
 

๑ 

 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 

ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 กฎหมายใหม่   แก้ไข/ปรับปรุง   ยกเลิก 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ    ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 
เพ่ือให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาต  
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 
(1) การขาดความครอบคลุมในการดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค 
(2) การขาดกลไกการส่งเสริมประสิทธิภาพของการพิจารณาอนุญาต 

๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
พระราชบัญญัติยาฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบัน ในอันที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคยาได้ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้ง ยังไม่มีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ดังนั้น เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงข้างต้น 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ด าเนินการร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
ขาดความสมบูรณ์ในกรอบของการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการพิจารณาอนุญาตยาด าเนินการ

อย่างขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณา และอาจไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุ
ในกฎหมาย ซึ่งภาครัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในกระบวนการท างานดังกล่าว  

๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
ไม่พบว่ามีทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมกว่านี้ 
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
ไม่มี 

๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ประกอบด้วยบทบัญญัติที่ปรับแก้ไข

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขนิยามศัพท์ค าว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” ให้ครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(๒) เพ่ิมเติมนิยามศัพท์ค าว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” 
(๓) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการก าหนด  

 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของ
รัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และการจัดเก็บค่าข้ึนบัญชี 

 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาต 



 

๒ 

 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของ

รัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และการจัดเก็บค่าข้ึนบัญชี  
 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาต  
 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการผลิต หรือน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

เพ่ือการศึกษาวิจัยยา  
 - แก้ไขและยกเลิกมาตรฐานส าหรับการผลิต ขาย น าเข้า ยา โดยให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐาน

ของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาจประกาศก าหนด 

(๖) ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายไม่ต้องน าส่งค่าขึ้น
บัญชีผู้เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้แก่คลัง  และให้น ามา
บริหารจัดการเกี่ยวกับการให้ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความรวดเร็ว การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลสิทธิบัตร ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตรในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา 

(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยามีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับ และวิธีการต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา  

(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการยามีอ านาจสั่งทบทวนทะเบียนต ารับ
ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  

(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ 
- ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการผลิต หรือน าหรือสั่งยาเข้ามา

ในราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัยยา  
        - ผู้ที่ต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
(๑๑) แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  
(๑๒) ก าหนดให้บรรดาค าขออนุญาต ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ยื่นก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ใช้ตามอัตราค่าธรรมเนียมเดิม  
(๑๓) ก าหนดวันสิ้นอายุของใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนพระราชบัญญัติ

นี้มีผลใช้บังคับ  
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
เมื่อบทบัญญัติได้รับการปรับปรุงแล้ว จะท าให้มีกลไกดูแลด้านความปลอดภัย การคุ้มครองผู้บริโภค

จากผลิตภัณฑ์ยาอย่างครอบคลุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีกทั้ งมีกระบวนการพิจารณาอนุญาตที่มี



 

๓ 

 

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประกอบการด้านยาสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีทางเลือกในการ
เข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยมากขึ้น โดยไม่กระทบต่องบประมาณภาครัฐ ซึ่งผลจาก
การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการลดข้อจ ากัดในการดูแลระบบยาในภาพรวมของประเทศด้วย  

๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
 (1)  ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา 
 (2)  กระบวนการพิจารณาอนุญาตมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 (3)  การวิจัยและพัฒนายา อุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศ ได้รับการส่งเสริมอย่างรอบด้าน 
และมีศักยภาพในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล  

ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
(1) ผลิตภัณฑ์ยาในท้องตลาดมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย 
(2)  สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน

กฎหมาย 
(3)  การวิจัยและพัฒนายา อุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศ มีมาตรฐานในระดับสากล 

๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีหรือความผูกพันตามหนังสือสัญญาใด 
การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
- 

๒.ผู้ท าภารกิจ 
๒.๑  เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจนี้ 

 การก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาเป็นการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ประกอบกับการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของ
อุตสาหกรรมการผลิตยา ต้องด าเนินการอย่างรัดกุม เหมาะสม และเป็นกลาง จึงสมควรด าเนินการโดยภาครัฐ  
ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 
โดยปกติ ภาคเอกชนเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมขั้นตอนและการด าเนินการ

ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น เนื่องจาก ภาคเอกชนมีลักษณะในหลายรูปแบบ เช่น สมาคม 
องค์กร ชมรม กลุ่มเครือข่าย บริษัท ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งปรากฏในรูปเครือข่ายในการช่วยดูแลผู้บริโภค รับเรื่อง
ร้องเรียนเพ่ือด าเนินการต่อ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยในกระบวนการพิจารณา เพ่ือท าการประเมินเอกสารทาง
วิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบอ่ืน ๆ รวมถึง ในฐานะกลุ่มผู้วิจัย
หรือบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมยา ซึ่งสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบยาให้เพ่ิมประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นได ้  

๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท าภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

มีการบูรณาการการท างานในการพิจารณาเอกสารวิชาการ การตรวจสอบต่าง ๆ รวมถึงการ
ตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อันได้แก่ ภาคการศึกษา โรงพยาบาล ส านักงานสาธารสุข
จังหวัด 



 

๔ 

 

๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่ 

ด้วยพระราชบัญญัติยาเป็นกฎหมายที่มีจุดประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค มีขั้นตอนการควบคุม
และข้อปฏิบัติในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านยา รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาการ
อนุญาตให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนทั่วราชอาณาจักร จึง
สมควรให้เป็นหน้าที่ที่ต้องด าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข         
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

๓.๑  การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
  หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function) ในเรื่อง การปกป้องและ

คุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยผลิตภัณฑ์ยา
เหล่านั้นต้องมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องด้วยข้อมูล
วิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม  เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ ยาที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิผล ความปลอดภัย และสมประโยชน์   

  หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐในเรื่อง 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง 
  แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง 
๓.๒ การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 

ด้วยเรื่องนี้เป็นการด าเนินการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เอกชนต้องด าเนินการ อีกทั้ง
ยังมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยการเงิน จึงต้องมีบทบัญญัติให้อ านาจในเรื่องดังกล่าว   

   ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร 
ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้  เนื่องจาก การก าหนดดูแลการประกอบการธุรกิจด้านยา ต้อง

ด าเนินการในสภาพบังคับ ซึ่งต้องมีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย  
๓.๓ ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 

เนื่องจาก พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เป็นบทบัญญัติที่มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 
50 ปี ซึ่งบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งในพระราชบัญญัติยาฉบับนี้ มี
บทบัญญัติเฉพาะเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค และขาดบทบัญญัติในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณา
อนุญาต จึงต้องเร่งด าเนินการตราพระราชบัญญัตินี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๓.๔  การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
    (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 
     ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องท่ีทั่วประเทศ เนื่องจาก 

 การบังคับใช้กฎหมายนี้มีลักษณะเป็นการทั่วไป ไม่มีเหตุที่ต้องบังคับใช้เป็นบางพื้นที่ 
     ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก 

    ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก 
    (ข)  ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
      ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก 
      มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด 



 

๕ 

 

ก าหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีเวลาด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง และผู้เกี่ยวข้องมีระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 

      ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
๓.๕  เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 เนื่องจาก พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เป็นบทบัญญัติหลักในการก ากับดูแลระบบยาของ
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขโดยยึดหลักการในการคุ้มครองผู้บริโภคและการเพ่ิมป ร ะ สิท ธิภาพใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๓.๖  ลักษณะการใช้บังคับ 
     ควบคุม    ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)   ส่งเสริม 
     ระบบผสม 
    เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 
       เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาอย่างสมบูรณ์ และ

ครอบคลุม มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตที่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
อุตสาหกรรมการผลิตยา การวิจัย และการพัฒนายาจะได้รับการส่งเสริมและก ากับดูแลอย่างมีศักยภาพ
ทัดเทียมสากล  

๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
   ๓.๗.๑  เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นการควบคุม 

 เนื่องจาก ต้องมีการขอขึ้นทะเบียนต ารับยาจึงต้องมีการอนุญาต 
๓.๗.๒  มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อ

ภาระท่ีเกิดแก่ประชาชนอย่างไร 
มีการก าหนดเพดานค่าธรรมเนียมสูงสุดในการอนุญาต และมีความจ าเป็น เนื่องจาก เป็น

การรับรองสิทธิความประสงค์ของผู้ขออนุญาต รวมถึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของประเทศ 
 ๓.๗.๓  มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 

การอนุญาตมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งออกเป็นกฎหมายรอง จึงท าให้ต้อง
มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เพ่ือความเป็นกลางและเหมาะสม 

 ๓.๗.๔  มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนที่การอนุญาตหรือไม่ 
มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาต ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย

การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตในทางราชการ 
 ๓.๗.๕  มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ย่ืนค าขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร 

จะมีการออกกฎหมายล าดับรองในการเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ 
 ๓.๗.๖  มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ 

ก าหนดให้มีการต่ออายุ ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา  
  มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่ 
  มีการตรวจสอบโดยก าหนดรายละเอียดในกฎหมายล าดับรอง 
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
 ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร 



 

๖ 

 

คณะกรรมการที่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตต่าง ๆ     

 ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 
ไม่มี 

  หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 
ไม่มี 

 ๓.๘.๓  องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี 
  หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

ไม่มี 
  เหตุใดจึงต้องก าหนดใช้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 ไม่มี 
๓.๙  มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 

    วิธีการท างานใช้ “ระบบคุณภาพที่เป็นสากล” มาเป็นกรอบในการวางระบบตรวจสอบคานอ านาจ
และลดความซ้ าซ้อน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมาใช้ในการก ากับการท างาน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในการส่งเสริ มการ
ด าเนินการ และการควบคุมก ากับดูแล รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 
      โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง    ระบบผสม 
๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
 เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม และ

ยังท าให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง 
๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 

     การวิจัยยาที่ไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไข อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชนที่เข้าร่วมการวิจัยได้ 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 

๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันหรือไม่ 
ไม่มีการด าเนินการตามภารกิจนี้ในกฎหมายอ่ืน 

๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ท านองเดียวกันที่มีอยู ่

ไม่มีการด าเนินการตามภารกิจนี้ในกฎหมายอ่ืน 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
    ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
           ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือท่ีจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิต ขาย น าเข้ายา และ
ผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย  
           ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
    ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
           ด้านเศรษฐกิจ 



 

๗ 

 

เชิงบวก  
ผลิตภัณฑ์ยาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารงชีพของมนุษย์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยาจึงเป็นส่วน

หนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทั้งในด้านการบ าบัด บรรเทา รักษา และป้องกันโรค 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน การวิจัยและพัฒนายาได้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความเหมาะสมและจ าเพาะต่อตัวบุคคล อาการ และโรคอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น การก ากับดูแลโดยกฎหมายของประเทศจึงต้องมีความสอดคล้องกับวิ วัฒนาการดังกล่าวด้วย 
โดยร่างพระราชบัญญัติยาฉบับนี้มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดผ่านผลิตภัณฑ์ยาที่
ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และครอบคลุมทั้งประเทศ 
ทั้งนี้ ด้านเทคโนโลยีในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยามีความก้าวหน้าและหลากหลายเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น การควบคุม ก ากับ และดูแลโดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศ 

ในด้านกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ต้องมีการปรับปรุงบริบทของกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าและทันต่อเทคโนโลยี จึงจะสามารถท าให้การพิจารณาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง 
รวดเร็วและทันต่อเวลา ซึ่งก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ เนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องและยังส่งผลให้ประชาชนได้รับยาและผลิตภัณฑ์ยาที่มีความ
จ าเป็นภายในเวลาที่เหมาะสมและไม่เกิดการขาดแคลนยาภายในประเทศ 

โดยหลักการในการร่างพระราชบัญญัติยานี้ ประกอบด้วย หลักการส าคัญ คือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการส่งเสริมประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตยา ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาอย่าง
เป็นระบบ มีกระบวนการการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองด้านยาของประเทศ
อย่างยั่งยืน ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งกระบวนการด้านกฎหมายนี้จะท าให้อุตสาหกรรมยามีระบบที่ครบวงจรอย่าง
สมบูรณ์และต่อเนื่อง    

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก   
เนื่องจาก การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยาและอุตสาหกรรมยา 

ก่อให้เกิดการเพ่ิมการสร้างงานในภาคอุตสาหกรรมยาอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการด้านยา ทั้งในด้านรายได้ และการวิจัยยาที่น าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมด้านยา เพ่ือ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการใช้ยาของประชาชนภายในประเทศอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
นอกจากนี้ การพัฒนาดังกล่าวยังเป็นการกระตุ้นบุคลากรและหน่วยงานของภาครัฐให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยา จึงท าให้ประเทศมีหน่วยงานที่มีศักยภาพ และมีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์
ยาที่ดี มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากระบบยาและระบบสาธารณสุขของ
ประเทศที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงประชาชนเกิดการสร้างโอกาสทางอาชีพที่มีคุณภาพ ยกระดับ
รายได้ให้สูงขึ้นจากการลงทุนที่มีมาตรฐานในภาคอุตสาหกรรมยา  

เชิงลบ   
การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศมีความจ าเป็นที่

จะต้องใช้งบประมาณทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้ามาปรับปรุงการด าเนินการและกระบวนการใน
หลากหลายด้านเพ่ือให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เช่น ด้านสถานที่ กระบวนการผลิต การจัดการ ระบบ
การขนส่ง เป็นต้น ในส่วนภาครัฐ ก็จ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยาเพ่ือรองรับ



 

๘ 

 

การพัฒนาดังกล่าวด้วย ซึ่งการเพ่ิมงบประมาณเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบ
นั้น อาจเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตยา ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากราคายาที่อาจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นใน
ช่วงแรก แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยกลไกด้านราคา การตลาด และเศรษฐกิจ ย่อมก่อให้เกิดการปรับราคายาให้ไป
อยู่ในจุดที่เหมาะสมในท้ายที่สุด ทั้งนี้การก่อเกิดนวัตกรรมด้านยาใหม่ ๆ จากการวิจัยและพัฒนานั้น จะส่งผลดี
ในระยะยาวต่อประเทศและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมมาตรฐานและสร้างความเป็นสากลให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย  

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  
จากเหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่และกระบวนการอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น 

ผู้ประกอบการ ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นจากเดิม โดยมีผลสะท้อนจากราคายาที่ปรับสูงขึ้นในช่วงแรกและ
ภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้มีมาตรฐาน 

 

 ด้านอ่ืน ๆ  ไม่มี 
- เชิงบวก 
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 

- เชิงลบ 
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 

    ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกจ ากัดคือ (1) สิทธิในทรัพย์สิน และ (2) เสรีภาพในการประกอบ

กิจการโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร  

ซึ่งเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็น โดยไม่กระทบต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิแต่
อย่างใด  
    ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

๕.๔.๑  ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย อีกทั้งมีการ

พิจารณาอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
๕.๔.๒  เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด 

 ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ได้รับการพิจารณาอนุญาตอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วตามก าหนดเวลา จึงท าให้มียาที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในท้องตลาดอย่าง
ครอบคลุม ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเป็นยาที่ผลิตในประเทศจะสามารถลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศได ้ท าให้เกิดการ
วิจัย พัฒนา และพ่ึงพายาที่ผลิตภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติมีเสถียรภาพและเกิดการพ่ึงพาอย่าง
ยั่งยืน 

 การประกอบกิจการเป็นไปได้โดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด 

 ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการยื่นค าขออนุญาต และก าหนดแผนการตลาดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ของตนมากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก มีการก าหนดวิธีการ กระบวนการ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



 

๙ 

 

 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 
เป็นการก าหนดนโยบายระดับชาติในการส่งเสริม การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยาของ

ประเทศอย่างเหมาะสม อุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศได้รับการสนับสนุนอย่างมีศักยภาพ สามารถ
แข่งขันทางการตลาดไดท้ั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก   

 และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการวิจัยยา ท าให้เกิดการส่งเสริมการ

ศึกษาวิจัยยาตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้การพัฒนายารวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 

๕.๔.๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
 บทบัญญัติฉบับนี้มีนวัตกรรมในการก าหนดบทบาทของการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจน อัน

ได้แก่ ก าหนดให้มีการทบทวนทะเบียนต ารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในทางสากล ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาและระบบยาอย่างต่อเนื่องผ่าน
กลไกการท างานของภาครัฐ    

 สามารถลดงบประมาณแผ่นเดินได้มากน้อยเพียงใด 
 การลดระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาของเจ้าหน้าที่และก าหนดให้เก็บค่าใช้จ่ายใน

กระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทางงบประมาณแผ่นดินได้    
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

ได้แก่ 
 (1) ผลิตภัณฑ์ยาในท้องตลาดมีคุณภาพ ประสิทธิผล และมีความปลอดภัย 

(2) สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย 

(3) การวิจัยและพัฒนา รวมถึงอุตสาหกรรมยามีมาตรฐานสากล   
 ระยะเวลาประเมินผล ๕ ปี ภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้  

    ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
บุคคลที่ถูกกระทบโดยกฎหมายนี้ มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงต้องขออนุญาต ขอขึ้นทะเบียนยา และช าระค่าธรรมเนียม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้มีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด แต่ไม่เกิดความยุ่งยากจนเกินควร 
    ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ

การที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
 เมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในการท าภารกิจนี้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางประการ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมโดยรวมจะ
ได้รับคือ เกิดการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศอย่างมีศักยภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ เป็นการลดการพ่ึงพาการน าเข้ายาจาก
ต่างประเทศ อีกทั้งประชาชนได้รับความปลอดภัยจากมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความครอบคลุม จึง
ถือว่ามีความคุ้มค่าสูงต่อภารกิจดังกล่าว    
๖. ความพร้อมของรัฐ 

๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
 (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ 



 

๑๐ 

 

 ใช้ก าลังคนที่ปฏิบัติงานเดิมในหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีจ าเป็นต้องมี 

เภสัชศาสตร์ นิติศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย 
 ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย และในการขอรับอนุญาตตาม

กฎหมายก าหนดให้ผู้ขอมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าพิจารณาค าขอ จึงอาจไม่มีการใช้งบประมาณเพ่ิมในระยะ
เริ่มต้นการใช้บังคับกฎหมาย 

 โดยเป็นงบด าเนินงานจ านวน  ไม่มี และงบลงทุนจ านวน  ไม่มี 
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายท่ีมีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
 ไม่มี 
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
 วิธีสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
(๑) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น เว็บไซด์ เพ่ือเผยแพร่และท าความ

เข้าใจกับผู้ที่จะต้องปฏิบัติและประชาชน 
(๒) จัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่และความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และ

ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและตามความเหมาะสมในระยะแรก 
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
(๑) จัดให้มีเว็บไซด์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และตอบค าถามประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัย 
(๒) จัดท าข้อมูลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภาคเอกชน และประชาชน 
(๓) จัดให้มีช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค เพ่ือรับแจ้งข้อมูลและตอบ

ค าถามหรือข้อสงสัย 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 

๗.๑ มีหน่วยงานอ่ืนที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการกับ
หน่วยงานนั้นอย่างไร 

ไม่มี 
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
 ไม่มี 
๗.๓ มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
 มีการบูรณาการในการด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน 
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก   

เป็นพันธกิจและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ 

๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือไม่ 
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 



 

๑๑ 

 

 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง 
 (1) ขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามอ านาจหน้าที่ 
 (2) ขั้นตอนการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่  คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ ง และ

คณะกรรมการ 
 (3) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย 

แต่ละขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด 
แล้วแต่กรณีแต่จะต้องก าหนดกรอบระยะเวลาไว้ หากจะก าหนดขั้นตอนในการใช้เวลาเพื่อให้

เกิดความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
๘.๒.๒  หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม

อย่างไร 
การใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัตินี้กระท าอย่างระมัดระวัง  โดยการหารือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  

พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบให้ข้อมูลและโต้แย้งคัดค้านได้  ทั้งนี้ ขั้นตอน วิธีการ และ
ระยะเวลาในการด าเนินการ กรอบการใช้ดุลยพินิจ รวมถึงรายละเอียดเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติ ได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมายล าดับรอง   

8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ประชาชน 
         ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
 เมื่อกฎหมายบังคับใช้ จะมีการมอบอ านาจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การแต่งตั้งพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีอ านาจในการพิจารณาขึ้นทะเบียน หรืออนุญาตตามกฎหมาย โดยจะมีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือช่วยพิจารณาในการอนุมัติหรืออนุญาต หรือ
ตรวจสอบตามกฎหมาย 

8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณา และการอนุมัติ 

หรือการอนุญาตภายใต้ค าแนะน าตามกระบวนการที่คณะกรรมการ หรือหัวหน้าหน่วยงานก าหนด ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการร้องเรียน และสร้าง

กระบวนการในการจัดการ หรือแก้ปัญหาตามที่มีการร้องเรียน 



 

๑๒ 

 

9. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
9.1 ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของ

กฎหมายล าดับรองนั้น หรือไม่ 
 มีการจัดท าแผนกรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ซึ่ง

ประกอบด้วย กฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ  
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน

สมควรอย่างไร 
 ในการยกร่างกฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะต้องผ่านการ

พิจารณา กลั่นกรอง การให้ค าแนะน า จึงจะมีการประกาศก าหนดให้มีการใช้บังคับ 
10. การรับฟังความคิดเห็น 

 มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น 
10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบท่ีรับฟังความคิดเห็น 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 ส านักงบประมาณ  
 ส านักงาน ก.พ. 
 ส านักงาน ก.พ.ร.  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
ภาคประชาชน/องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
 ประชาชนทั่วไป 
 องค์กรอ่ืน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) สมาคม
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 
(ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สมาคมเภสัชกรชุมชน 
(ประเทศไทย) สมาคมผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรม
เภสัชกรรมชุมชน ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงราย/กลุ่มเภสัชกรจังหวัด
เชียงราย ชมรมร้านขายยาจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมร้านขายยาจังหวัดชลบุรี ชมรมร้านขายยาจังหวัดนครปฐม 
ชมรมเภสัชกรภาคใต้ (ชภต.) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิ        
เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)  

10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร 
 ได้เปิดเผยผลการรับฟังความเห็นต่อประชาชนที่เว็บไซด์การรับฟังความเห็นกฎหมายไทยที่ 

http://www.lawamendment.go.th และท่ีเว็บไซต์ส านักยาท่ี www.fda.moph.go.th 
10.3 จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 จัดท า     ไม่มีการจัดท า 



 

๑๓ 

 

ในกรณีจ าท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
 พ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
 ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท า

ร่างกฎหมาย 
 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
      (....นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์....) 

   เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มก าหนดมาตรฐาน ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพัชรวรรณ นิมมานโสภณ 
หมายเลขติดต่อ 0 2590 7344 หรือ 0 2590 7360 
 

 
 
 
 

 
 


