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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาพ.ศ. ..
ร่างประกาศฯ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ
หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. ..
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑/๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

รับฟังความคิดเห็น

ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผู้ เชี่ ย วชาญ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศ ที่ ได้ รับ การขึ้ น บั ญ ชี จ ากสำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
“องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ” หมายความว่า นิติบุคคล หรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผู้ เชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ รวมทั้ ง สถาบั น ภายใต้ มู ล นิ ธิ ซึ่ งเป็ น กลไกของส่ ว นราชการที่ ได้ รั บ การขึ้ น บั ญ ชี จ ากสำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า นิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สถาบันการศึกษา
ของเอกชน หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ได้ รั บ การรั บ รองหรือ จั ด ตั้ งตามกฎหมายให้ เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การขึ้ น บั ญ ชี จ ากสำนั ก งาน
*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้
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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาพ.ศ. ..
ร่างประกาศฯ
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมวด ๑
คุณสมบัติ มาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ
____________________
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ
____________________
ข้อ 3 ผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญทางเทคนิคในการประเมินเอกสารทางวิชาการ
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา ที่ขอขึ้นบัญชีโดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านนั้นไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
มีประสบการณ์อื่นที่สำนักงานกำหนด หรือมีผลงานศึกษาวิจัยผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๓ เรื่อง
(๒) เป็นผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณ แผนไทย แผนไทยประยุกต์ แผนจีน หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่เลขาธิการเห็นชอบ
(๓) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่สำนักงานกำหนด
ส่วนที่ ๒
มาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ
____________________

รับฟังความคิดเห็น

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้
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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
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ร่างประกาศฯ
ข้อ 4 ผู้เชี่ยวชาญต้องมีมาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการดำเนินงานดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบตามหลัก
วิชาการรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขการประเมินที่สำนักงานกำหนด
(๒) จัดทำรายงานผลการประเมินเอกสารทางวิชาการ รายงานผลการตรวจสถานประกอบการหรือรายงานผลการตรวจสอบ
แล้วแต่กรณี ส่งมอบให้สำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
(๓) มีความเป็นกลาง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงาน หรือ
ผู้ประกอบการในเรื่องที่พิจารณา
(๔) แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอประเมินเอกสารทางวิชาการและตรวจสถานประกอบการทุก
ครั้งก่อนที่จะทำการประเมิน
(๕) รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับและลงนามเพื่อแสดงเจตจำนงในการรักษาความลับและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ยื่นคำขอและสำนักงาน
หมวด ๒
คุณสมบัติ มาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการดำเนินงาน
ขององค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
____________________
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติขององค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
____________________

รับฟังความคิดเห็น

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้
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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
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ร่างประกาศฯ
ข้อ 5 องค์กรผู้ เชี่ย วชาญ หน่ว ยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนต้องมีคุณ สมบัติเป็นไปตามข้อ 3 และคุณ สมบัติ

รับฟังความคิดเห็น

เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) มีการจัดตั้งหน่วยงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) มีการกำหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
(๓) มีบุคลากร ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินเอกสารทางวิชาการ ตรวจสถานประกอบการ
หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
ส่วนที่ ๒
มาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการดำเนินงาน
ขององค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
____________________
ข้อ 6 องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ต้องมีมาตรฐาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข
การดำเนินงาน ดังนี้
(๑) ประสานและกำหนดบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 เพื่อประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
สถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ ตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขการประเมินที่สำนักงานกำหนด โดยรวบรวม
ข้อคิดเห็น จัดทำรายงานผลการประเมิน รายงานผลการตรวจสถานประกอบการ หรือรายงานผลการตรวจสอบแล้วแต่กรณี และส่งมอบ
ให้สำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งประสานงานกับสำนักงาน ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประเมินเอกสารทาง
วิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบ
(๒) จัดทำบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ทำหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
สถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไว้พร้อมให้สำนักงานตรวจสอบ
(๓) ให้ถือว่าความเห็นในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบตาม (๑)
*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้

5

แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาพ.ศ. ..
ร่างประกาศฯ
เป็นความเห็นขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น และต้องรับผิดชอบต่อผลการประเมินเอกสารทางวิชาการ ผลการตรวจสถานประกอบการ
หรือการตรวจสอบดังกล่าว
(๔) มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงาน
หรือผู้ประกอบการในเรื่องที่พิจารณา
(๕) แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบ ทุกครั้งก่อนที่จะทำการประเมิน
(๖) รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับและลงนามเพื่อแสดงเจตจำนงในการรักษาความลับ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ ให้แก่บุคคลที่สาม
หมวด ๓
การขึ้นบัญชี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การขยายขอบข่าย การลดขอบข่าย
และการยกเลิก หรือการเพิกถอนการขึ้นบัญชี
____________________
ส่วนที่ ๑
การขึ้นบัญชี
___________________
ข้อ 7 ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์ จะขอขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาต้องยื่นคำขอขึ้นบัญชีกั บสำนักงานตาม
แบบท้ายประกาศนี้
ข้อ 8 การขึ้นบัญชี ให้เลขาธิการประกาศบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนเพื่อทำหน้าที่ในการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา

รับฟังความคิดเห็น

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้
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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาพ.ศ. ..
ร่างประกาศฯ
บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนตามวรรคหนึ่งให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชี หาก
ประสงค์จะขึ้นบัญชีดังกล่าวใหม่ให้ยื่นคำขอขึ้นบัญชีภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าบัญชีดั งกล่าวยัง
ใช้ต่อไปได้จนกว่าเลขาธิการจะไม่ขึ้นบัญชี
ข้อ 9 ให้หน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพที่เลขาธิการ ประกาศกำหนดให้ตรวจประเมินสถานที่ขายยาตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชน โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ วรรคสองของกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.
๒๕๕๖ เป็ น องค์ก รผู้ เชี่ย วชาญ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ องค์กรเอกชน ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ที่ ท ำหน้ าที่ในการตรวจสถาน
ประกอบการผลิตภัณฑ์ยา
ตามประกาศนี้
ส่วนที่ ๒
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การขยายขอบข่าย การลดขอบข่าย
____________________
ข้อ ๑0 ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ขึ้นบัญชี
ไว้ ขยายขอบข่าย หรือลดขอบข่าย ให้ยื่นคำขอตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑1 ให้สำนักงานมีอำนาจแก้ไขข้อมูลการขึ้นบัญชีให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ในกรณีตรวจพบว่า ข้อมูลไม่ตรงตามที่
ได้รับการขึ้นบัญชีไว้
ทั้งนี้ ให้เลขาธิการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑0 และ ๑1 การประกาศดังกล่าวให้รวมถึงการยกเลิกหรือเพิกถอน
การขึ้นบัญชีตามข้อ ๑2 ด้วย
ส่วนที่ ๓
การยกเลิก หรือการเพิกถอนการขึ้นบัญชี
____________________

รับฟังความคิดเห็น

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้

7

แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาพ.ศ. ..
ร่างประกาศฯ
ข้อ ๑2 ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์จะขอยกเลิกการขึ้นบัญชี ให้มีหนังสือแจ้ง
ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน และให้การยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นไปตามเงื่อนวันเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือที่ได้แ จ้งแล้ว
นั้น ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเงื่อนวันเวลาที่ยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้ถือเอาวันที่สำนักงานได้รับหนังสือนั้นในวันยกเลิกการขึ้น
บัญชี
ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานผลการประเมิน รายงานผลการตรวจสถานประกอบการ หรือรายงานผลการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ให้
แล้วเสร็จและจัดส่งให้สำนักงานก่อนวันที่มีผลเป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีตามวรรคหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๑3 ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 หรือข้อ 5 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิดชอบและเงื่อนไขการดำเนินงาน
ตามข้อ 4 หรือข้อ 6
(๒) ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จ ซึ่งเอกสารเท็จนั้นมีส่วนสำคัญในการที่สำนักงานใช้ในการพิจารณารับขึ้นบัญชี
(๓) องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เลิก ถูกยกเลิก หรือถูกยุบหน่วยงานหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ถูกเพิกถอนออกจากการขึ้นบัญชี จะขอขึ้นบัญชีใหม่อีกไม่ได้ เว้นแต่เวลาได้ผ่า น
พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนนั้น ทั้งนี้ ความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะในกรณีการเพิกถอนตามข้อ ๑3 (๑) และ (๓)
เท่านั้น ส่วนกรณีการเพิกถอนตามข้อ ๑3 (๒) จะขึ้นบัญชีผู้ที่ถูกเพิกถอนนั้นอีกไม่ได้
ผลของการยกเลิก เพิกถอนการขึ้นบัญชี ไม่กระทบถึงการกระทำใด ๆ ที่ดำเนินการไปแล้วที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้อยู่
ในการพิจารณาของเลขาธิการ
หมวด ๔
การอุทธรณ์
____________________

รับฟังความคิดเห็น

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้
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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาพ.ศ. ..
ร่างประกาศฯ
ข้อ ๑4 ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่รับขึ้น
บัญชีตามข้อ 8 หรือถูกเพิกถอนออกจากการขึ้นบัญชีตามข้อ ๑3 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อเลขาธิการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ดังกล่าว
ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคาอุทธรณ์ เมื่อได้รับคำอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้
เลขาธิการรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ให้
ปลัดกระทรวงพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวงมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวในระหว่างการอุทธรณ์ เลขาธิการอาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ดำเนินการต่อไปได้
หมวด ๕
ค่าใช้จ่าย
____________________
ข้อ ๑5 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เรื่องค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท ำ
หน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
หมวด ๖
ความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาต
____________________
ข้อ ๑6 ในกรณี มีความจำเป็ นและเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญ าตที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหน้าที่หรือความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด

รับฟังความคิดเห็น

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้
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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาพ.ศ. ..
ร่างประกาศฯ
เกี่ยวกับการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ ประกอบกับหากการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีตาม
ประกาศนี้จะมีผลให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วยแล้ว
ให้เลขาธิการมีอำนาจประกาศการขึ้นบัญชีให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนตามประกาศนี้ โดยให้ยกเว้นการ
พิจารณาหรือดำเนินการตามประกาศนี้ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ทั้งนี้ ในการประกาศการขึ้นบัญชีตามวรรคสอง ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ในการเร่งรัดหรือผลกระทบต่อกระบวนการ
พิจารณาอนุญาต รวมถึงหน้าที่หรือความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน หรือองค์กรที่ขึ้นบัญชีไว้ด้วย
บทเฉพาะกาล
____________________
ข้อ ๑7 ให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่สำนักงานได้ประกาศ หรือมอบหมายให้ทำหน้าที่
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ ยา ก่อน
วันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำ
หน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปได้ไม่เกินวันที่ ๒0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อ ๑8 ให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่สำนักงานได้ประกาศ หรือมอบหมายให้ทำหน้าที่
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา ที่ได้รับ
การขึ้น บัญ ชีไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขที่ออกตามคำสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ

รับฟังความคิดเห็น

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้
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แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาพ.ศ. ..
ร่างประกาศฯ

รับฟังความคิดเห็น

แบบ ช.1 ท้ายประกาศ
แบบ ช.2 ท้ายประกาศ
แบบ ช.3 ท้ายประกาศ
แบบ ช.4 ท้ายประกาศ

*หมายเหตุ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมายังสำนักยา หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาท่านมิได้ส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับมา ขอถือว่าท่านได้เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวนี้

-๑คำขอขึ้นบัญชี/ต่ออำยุผู้เชี่ยวชำญ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร
กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยำ
ส่วนที่ ๑ ควำมประสงค์
 ขอขึ้นบัญชี
 ขอต่ออายุ

แบบ ช.๑

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ ……………………………..……..
วันที่ ................................................
ผู้รับคาขอ ........................................

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป
๑. ข้าพเจ้า ..............................................................................................อายุ ............................. สัญชาติ ...................................
เลขประจาตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี - - --
๒. ที่อยู่
เลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ......................................................ถนน ......................................................................
หมู่ที่ ...........ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด  .....................................
รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................
โทรสาร...................................................E-mail …………..………………………………………………………….
๓. เป็น  ผู้เชี่ยวชาญ
 ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน...........................................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................
(กรณีผู้เชี่ยวชำญที่สังกัดหน่วยงำน ให้แนบหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดมำพร้อมคำขอนี้)
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลประวัติและผลงำน (โปรด กรอกข้อมูลอย่างละเอียด ครบถ้วน)
๓.๑ ประวัติส่วนบุคคล
รูปถ่าย
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) ……….………................................…นามสกุล……............………….…………………
Name (Mr./Mrs./Miss) …….…......................……….…………Surname……......................……………………
ตาแหน่ง  ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 อื่นๆ (โปรด ระบุ เช่น นพ., พญ, ภก, ภญ, น.สพ., สพ.ญ. เป็นต้น)
........................................................................................................................
๓.๒ สถำนที่ปฏิบัติงำน
กลุ่ม/ แผนก/ ฝ่าย/ ภาควิชา ...................................................................................................................................................
สถาบัน/ สานัก/ กอง/ ศูนย์/ คณะ...........................................................................................................................................
กรม/มหาวิทยาลัย ....................................................................................................................................................................
หน่วยงานอื่น (เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น)...............................................................................................................................
ที่อยู่ของสถำนที่ปฏิบัติงำน
เลขที่................... ซอย ......................................ถนน..................................หมู่ที่..............แขวง/ตาบล........................................
เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์ ..........................................ต่อ.......................
โทรสาร .............................................
E-mail …………..………………………………………………………….

หน้า ๑ / ๔

-๒๓.๓ ประวัติกำรศึกษำ (โปรด แนบสาเนาวุฒิการศึกษา)
ปริญญาตรี:
ชื่อปริญญา …………………………………………….………………สาขาวิชาเอก …………………………………………………………………………
สถาบันการศึกษา …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
ประเทศ …………………………………………………………….……สาเร็จการศึกษาปี พ.ศ. .…………………………………………………………
ปริญญาโท:
ชื่อปริญญา …………………………………………….………………สาขาวิชาเอก …………………………………………………………………………
สถาบันการศึกษา …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
ประเทศ …………………………………………………………….……สาเร็จการศึกษาปี พ.ศ. .…………………………………………………………
ปริญญาเอก:
ชื่อปริญญา …………………………………………….………………สาขาวิชาเอก …………………………………………………………………………
สถาบันการศึกษา …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
ประเทศ …………………………………………………………….……สาเร็จการศึกษาปี พ.ศ. .…………………………………………………………
อื่น (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๓.๔ สำขำควำมเชี่ยวชำญ (โปรด ระบุ ใน  สามารถระบุความเชี่ยวชาญได ้มากกว่า 1 สาขา)
 เภสัชศาสตร์
 การแพทย์แผนไทย
 แพทยศาสตร์ (ระบุสาขา เช่น กุมารแพทย์)
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
……………………………………..………………………………..………  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
……………………………………………………………………….………  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทย
 ทันตแพทยศาสตร์
 ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยประยุกต์
 สัตวแพทย์ศาสตร์
 ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนจีน
 วิทยาศาสตร์
 อื่นๆ .................................................................................
……………………………………..……………..…………………………
 วิศวกรรมศาสตร์
๓.๕ มีประสบการณ์การทางาน (ที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญที่ระบุในส่วนที่ ๓.๔) มาแล้ว………..ปี
ตั้งแต่ พ.ศ. ………………… ถึง พ.ศ. …………………

หน้า ๒ / ๔

-๓๓.๖ ผลงำนวิจัย/วิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่/โครงกำรวิจัยหรือโครงกำรลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง (ที่เกี่ยวข้องกับความ
เชี่ยวชาญที่ระบุในส่วนที่ ๓.๔) อย่างน้อย ๓ เรื่อง
กรณีแนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียด ข้อมูล โปรด ระบุ  ใน  พร้อมระบุชอื่ เอกสาร
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ได ้แนบเอกสาร ด ังนี้............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
๓.๗ ประสบกำรณ์อื่นๆ
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ได ้แนบเอกสาร ด ังนี้............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

หน้า ๓ / ๔

-๔พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประชาชน
๒. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัด  (กรณีผู้เชี่ยวชาญที่สังกัด หน่วยงาน)
๓. สาเนาวุฒิการศึกษา/สาเนาปริญญาบัตร
๔. หลักฐานสรุปผลงานวิจัย/วิชาการที่ได ้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
๑. ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคาขอฯ รวมทั้งหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งหมด เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน
๒. จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิด ชอบ และเงื่อนไขการด าเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด ้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได ้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผูเ้ ชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องหรือที่อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลัง
ลงชื่อ................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(……………………….……….………………………)
วันที่ ..................................................................

หมำยเหตุ กรณีเมื่อได ้รับการขึ้นบัญชีแล้ว ให้บัญชีด ังกล่าวมีอายุห้าปีนับแต่วันที่ได ้รับการขึ้นบัญชีไว้ ด ังนั้น หากประสงค์จะขึ้น
บัญชีด ังกล่าวใหม่ ให้ยื่นคาขอขึ้นบัญชีภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ และเมื่อได ้ยื่นคาขอด ังกล่าวแล้วให้ถือว่า
บัญชีด ังกล่าวยังใช้ต่อไปได ้จนกว่าเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่ขึ้นบัญชี ทั้งนี้ ในขั้นตอนการยื่นคา
ขอขึ้น บัญ ชีด ังกล่าวใหม่ หากไม่มีก ารเปลี่ ยนแปลงข้อมู ล ใด ๆ ให้ ได ้รับ การยกเว้น ไม่ต้อ งส่งหลั กฐานสาเนาวุฒิ
การศึกษา และหลักฐานผลงานวิจัย/วิชาการที่ได ้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม

หน้า ๔ / ๔

แบบ ช.๒

คำขอขึ้นบัญชี/ต่ออำยุองค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อทำหน้ำที่ในกำร
ประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยำ
ส่วนที่ ๑ ควำมประสงค์
 ขอขึ้นบัญชี
 ขอต่ออายุ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ ……………………………..……..
วันที่ ................................................
ผู้รับคาขอ ........................................

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป
๑. ข้าพเจ้า ..............................................................................................อายุ ............................. สัญชาติ ...................................
เลขประจาตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี ----
ในนามหน่วยงานชื่อ ...........................................................................................................................................................
๒. ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ......................................................ถนน ......................................................................
หมู่ที่ ...........ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์........................................................................... โทรสาร.......................................
E-mail …………..………………………………………………………….
Website หน่วยงาน .....………….........................………….....………………….……..……......………............………..….……..……........
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับมอบอานาจในการติดต่อกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชื่อ ...................................................................................................... ตาแหน่ง .....................................................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร........................................ E-mail …………………………..……....……...….…...……..
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลหน่วยงำน
ชื่อหน่วยงาน ...............................................................................................................................................................................
สถาบัน/ สานัก/ กลุม่ / แผนก/ ฝ่าย/ ภาควิชา / กอง/ ศูนย์/ คณะ.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๓.๑ สถำนะทำงกฎหมำยของหน่วยงำนเป็น
 หน่วยงานของรัฐ
 ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในกากับของรัฐ
 สถาบันการวิจัยของรัฐหรือในกากับของรัฐ
 สถาบันภายใต้มลู นิธิที่จดั ตั้งโดยส่วนราชการ
 สถาบันการศึกษาของรัฐหรือในกากับของรัฐ
 รัฐวิสาหกิจ
 องค์กรอิสระที่จดั ตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี
 องค์การมหาชน
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
 ราชวิทยาลัย  สภาวิชาชีพ  อื่นๆ ..............................................................
 องค์กรเอกชน
 สถาบันการศึกษาเอกชน
 สมาคม
 มูลนิธิ
 อื่นๆ ..............................................................
๓.๒ สำขำควำมเชี่ยวชำญของผู้เชี่ยวชำญในสังกัด (ระบุความเชีย่ วชาญได้มากกว่า 1 สาขา) โปรดระบุ  ใน 
 เภสัชศาสตร์ จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
 แพทยศาสตร์ (ระบุสาขา เช่น กุมารแพทย์)
สาขา…………………..….…..……… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน สาขา…………………..…….………… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน
สาขา…………………..….…..……… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน สาขา…………………..…….………… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน
สาขา…………………..….…..……… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน สาขา…………………..…….………… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน
สาขา…………………..….…..……… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน สาขา…………………..…….………… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน
สาขา…………………..….…..……… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน สาขา…………………..…….………… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน
สาขา…………………..….…..……… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน สาขา…………………..…….………… จานวนผู้เชี่ยวชาญ..........คน
 ทันตแพทย์ศาสตร์
 ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
หน้า ๑ / ๓

-๒ สัตวแพทย์ศาสตร์
 ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทย
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
 วิทยาศาสตร์
 ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยประยุกต์
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
 วิศวกรรมศาสตร์
 ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนจีน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
 การแพทย์แผนไทย
 อื่นๆ ....................................................................
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 อื่นๆ ....................................................................
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ..............คน
โปรดแนบข้อมูลประวัติและผลงำนของผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนในสังกัดตำมที่ระบุข้ำงต้น (ตำมส่วนที่ ๒ และ ๓ ของแบบ
ช.๑)
๓.๓ ผู้ประสำนงำนที่สำมำรถติดต่อได้ (ควรเป็นตัวแทนฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลที่เข้ำใจระบบขององค์กร)
(๑) ชื่อ …………………..……………..…………………..…………. ตาแหน่ง ………………….…………………………..….…………………………
โทรศัพท์ …………..…………..………………………….…… โทรสาร …………………………………….………………………..…………
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………………………………………….. E-mail address………….……………………….…………………………….
(๒) ชื่อ …………………..……………..…………………..…………. ตาแหน่ง ………………….…………………………..….…………………………
โทรศัพท์ …………..…………..………………………….…… โทรสาร …………………………………….………………………..…………
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………. E-mail address………….……………………….…………………………….
พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบหลักฐำนประกอบคำขอ ดังนี้
๑. สาเนาเอกสารแสดงถึงการจัดตัง้ หน่วยงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๒. โครงสร้างการบริหารองค์กรที่แสดงสายการบริหาร อานาจหน้าที่ของแต่ฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓. เอกสารที่แสดงถึงการกาหนดนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน
๔. ข้อมูลประวัติและผลงานของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในสังกัด ประกอบด้วย
(๑) รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสังกัด
(๒) วุฒิการศึกษา
(๓) หลักฐานผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. กรณีผมู้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง และมีการมอบอานาจให้ผู้ยื่นคาขอต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ ๓๐ บาท)
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า
เป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการ เช่น สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาใบอนุญาตขับรถ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ สาเนา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น
๖. เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะนาองค์กร/ หน่วยงาน (ถ้ามี)

หน้า ๒ / ๓

-๓ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
๑. ผู้ที่ลงนามเป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้กระทาการใดๆ ในฐานะตัวแทนขององค์กร/
หน่วยงาน
๒. ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคาขอฯ รวมทั้งหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งหมดเป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน
๓. องค์กร/หน่วยงานจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการดาเนินงาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผูเ้ ชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องหรือที่อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลัง
ประทับตรา
ลงชื่อ................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(……………………….……….………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………………….
วันที่ ..................................................................
หมำยเหตุ กรณีเมื่อได้รับการขึ้นบัญชีแล้ว ให้บัญชีดังกล่าวมีอายุห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ดังนั้น หากประสงค์จะขึ้น
บัญชีดังกล่าวใหม่ ให้ยื่นคาขอขึ้นบัญชีภายในเก้าสิบ วันก่อนวันสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่า
บัญชีดังกล่าวยังใช้ต่อไปได้จนกว่าเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่ขึ้นบัญชี ทั้งนี้ ในขั้นตอนการยื่นคา
ขอขึ้นบัญชีดังกล่าวใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใดๆ ให้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งหลักฐานสาเนาวุฒิ
การศึกษา และหลักฐานผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม

หน้า ๓ / ๓

แบบ ช.๓

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชำญ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร
กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยำ
ส่วนที่ ๑ ควำมประสงค์
 ขอแก้ไข/เปลีย่ นแปลงข้อมูลทั่วไป
 ขอแก้ไข/เปลีย่ นแปลงข้อมูลประวัติและผลงาน
 ขอแก้ไข/เปลีย่ นแปลงสาขาความเชี่ยวชาญ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

 อื่น ๆ ...............................................
…………………………………………………
…………………………………………………

เลขที่รับ ……………………………..……..
วันที่ ................................................
ผู้รับคาขอ ........................................

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป
๑. ข้าพเจ้า ..............................................................................................อายุ ............................. สัญชาติ ...................................
เลขประจาตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี ----
๒. ที่อยู่
เลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ......................................................ถนน ......................................................................
หมู่ที่ ...........ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................
โทรสาร...................................................E-mail …………..………………………………………………………….
๓. เป็น  ผู้เชี่ยวชาญ
 ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน...........................................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................
ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (พร้อมทั้งแนบหลักฐาน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประชาชน
๒. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัด (กรณีผู้เชี่ยวชาญที่สังกัดหน่วยงาน)
๓. หลักฐานประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
๑. ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคาขอฯ รวมทั้งหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งหมดเป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน
๒. จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการดาเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผูเ้ ชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องหรือที่อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลัง
ลงชื่อ................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(……………………….……….………………………)
วันที่ ..................................................................

หน้า ๑ / ๑

แบบ ช.๔

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรขึ้นบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยำ
ส่วนที่ ๑ ควำมประสงค์
 ขอแก้ไข/เปลีย่ นแปลงข้อมูลทั่วไป
 ขอแก้ไข/เปลีย่ นแปลงข้อมูลหน่วยงาน
 ขอแก้ไข/เปลีย่ นแปลงสาขาความเชี่ยวชาญ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

 อื่น ๆ ...............................................
…………………………………………………
…………………………………………………

เลขที่รับ ……………………………..……..
วันที่ ................................................
ผู้รับคาขอ ........................................

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลหน่วยงำน
๑. ข้าพเจ้า ...................................................................... เลขประจาตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี ----
ผู้แทนที่ได้รับมอบอานาจของหน่วยงานชื่อ ............................................................................................................................
๒. ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ......................................................ถนน ......................................................................
หมู่ที่ ...........ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์........................................................................... โทรสาร.......................................
E-mail …………..………………………………………………………….
Website หน่วยงาน .....………….........................………….....………………….……..……......………............………..….……..……........
๓. ผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ (ควรเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่เข้าใจระบบขององค์กร)
(๑) ชื่อ …………………..……………..…………………..…………. ตาแหน่ง ………………….…………………………..….…………………………
โทรศัพท์ …………..…………..…………………………..…… โทรสาร …………………………………….………………………..…………
โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………………………………………….. E-mail address………….……………………….…………………………….
(๒) ชื่อ …………………..……………..…………………..…………. ตาแหน่ง ………………….…………………………..….…………………………
โทรศัพท์ …………..…………..………………………….…… โทรสาร …………………………………….………………………..…………
โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………………………………………….. E-mail address………….………………….…………………………….

หน้า ๑ / ๒

-๒ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (พร้อมทั้งแนบหลักฐาน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบหลักฐำนประกอบคำขอ ดังนี้
๑. หลักฐานประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๒. กรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิได้ยื่นคาขอด้วยตนเองให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ ๓๐ บาท)
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ หรือเอกสารอื่นที่
เทียบเท่า เป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการ เช่น สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาใบอนุญาตขับรถ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
๑. ผู้ที่ลงนามเป็นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้กระทาการใดๆ ในฐานะตัวแทนขององค์กร/
หน่วยงาน
๒. ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคาขอฯ รวมทั้งหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งหมดเป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน
ประทับตรา
ลงชื่อ................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(……………………….……….………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………………….
วันที่ ..................................................................

หน้า ๒ / ๒

