หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไข/ปรับปรุง
 ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๑.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่อให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาต
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
(1) การขาดความครอบคลุมในการดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค
(2) การขาดกลไกการส่งเสริมประสิทธิภาพของการพิจารณาอนุญาต
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
พระราชบั ญ ญั ติย าฉบั บ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีความทันสมัยและไม่ส อดคล้ องกับสภาวการณ์ ใน
ปัจจุบัน ในอั น ที่ จ ะคุ้มครองความปลอดภั ย ของผู้บริโภคยาได้ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้ง ยังไม่มีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงข้างต้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดาเนินการร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
ขาดความสมบูรณ์ในกรอบของการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการพิจารณาอนุญาตยาดาเนินการ
อย่างขาดประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณา และอาจไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาที่ระบุ
ในกฎหมาย ซึ่งภาครัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในกระบวนการทางานดังกล่าว
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
ไม่พบว่ามีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่านี้
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ไม่มี
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
สาระส าคั ญ ของร่ างพระราชบั ญญั ติ ยา (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ประกอบด้ วยบทบั ญญั ติ ที่ ปรั บแก้ ไข
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เพิ่มบทนิยามคาว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา” และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “ผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)
(๓) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการในคณะกรรมการยา เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ
กระบวนการพิจารณาอนุ ญ าตยา และกาหนดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังกล่ าว (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑)
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ย วชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบ และกาหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข โดยคาแนะนาของ
๑

คณะกรรมการยามีอานาจกาหนดอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้ นบัญชีที่จะจัดเก็บ กาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
สูงสุด ประเภท และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ และหลักเกณฑ์ในการรับเงินและจ่ายเงินดังกล่าว ในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตยาตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มหมวด ๑/๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา และเพิ่มมาตรา
๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ และมาตรา ๑๑/๔)
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการศึกษาวิจัยยา มาตรฐานสาหรับการผลิตยา การขาย
ยา หรือการนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และกาหนดให้การขึ้นทะเบียนตารับยาต้องแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(เพิ่มมาตรา ๗๗ จัตวา มาตรา ๗๗ เบญจ และมาตรา ๘๐ (๖/๑))
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขทะเบียนตารับยาหรื อสั่งทบทวนตารับยาที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๖/๑)
(๗) กาหนดอายุ ใบสาคัญ การขึ้น ทะเบียนตารับยาให้ มีอายุห้ าปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญ การขึ้น
ทะเบียนตารับยา และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
(เพิ่มมาตรา ๘๖/๒)
(๘) กาหนดบทกาหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย (เพิ่มมาตรา ๑๒๒ ตรี และ
มาตรา ๑๒๓ จัตวา)
(๙) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม (ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
เมื่อบทบัญญัติได้รับการปรับปรุงแล้ว จะทาให้มีกลไกดูแลด้านความปลอดภัย การคุ้มครองผู้บริโภค
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าอย่ า งครอบคลุ ม และเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง มี ก ระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประกอบการด้านยาสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีทางเลือกในการ
เข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย มากขึ้น โดยไม่กระทบต่องบประมาณภาครัฐ ซึ่งผลจาก
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการลดข้อจากัดในการดูแลระบบยาในภาพรวมของประเทศด้วย
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
(1) ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา
(2) กระบวนการพิจารณาอนุญาตมีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
(3) การวิจัยและพัฒนายา อุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศ ได้รับการส่งเสริมอย่างรอบด้าน
และมีศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
(1) ผลิตภัณฑ์ยาในท้องตลาดมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย
(2) สถานประกอบการและผลิ ตภัณ ฑ์ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จ ตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย
(3) การวิจัยและพัฒนายา อุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศ มีมาตรฐานในระดับสากล
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีหรือความผูกพันตามหนังสือสัญญาใด
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

๒

๒.ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
การกากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาเป็นการดาเนินการเพื่อ คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อให้
สามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ประกอบกับการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของ
อุตสาหกรรมการผลิตยา ต้องดาเนินการอย่างรัดกุม เหมาะสม และเป็นกลาง จึงสมควรดาเนินการโดยภาครัฐ
ซึ่งจะทาให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
โดยปกติ ภาคเอกชนเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมขั้นตอนและการดาเนินการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น เนื่องจาก ภาคเอกชนมีลักษณะในหลายรูปแบบ เช่น สมาคม
องค์กร ชมรม กลุ่มเครือข่าย บริษัท ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งปรากฏในรูปเครือข่ายในการช่วยดูแลผู้บริโภค รับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อดาเนินการต่อ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยในกระบวนการพิจารณา เพื่อทาการประเมินเอกสารทาง
วิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบอื่น ๆ รวมถึง ในฐานะกลุ่มผู้วิจัย
หรือบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมยา ซึ่งสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบยาให้เพิ่มประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นได้
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
มี ก ารบู ร ณาการการท างานในการพิ จ ารณาเอกสารวิช าการ การตรวจสอบต่ าง ๆ รวมถึงการ
ตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อันได้แก่ ภาคการศึกษา โรงพยาบาล สานักงานสาธารสุข
จังหวัด
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่
ด้วยพระราชบัญญัติยาเป็นกฎหมายที่มีจุด ประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค มีขั้นตอนการควบคุม
และข้อปฏิบัติในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านยา รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาการ
อนุญ าตให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนทั่วราชอาณาจักร จึง
สมควรให้เป็นหน้าที่ที่ต้องดาเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้ าที่ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานของรัฐ (ตามภารกิ จ พื้ น ฐาน (Function) ในเรื่อง การปกป้ องและ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งล้วนถือเป็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ ยา
เหล่านั้นต้องมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูล
วิช าการที่มีห ลั กฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่ อให้ ประชาชนได้บ ริโภคผลิ ตภั ณ ฑ์ ย าที่มีคุณ ภาพ
ประสิทธิผล ความปลอดภัย และสมประโยชน์
 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐในเรื่อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ด้วยเรื่องนี้เป็นการดาเนินการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เอกชนต้องดาเนินการ อีกทั้ง
ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเงิน จึงต้องมีบทบัญญัติให้อานาจในเรื่องดังกล่าว
๓

ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้ เนื่องจาก การกาหนดดูแลการประกอบการธุรกิจด้านยา ต้อง
ดาเนินการในสภาพบังคับ ซึ่งต้องมีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจาก พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เป็นบทบัญญัติที่มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานกว่า
50 ปี ซึ่งบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งในพระราชบัญญัติยาฉบับนี้ มี
บทบัญญัติเฉพาะเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค และขาดบทบัญญัติในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณา
อนุญาต จึงต้องเร่งดาเนินการตราพระราชบัญญัตินี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก
การบังคับใช้กฎหมายนี้มีลักษณะเป็นการทั่วไป ไม่มีเหตุที่ต้องบังคับใช้เป็นบางพื้นที่
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด
กาหนดให้ มี ผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีเวลาดาเนินการออกกฎหมายลาดับรอง และผู้เกี่ยวข้องมีระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่ องจาก พระราชบั ญ ญั ติย า พ.ศ. 2510 เป็น บทบั ญ ญั ติ ห ลั ก ในการกากับดู แลระบบยาของ
ประเทศ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขโดยยึ ด หลั ก การในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและการเพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงต้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)
 ส่งเสริม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ ความคุ้ ม ครองด้ า นความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าอย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละ
ครอบคลุ ม มี ก ระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อุตสาหกรรมการผลิ ตยา การวิจัย และการพัฒ นายาจะได้รับการส่ งเสริม และกากับดูแลอย่างมี ศักยภาพ
ทัดเทียมสากล
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
เนื่องจาก ต้องมีการขอขึ้นทะเบียนตารับยาจึงต้องมีการอนุญาต
๓.๗.๒ มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อ
ภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
๔

มีการกาหนดเพดานค่าธรรมเนียมสูงสุดในการอนุญาต และมีความจาเป็น เนื่องจาก เป็น
การรับรองสิทธิความประสงค์ของผู้ขออนุญาต รวมถึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของประเทศ
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
การอนุญาตมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งออกเป็นกฎหมายรอง จึงทาให้ต้อง
มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เพื่อความเป็นกลางและเหมาะสม
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนที่การอนุญาตหรือไม่
มีก ารกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาต ให้ ส อดคล้ อ งกับกฎหมายว่าด้วย
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตในทางราชการ
๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
จะมีการออกกฎหมายลาดับรองในการเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่
กาหนดให้มีการต่ อ อายุ ใบสาคั ญ การขึ้นทะเบี ย นตารับยา
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่
มีการตรวจสอบโดยกาหนดรายละเอียดในกฎหมายลาดับรอง
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
คณะกรรมการที่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการให้คาแนะนาแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตต่าง ๆ
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่มี
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
ไม่มี
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
ไม่มี
เหตุใดจึงต้องกาหนดใช้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ไม่มี
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
วิธีการทางานใช้ “ระบบคุณภาพที่เป็นสากล” มาเป็นกรอบในการวางระบบตรวจสอบคานอานาจ
และลดความซ้าซ้อน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมาใช้ในการกากับการทางาน เพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใส เป็ น ธรรม ตรวจสอบได้ บนพื้ น ฐานของหลั ก วิช าการอั น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ทั้ งในการส่ งเสริ มการ
ดาเนินการ และการควบคุมกากับดูแล รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
 โทษทางอาญา
 โทษทางปกครอง
 ระบบผสม
๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม และ
ยังทาให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง

๕

๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
การวิจั ย ยาที่ ไม่ ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข อาจส่ งผลให้ เกิ ดอั น ตรายต่ อ
ประชาชนที่เข้าร่วมการวิจัยได้
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกันหรือไม่
ไม่มีการดาเนินการตามภารกิจนี้ในกฎหมายอื่น
๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่
ไม่มีการดาเนินการตามภารกิจนี้ในกฎหมายอื่น
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิต ขาย นาเข้ายา และ
ผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
เชิงบวก
ผลิตภัณฑ์ยาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการดารงชีพของมนุษย์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยาจึงเป็นส่วน
หนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทั้งในด้านการบาบัด บรรเทา รักษา และป้องกันโรค
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพพลานามั ย แข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น การวิ จั ย และพั ฒ นายาได้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเหมาะสมและจาเพาะต่อตัวบุคคล อาการ และโรคอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น การกากับดูแลโดยกฎหมายของประเทศจึงต้องมีความสอดคล้องกับวิ วัฒนาการดังกล่าวด้วย
โดยร่างพระราชบัญญัติยาฉบับนี้มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดผ่านผลิตภัณฑ์ยาที่
ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และครอบคลุมทั้งประเทศ
ทั้งนี้ ด้านเทคโนโลยีในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยามีความก้าวหน้าและหลากหลายเป็นอย่างมาก
ดังนั้น การควบคุม กากับ และดูแลโดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศ
ในด้านกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา ต้องมีการปรับปรุงบริบทของกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าและทันต่อเทคโนโลยี จึงจะสามารถทาให้การพิจารณาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง
รวดเร็ ว และทั น ต่ อ เวลา ซึ่ งก่ อให้ เกิ ด ผลดี อย่ างยิ่งต่ อ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยาภายในประเทศ เนื่ อ งจาก
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องและยังส่งผลให้ประชาชนได้รับยาและผลิตภัณฑ์ยาที่มีความ
จาเป็นภายในเวลาที่เหมาะสมและไม่เกิดการขาดแคลนยาภายในประเทศ
โดยหลั กการในการร่างพระราชบั ญ ญั ติยานี้ ประกอบด้ว ย หลั กการส าคั ญ คื อการคุ้ มครอง
ผู้บริโภคและการส่งเสริมประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตยา ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาอย่าง
เป็นระบบ มีกระบวนการการดาเนินการอย่า งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านยาของประเทศ
อย่างยั่งยืน ลดการนาเข้ายาจากต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศอีกด้ว ย ซึ่งกระบวนการด้านกฎหมายนี้ จะท าให้ อุตสาหกรรมยามีระบบที่ค รบวงจรอย่าง
สมบูรณ์และต่อเนื่อง
๖

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
เนื่ อ งจาก การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ านการวิจั ย และพั ฒ นาระบบยาและอุ ต สาหกรรมยา
ก่อ ให้ เกิ ดการเพิ่ ม การสร้ างงานในภาคอุ ต สาหกรรมยาอย่ างต่ อ เนื่ อง โดยประเด็น ดั งกล่ าวจะส่ งผลดี ต่ อ
ผู้ป ระกอบการด้านยา ทั้งในด้านรายได้ และการวิจัยยาที่ นาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมด้านยา เพื่อ
ตอบสนองต่อความจาเป็นและความต้องการใช้ยาของประชาชนภายในประเทศอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
นอกจากนี้ การพัฒ นาดังกล่าวยังเป็ นการกระตุ้นบุคลากรและหน่วยงานของภาครัฐให้ เกิดการพัฒ นาองค์
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยา จึงทาให้ประเทศมีหน่วยงานที่มีศักยภาพ และมีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์
ยาที่ดี มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากระบบยาและระบบสาธารณสุขของ
ประเทศที่มีการพัฒนาอย่ างไม่หยุดยั้ง รวมถึงประชาชนเกิดการสร้างโอกาสทางอาชีพที่มีคุณภาพ ยกระดับ
รายได้ให้สูงขึ้นจากการลงทุนที่มีมาตรฐานในภาคอุตสาหกรรมยา
เชิงลบ
การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศมีความจาเป็นที่
จะต้องใช้งบประมาณทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้ามาปรับปรุงการดาเนินการและกระบวนการใน
หลากหลายด้านเพื่อให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เช่น ด้านสถานที่ กระบวนการผลิต การจัดการ ระบบ
การขนส่ง เป็นต้น ในส่วนภาครัฐ ก็จาเป็นต้องเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับ
การพัฒนาดังกล่าวด้วย ซึ่งการเพิ่มงบประมาณเพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบ
นั้ น อาจเป็ น การเพิ่ม ต้น ทุ น การผลิ ตยา ซึ่งสะท้ อนให้ เห็ นได้จากราคายาที่อาจมีแนวโน้มปรับ ตัว สู งขึ้นใน
ช่วงแรก แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยกลไกด้านราคา การตลาด และเศรษฐกิจ ย่อมก่อให้เกิดการปรับราคายาให้ไป
อยู่ในจุดที่เหมาะสมในท้ายที่สุด ทั้งนี้การก่อเกิดนวัตกรรมด้านยาใหม่ ๆ จากการวิจัยและพัฒนานั้น จะส่งผลดี
ในระยะยาวต่อประเทศและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมมาตรฐานและสร้างความเป็นสากลให้ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
จากเหตุผลความจาเป็นในการพัฒ นาปรับปรุงสถานที่และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น
ผู้ประกอบการ ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีผลสะท้อนจากราคายาที่ปรั บสูงขึ้นในช่วงแรกและ
ภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้มีมาตรฐาน
 ด้านอื่น ๆ ไม่มี
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุ คคลที่ถูกจากัดคือ (1) สิ ทธิในทรัพย์สิ น และ (2) เสรีภ าพในการประกอบ
กิจการโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
ซึ่งเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเพียงเท่าที่จาเป็น โดยไม่กระทบต่อสาระสาคัญแห่งสิท ธิแต่
อย่างใด

๗

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่ างไร และเพียงใด หรือเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ประชาชนได้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ยาที่มีคุณ ภาพ ประสิท ธิผ ล และความปลอดภัย อีกทั้ งมี การ
พิจารณาอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ได้รับการพิจารณาอนุญาตอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพและรวดเร็ วตามก าหนดเวลา จึงท าให้ มี ยาที่ มีค วามจาเป็ นต่อ ประชาชนในท้ องตลาดอย่าง
ครอบคลุม ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศจะสามารถลดการนาเข้ายาจากต่างประเทศได้ ทาให้เกิดการ
วิจัย พัฒนา และพึ่งพายาที่ผลิตภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติมีเสถียรภาพและเกิดการพึ่งพาอย่าง
ยั่งยืน
การประกอบกิ จการเป็ น ไปได้โดยสะดวกหรือลดต้น ทุน ของผู้ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด
ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการยื่นคาขออนุญาต และกาหนดแผนการตลาดสาหรับ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ของตนมากยิ่งขึ้น เนื่ องจาก มีการกาหนดวิธีการ กระบวนการ และกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด
เป็ น การก าหนดนโยบายระดับ ชาติในการส่ งเสริม การศึ กษาวิจัยและพั ฒ นาระบบยาของ
ประเทศอย่ างเหมาะสม อุตสาหกรรมการผลิ ตยาในประเทศได้รับการสนับสนุนอย่างมีศักยภาพ สามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่อ นไขในการวิ จั ย ยา ท าให้ เกิ ด การส่ งเสริ ม การ
ศึกษาวิจัย ยาตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้การพัฒ นายารวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
บทบัญญัติฉบับนี้มีนวัตกรรมในการกาหนดบทบาทของการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจน อัน
ได้แก่ กาหนดให้มีการทบทวนทะเบียนตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในทางสากล ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาและระบบยาอย่างต่อเนื่องผ่าน
กลไกการทางานของภาครัฐ
สามารถลดงบประมาณแผ่นเดินได้มากน้อยเพียงใด
การลดระยะเวลาในการดาเนินการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และกาหนดให้เก็บค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทางงบประมาณแผ่นดินได้
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์ยาในท้องตลาดมีคุณภาพ ประสิทธิผล และมีความปลอดภัย
(2) สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย
(3) การวิจัยและพัฒนา รวมถึงอุตสาหกรรมยามีมาตรฐานสากล
ระยะเวลาประเมินผล ๕ ปี ภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้
๘

๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
บุคคลที่ถูกกระทบโดยกฎหมายนี้ มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงต้องขออนุญาต ขอขึ้นทะเบียนยา และชาระค่าธรรมเนียม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด แต่ไม่เกิดความยุ่งยากจนเกินควร
๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อคานึ งถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในการทาภารกิจนี้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพบางประการ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมโดยรวมจะ
ได้รับ คือ เกิดการวิจัยพัฒ นาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศอย่างมีศักยภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน เกิดการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสร้ า งรายได้ ให้ กั บ ประเทศชาติ เป็ น การลดการพึ่ งพาการน าเข้ า ยาจาก
ต่างประเทศ อีกทั้งประชาชนได้รับความปลอดภัยจากมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความครอบคลุม จึง
ถือว่ามีความคุ้มค่าสูงต่อภารกิจดังกล่าว
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ใช้กาลังคนที่ปฏิบัติงานเดิมในหน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
เภสัชศาสตร์ นิติศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
ตามงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ที่ ได้ รับ การอนุ มั ติตามกฎหมาย และในการขอรับอนุ ญ าตตาม
กฎหมายกาหนดให้ผู้ขอมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าพิจารณาคาขอ จึงอาจไม่มีการใช้งบประมาณเพิ่มในระยะ
เริ่มต้นการใช้บังคับกฎหมาย
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน ไม่มี
และงบลงทุนจานวน ไม่มี
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
(๑) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น เว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่และทาความ
เข้าใจกับผู้ที่จะต้องปฏิบัติและประชาชน
(๒) จัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่และความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและตามความเหมาะสมในระยะแรก
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
(๑) จัดให้มีเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และตอบคาถามประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัย
(๒) จัดทาข้อมูลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชน และประชาชน
(๓) จัดให้มีช่องทางทางอิเล็ก ทรอนิกส์ในการสื่ อสารโดยตรงกับผู้บริโภค เพื่อรับแจ้งข้อมูลและตอบ
คาถามหรือข้อสงสัย
๙

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการกับ
หน่วยงานนั้นอย่างไร
ไม่มี
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มีการบู รณาการในการดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก
เป็นพันธกิจและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
(1) ขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐตามอานาจหน้าที่
(2) ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ คณะอนุ ก รรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง และ
คณะกรรมการ
(3) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
แล้วแต่กรณีแต่จะต้องกาหนดกรอบระยะเวลาไว้ หากจะกาหนดขั้นตอนในการใช้เวลาเพื่อให้
เกิดความรวดเร็วในการบั งคับ ใช้กฎหมาย จะต้องสอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ว ยการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร
การใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัตินี้กระทาอย่างระมัดระวัง โดยการหารือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ที่ อาจได้รับ ผลกระทบให้ ข้อมูล และโต้แย้งคัดค้านได้ ทั้งนี้ ขั้น ตอน วิธีการ และ
ระยะเวลาในการดาเนินการ กรอบการใช้ดุลยพินิจ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ได้กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมายลาดับรอง
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8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
เมื่อกฎหมายบั งคับ ใช้ จะมี การมอบอ านาจไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การแต่งตั้ งพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีอานาจในการพิจารณาขึ้นทะเบียน หรืออนุญาตตามกฎหมาย โดยจะมีการแต่งตั้ง
เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น สานั กงานสาธารณสุขจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
นอกจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อช่วยพิจารณาในการอนุมัติหรืออนุญาต หรือ
ตรวจสอบตามกฎหมาย
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณา และการอนุมัติ
หรือการอนุญาตภายใต้คาแนะนาตามกระบวนการที่คณะกรรมการ หรือหัวหน้าหน่วยงานกาหนด ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการร้องเรียน และสร้าง
กระบวนการในการจัดการ หรือแก้ปัญหาตามที่มีการร้องเรียน
9. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
มีการจัดทาแผนกรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ซึ่ง
ประกอบด้วย กฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร
ในการยกร่างกฎหมายล าดับ รองตามร่างพระราชบั ญ ญั ติยา (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... จะต้องผ่ านการ
พิจารณา กลั่นกรอง การให้คาแนะนา จึงจะมีการประกาศกาหนดให้มีการใช้บังคับ
10. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
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 องค์กรอื่น ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) สมาคม
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
(ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สมาคมเภสัชกรชุมชน
(ประเทศไทย) สมาคมผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรม
เภสัชกรรมชุมชน ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงราย/กลุ่มเภสัชกรจังหวัด
เชียงราย ชมรมร้านขายยาจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมร้านขายยาจังหวัดชลบุรี ชมรมร้านขายยาจังหวัดนครปฐม
ชมรมเภสั ช กรภาคใต้ (ชภต.) มูล นิ ธิส าธารณสุ ขกับ การพั ฒ นาและศูน ย์วิช าการคุ้ม ครองผู้ บริโภค มู ล นิ ธิ
เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
ได้ เปิ ด เผยผลการรั บ ฟั งความเห็ น ต่ อ ประชาชนที่ เว็บ ไซด์ การรับ ฟั งความเห็ น กฎหมายไทยที่
http://www.lawamendment.go.th และที่เว็บไซต์สานักยาที่ www.fda.moph.go.th
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
 ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจาทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทา
ร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ.........................................................
(....นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์....)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มกาหนดมาตรฐาน สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรวรรณ นิมมานโสภณ
หมายเลขติดต่อ 0 2590 7344 หรือ 0 2590 7360
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