม่เห็นด้วย 3 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) ไม่เห็นด้วยที่ต้องยื่นเอกสาร เนื่องจากในการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนต ารับยาต้อง

มีการพิจารณาความเสี่ยงรวมถึงความปลอดภัย ดังนั้น การต่ออายุจึงควรใช้หลักการเดียวกัน 
(2) เสนอให้ก าหนดเงื่อนไขแบบกว้าง ๆ ในแง่ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ                                 

และความปลอดภัย 
2. เงื่อนไขด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย  

1) เห็นด้วย 6 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 

2) ไม่เห็นด้วย 13 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) เสนอให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันสอดคล้อง

กับข้อมูลความปลอดภัยสากล 
(2) ควรพิจารณาในแง่ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านั้น เนื่องจากด้านประสิทธิภาพ

พิจารณาตั้งแต่ขึ้นทะเบียนต ารับยา และยังมีกระบวนการทบทวนทะเบียนต ารับยาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาประสิทธิภาพในกระบวนการต่ออายุ 

(3) ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสอดคล้ องกับ
ผลิตภัณฑ์อ้างอิง หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาต้นแบบหรือยาต้นแบบยกเลิกทะเบียนในไทยแล้ว 
อาจไม่มีผลิตภัณฑ์อ้างอิง 



7 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(4) ในกรณีที่ทะเบียนต ารับนั้น ๆ มีข้อมูลการการศึกษาของตนเองสนับสนุน               

ควรตัดข้อความว่า “และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อ้างอิง แล้วแต่กรณี”  
3. เงื่อนไขด้านคุณภาพ  

1) เห็นด้วย 6 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว 

2) ไม่เห็นด้วย 17 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) ให้เพ่ิมเติมข้อความ กรณีข้อก าหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ของผู้ผลิตยาว่า 

ข้อมูลสนับสนุนว่าเทียบเท่ากัน หรือเหมาะสม หรือ ยกเว้นว่ามีเหตุผลสนับสนุนจากผู้ผลิต 
(2) กรณีทะเบียนต ารับยาที่ไม่มีปรากฏในต ารายา การจะเปรียบเทียบว่าข้อก าหนด

มาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เท่าตามต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือฉบับที่ใหม่นั้นอาจท า
ไม่ได้ และอาจไม่จ าเป็นต้องเทียบวิธีวิเคราะห์ตามต ารายา 
4. ประเด็นข้อเสนอแนะเงื่อนไขอ่ืน ๆ 

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน เสนอให้ก าหนดเงื่อนไขที่จะไม่อนุญาตให้
ต่ออายุเพิ่มเติม ดังนี้  

(1) มีสถานที่ผลิตยาที่เกี่ยวข้องในการผลิตยาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตยาตามที่รัฐมนตรีประกาศ 

(2) ปกปิดหรือแจ้งสถานะของเอกสารแสดงเลขที่ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่
ประกาศโฆษณาแล้ว อันเป็นเท็จ 

(3) ขาดเอกสารหนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Certificate of Pharmaceutical 
Product: CPP) และ/หรือ หนังสือรับรองการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free 
Sale: CFS) ฉบับที่สองที่ออกโดยประเทศในกลุ่ม EMA หรือ Stringent Countries”                 
ในการต่ออายุทะเบียนต ารับยาในครั้งต่อไป 
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สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 7 การแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต โดยมีหนังสือแจ้งพร้อมแจ้งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
รายละเอียด 

ข้อ 7 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการแจ้งให้ทราบตาม
กฎกระทรวงนี้ ผู้อนุญาตจะแจ้งแก่ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมหนังสือแจ้งไปด้วยก็ได้ 

ประเด็นการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต โดยมีหนังสือแจ้งพร้อมแจ้งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1) เห็นด้วย 9 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

2) ไม่เห็นด้วย 9 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) เสนอให้ตัดการแจ้งเป็นหนังสือ เพ่ือสนับสนุนการยื่นค าขอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในอนาคต 
(2) เสนอให้มีการแจ้งให้ทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลัก และอาจแจ้ง

ด้วยหนังสือเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ 
ข้อ 8 ค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาตามกฎกระทรวงนี้ 
ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
รายละเอียด 

ข้อ 8 ค าขอต่ออายุ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ประเด็นแบบค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ 
1) เห็นด้วย 7 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

2) ไม่เห็นด้วย 2 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
แบบค าขอต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาควรแนบท้ายกฎกระทรวง หากไม่มี

แบบค าขอ ผู้รับอนุญาตจะยังไม่สามารถยื่นค าขอต่ออายุได้แม้ว่ากฎหมายจะมีผลใช้บังคับแล้ว 
ข้อ 9 วิธีการยื่นค าขอด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างที่
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ย่ืนค าขอ ณ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาและให้เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศก าหนดสถานที่อ่ืนในการยื่นค าขอ 
รายละเอียด 

ประเด็นวิธีการยื่นค าขอด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1) เห็นด้วย 9 ราย 

มีความคิดเห็น ดังนี้ 
เห็นด้วย แต่เสนอให้พัฒนาระบบการยื่นค าขอต่ออายุที่ด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นช่องทางหลัก ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนต้องเป็นแบบออนไลน์ตั้งแต่ยื่นค าขอจนถึงได้รับอนุมัติ 
ได้แก่ e-submission, e-payment, e-review, e-tracking, e-certificate, e-signature 
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สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 9 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ด าเนินการด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขอ ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือสถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2) ไม่เห็นด้วย 0 ราย 
มีความคิดเห็น ดังนี้ 
ไม่มีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว 

 


