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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหการกําหนดนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ”
ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง
เปนกรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
เปนกรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนกรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงพาณิชย
เปนกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงแรงงาน
เปนกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนกรรมการ
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(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
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(๑๘)
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ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปนกรรมการ
อธิบดีกรมการคาภายใน
เปนกรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เปนกรรมการ
อธิบดีกรมปศุสัตว
เปนกรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
เปนกรรมการ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
เปนกรรมการ
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
เปนกรรมการ
เลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เปนกรรมการ
นายกแพทยสภา
เปนกรรมการ
นายกสภาเภสัชกรรม
เปนกรรมการ
นายกทันตแพทยสภา
เปนกรรมการ
นายกสัตวแพทยสภา
เปนกรรมการ
นายกสภาการพยาบาล
เปนกรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน

(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
เปนกรรมการ
(๒๕) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึง่ คน
เปนกรรมการ
(๒๖) คณบดีคณะเภสัชศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการ
(๒๗) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการ
(๒๘) คณบดีคณะพยาบาลศาสตรรวมทั้งผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหง ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
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(๒๙) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนองคกรภาคเอกชนที่เปน
นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคและไมแสวงหากําไรสองคน และผูที่มีความรู
ความชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญดานการแพทย การแพทยแผนไทยหรือการแพทยทางเลือก ทันตกรรม
เภสัชกรรม สัตวแพทย สาธารณสุข เศรษฐศาสตร และกฎหมายดานละหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปน กรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการ
กองควบคุมยาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๕ กรรมการตามขอ ๔ (๒๙) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และใหวาระ
การดํารงตําแหนงของกรรมการตามขอ ๔ (๒๔) (๒๕) (๒๖) (๒๗) และ (๒๘) สิ้นสุดลงพรอมกับ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตามขอ ๔ (๒๙)
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ
ที่ไดรับเลือกหรือแตงตั้งจะเขารับหนาที่
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกหรือแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง และใหผูที่ไดรับเลือก
หรือแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบวัน
จะไมดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในกรณีนี้ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
ขอ ๖ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามขอ ๔ (๒๔) (๒๕) (๒๖)
(๒๗) (๒๘) และ (๒๙) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยูใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
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(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขอ ๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ครั้งใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ให รองประธานกรรมการทํา หนา ที่ป ระธานในที่ ป ระชุม ถ า รองประธานกรรมการไม ม าประชุ ม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ให นํ า ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช บั ง คั บ กั บ การประชุ ม
ของคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามขอ ๘ (๙) โดยอนุโลม
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํ า หนดนโยบายแห ง ชาติ ด า นยาและแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบยาแห ง ชาติ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่
(๒) ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายแหงชาติดานยา
(๓) ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายแห ง ชาติ ด า นยาและแผนยุ ท ธศาสตร
การพัฒนาระบบยาแหงชาติตาม (๑) อํานวยการ แกไขปญหา รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ป ญ หาจากการปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการต า ง ๆ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บของ
แตละหนวยงานในสวนที่เกี่ยวของ
(๔) จัดทําบัญชียาหลักแหงชาติ และกําหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของหนวยงานของรัฐ
พัฒนากลไกและมาตรการในการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ และการกําหนดราคากลางยาดังกลาว
ใหทันสมัย รวมทั้งสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล
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(๕) ประสานและสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับยาในระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการใหมี
ความคุมคา สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งใหผูปวยที่มีความจําเปนจําเพาะสามารถ
เขาถึงยาไดอยางยั่งยืน และเปนธรรม
(๖) กําหนดมาตรการในการปอ งกัน และแกไ ขปญ หาที่ เกิด จากการใชย า หรือ การดื้อยา
ของเชื้อกอโรค
(๗) ศึกษาและวิเคราะหสถานการณและขอมูลของระบบยา เพื่อประโยชนในการพัฒ นา
ระบบยาแหงชาติ
(๘) จัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๙ ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาทํ า หน า ที่ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการและเปน ผูประสานการจัดทํานโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา
ระบบยาแหงชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ และมาตรการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบยาแหงชาติ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๐ ใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามนโยบายแหงชาติ ดานยาและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ สงรายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๑ ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ใหความรวมมือและสนับสนุน ในการปฏิบัติ
ตามนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
และมาตรการตาง ๆ
ขอ ๑๒ ในวาระเริ่ม แรกใหคณะกรรมการแหงชาติดานยาซึ่งแตงตั้งตามมติคณะรัฐ มนตรี
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติไปพลางกอน จนกวาจะมีคณะกรรมการพัฒ นา
ระบบยาแหงชาติ
ขอ ๑๓ ให ร ะเบี ย บนี้ เ ป น อั น ยกเลิ ก เมื่ อ มี ก ารกํ า หนดองค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่
ของคณะกรรมการยาแหงชาติไวในกฎหมายวาดวยยาแลว
ขอ ๑๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี

