สิ่งที่สงมาดวย ๑
เอกสารรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
หนวยงาน: กรมสุขภาพจิต
๑. คณะกรรมการ
สุขภาพจิตแหงชาติ

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ



ประธาน : รอง
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมาย
เลขานุการ : อธิบดี
กรมสุขภาพจิต

๑.๑ คณะอนุกรรมการ
ศึกษาและผลักดันความ
เสมอภาคในการ
รักษาพยาบาล ของผูมี
ความผิดปกติทางจิต*



ประธาน : อธิบดี
กรมสุขภาพจิต
เลขานุการ :
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตร และ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต

๑.๑.๑ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบังคับใช
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรม
สุขภาพจิต



ประธาน : อธิบดี
กรมสุขภาพจิต
เลขานุการ :
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตร และ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต
๑

วาระการดํารง
ตําแหนง
มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราว ละ
๓ ป และจะดํารง
ตําแหนงเกิน ๒
วาระ ติดตอกัน
ไมได

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ
พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑
*(อยูระหวางการ

เสนอปรับปรุง
แกไของคประกอบ
ใหเปนปจจุบัน)

พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๑.๑.๒ คณะทํางานพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



๑.๑.๓ คณะทํางานดาน
สิทธิ ผูมีความผิดปกติทาง
จิต



๑.๒ คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ
ประธาน :
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตร และ
แผนงาน กรม
สุขภาพจิต
เลขานุการ : ทีมงาน
สคสช.
ประธาน : นพ.ชิโนรส ลี้
สวัสดิ์ รองอธิบดีกรม
สุขภาพจิต เลขานุการ:
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตร และ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต
ประธาน : ศ.วิฑูรย
อึ้งประพันธ
เลขานุการ :
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตร และ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต

๒

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ
พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๑.๒.๑ คณะทํางานปรับปรุง
แกไข อนุบัญญัติภายใต
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



๑.๓ คณะอนุกรรมการ
จัดทํานโยบาย และ
ยุทธศาสตรสุขภาพจิต
แหงชาติ



๑.๓.๑ คณะทํางานจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตร
สุขภาพจิตแหงชาติ ๒๐ ป



๑.๔ คณะอนุกรรมการ
ประสานงานเพื่อการบังคับ
ใช พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ระดับจังหวัด



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ
ประธาน :
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตรและ
แผนงาน เลขานุการ :
ทีมงาน สคสช.
ประธาน : อธิบดีกรม
สุขภาพจิต เลขานุการ :
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตร และ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต
ประธาน : อธิบดีกรม
สุขภาพจิต
เลขานุการ:
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตร และ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต
ประธาน : ผูวาราชการ
จังหวัด
เลขานุการ :
นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด
๓

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ
พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑
พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑
พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๒. คณะกรรมการอุทธรณ

๓. คณะกรรมการสถาน
บําบัดรักษา

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ



มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ



หนวยงาน: กรมวิทยาศาสตรการแพทย
๑. คณะกรรมการเชื้อโรค

และพิษจากสัตว

(มาตรา ๑๒)
๑. ใหคําแนะนําหรือ
ความเห็นแก รมว. ใน
การจัดทํานโยบายและ
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัยและปองกัน
๔

วาระการดํารง
ตําแหนง

ประธาน : อธิบดีกรม
สุขภาพจิต
เลขานุการ : รองอธิบดี
หรือหัวหนาสถาน
บําบัดรักษา ซึ่งอธิบดี
แตงตั้ง
ประธาน : จิตแพทย
ประจําสถาน
บําบัดรักษา
กรรมการ : แพทย
พยาบาลวิชาชีพ
นักกฎหมาย และ
นักจิตวิทยาคลินิก หรือ
นักสังคมสงเคราะห
ทางการแพทย

มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราว ละ
๓ ป และจะดํารง
ตําแหนงเกิน ๒
วาระ ติดตอกัน
ไมได
มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราว ละ
๓ ป และจะดํารง
ตําแหนงเกิน ๒
วาระ ติดตอกัน
ไมได

ประธาน:
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรรมการ: (๑)
กรรมการโดยตําแหนง
๑๔ คน

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมี
วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ
๓ ป นับแตวันที่
ไดรับการแตงตั้ง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ
พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑

(มาตรา ๑๐)
นอกจากพน
จากตําแหนง
ตามวาระ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพน

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

อันตรายตอสาธารณชน
ที่เกิดจากเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว
๒. ใหคําแนะนําตอ รมว.
ในการออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.
๓. กําหนดหลักเกณฑ
การเปรียบเทียบตาม
มาตรา ๘๐
๔. ปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
(มาตรา ๑๓)
คณะกรรมการจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณา หรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได ให

(๒) กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ๕ คน ซึ่ง
รมต.แตงตั้งผูประกอบ
วิชาชีพ
ซึ่งมีความรูและ
ประสบการณดานเชื้อ
โรคหรือพิษจากสัตว
โดยคําแนะนําของ
แพทยสภา สัตวแพทย
สภา สภาเทคนิค
การแพทย สภาเภสัช
กรรม และสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สภาละ ๑
คน
(๓) กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ๗ คน ซึ่ง
รมต.แตงตั้งจากผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ
มีผลงาน และมี
ประสบการณดานพิษ
จากสัตว ดาน

๕

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง
จากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓)
คณะกรรมการมี
มติไมนอยกวา
๒ ใน ๓ ของ
จํานวน
กรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มี
อยูใหออก
เพราะบกพรอง
ตอหนาที่หรือมี
ความประพฤติ
เสื่อมเสีย
(๔) ขาด
คุณสมบัติตาม
มาตรา ๗ (๓)
หรือ (๔) หรือมี
ลักษณะ
ตองหามตาม

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

หนวยงาน: กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
๑. คณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล ประจํา
กระทรวงสาธารณสุข

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

คณะกรรมการกําหนด
องคประชุม การประชุม
และวิธีดําเนินการของ
คณะอนุกรรมการไดตาม
ความเหมาะสม
(มาตรา ๑๔)
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พ.ร.บ.นี้ ให
คณะกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือ
เรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงคํา
ชี้แจง เอกสาร ขอมูล
หลักฐาน หรือวัตถุใดที่
เกี่ยวของมาเพื่อใชการ
ประกอบการพิจารณาได

แบคทีเรีย ดานรา ดาน
โรคติดเชื้อ ดานไวรัส
ดานปรสิต และดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ดาน
ละ ๑ คน
เลขานุการ: อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย
ผูชวยเลขานุการ:
ขาราชการกรม
วิทยาศาสตรการแพทย
ที่รับผิดชอบดานเชื้อ
โรคหรือพิษจากสัตวที่
ไดรับการแตงตั้งจาก
อธิบดี จํานวน ๒ คน

๑. กํากับดูแลระบบการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลของกระทรวง
และหนวยงานในสังกัด
ใหเปนไปตามมาตรฐาน

๑. ประธานกรรมการ:
นายเสรี หงสหยก
๒. กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสี่คน

๖

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

มาตรา ๘

ประธานกรรมการ
และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมี
วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ

ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนง

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
กําหนด
๒. สอบทาน ติดตาม
และประเมินผลการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน
ราชการ และเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหา
๓. สอบทานรายงานผล
การดําเนินงานและ
รายงานผลการ
ดําเนินงานและรายงาน
ผลสถานะทางการเงิน
ของกระทรวงและ
หนวยงานในสังกัด
๔. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํา
กระทรวงใหรัฐมนตรี

๓. กรรมการและ
เลขานุการ: นายธเรศ
กรัษนัยรวิวงศ
๔. กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ:
ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตรและ
แผนงาน และหัวหนา
กลุมตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง

๗

วาระการดํารง
ตําแหนง
สองป ผูซึ่งพน
จากตําแหนงแลว
อาจไดรับการ
แตงตั้งอีกได แต
ตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

เมื่อ
ราชการ พ.ศ.
(๑) ตาย
๒๕๔๘
(๒) ลาออก
(๓) ขาด
คุณสมบัติหรือมี
ลักษณะ
ตองหามตามขอ
๓
(๔) รมต.ใหออก
เพราะบกพรอง
ตอหนาที่ มี
ความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือ
หยอน
ความสามารถ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

หนวยงาน: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
สาธารณสุขดานการอภิบาล
ระบบสุขภาพ

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

พรอมทั้งสงสําเนาให
ปลัดกระทรวงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาค
ราชการทราบทุกหก
เดือนเวนแตมีเรื่อง
จําเปนเรงดวนใหรายงาน
ทันที
๕. เรียกใหเจาหนาที่หรือ
บุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือ
แสดงความคิดเห็น หรือ
เรียกเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณา
๑. จัดทําแผนและแนว
ทางการปฏิรูประบบ
สาธารณสุขดานการ
อภิบาลระบบสุขภาพ
ประกอบดวย การ
อภิบาลระบบสุขภาพ
ความมั่นคงดานยาและ
๘

ประธาน :
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข
เลขานุการ : รอง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ไดรับ
มอบหมาย

ไมมีการกําหนด
วาระการดํารง
ตําแหนง

ไมมีการกําหนด คําสั่ง
วาระการพน
คณะกรรมการ
จากตําแหนง
ขับเคลื่อนและ
ปฏิรูปการ
บริหารราชการ
แผนดิน คณะที่
๔

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

เวชภัณฑ กําลังคนดาน
สุขภาพ และระบบขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานสุขภาพ
๒. ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขดาน
การอภิบาลระบบ
สุขภาพ ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
๓. ประเมินการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขดาน
การอภิบาลระบบ
สุขภาพและรายงานผล
การปฏิรูปดานการ
อภิบาลระบบสุขภาพให
คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารรา
ชารแผนดิน คณะที่ ๔
คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปดาน
สาธารณสุข ทราบและ

ผูชวยเลขานุการ :
ผูตรวจราชการที่ไดรับ
มอบหมาย/ที่ปรึกษา
ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุขที่
ไดรับมอบหมาย/รอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหาร
และยาที่ไดรับ
มอบหมาย และ
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

๙

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ปฏิรูปดาน
สาธารณสุข

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

หนวยงาน: สถาบันพระบรมราชชนก
๑. คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนักศึกษาแพทยผูทํา
สัญญาการเปนนักศึกษา
แพทย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

พิจารณา
๔. แตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อดําเนินงานที่ไดรับ
มอบหมาย ตามความ
จําเปน
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่
คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริการ
ราชการแผนดินคณะที่
๔ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูป
ดานสาธารณสุข
มอบหมาย

 ๑. กําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ แนวทาง
และวิธีการการจัดสรร
นักศึกษาแพทยผูทํา
สัญญาการเปนนักศึกษา
แพทย เมื่อสําเร็จ
การศึกษาตองไป
ปฏิบัติงานชดใชทุนใน
๑๐

ประธาน :
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เลขานุการ :
ผูอํานวยการสถาบัน
พระบรมราชชนก สป.
ผูชวยเลขานุการ :
ผูอํานวยการกอง

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

สวนราชการและ
หนวยงาน
๒. พิจารณา ระเบียบ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
สัญญาเกี่ยวกับการเขา
รับการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
และจัดสรรนักศึกษา
แพทยผูทําสัญญาฯ ที่
สําเร็จการศึกษาใหไป
ปฏิบัติงานชดใชทุนใน
สวนราชการและ
หนวยงาน
๓. เปนหนวยกลางใน
การติดตามใหนักศึกษา
แพทยผูทําสัญญาฯ เขา
ปฏิบัติงานชดใชทุนที่
สวนราชการ/หนวยงาน
ตามสัญญา
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย และใหมี
๑๑

บริหารทรัพยากร
บุคคล สป./หัวหนา
กลุมงานศึกษาตอ
สถาบันพระบรมราช
ชนก สป.

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๒. คณะอนุกรรมการจัดทํา
ขอเสนอการจัดสรร
นักศึกษาแพทยผูทําสัญญา
การเปนนักศึกษาแพทย

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

อํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานได
 ๑. พัฒนาหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดสรร
นักศึกษาแพทยผูทํา
สัญญา ซึ่งสําเร็จ
การศึกษา ตองไป
ปฏิบัติงานชดใชทุน ใน
สวนราชการ/หนวยงาน
๒. พิจารณากลั่นกรอง
การจัดสรรนักศึกษา
แพทยผูทําสัญญาฯ ไป
ปฏิบัติงานชดใชทุนใน
สวนราชการ/หนวยงาน
และการจัดสรรแพทย
ประจําบาน ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อจัดทํา
ขอเสนอตอคณะ
กรรมการฯ
๑๒

ประธาน : รอง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตามที่ไดรับ
มอบหมาย
เลขานุการ :
ผูอํานวยการกลุม
พัฒนาบุคลากร
สถาบันพระบรมราช
ชนก สป.
ผูชวยเลขานุการ :
หัวหนากลุมศึกษาตอ
สถาบันพระบรมราช
ชนก สป./นางลักษมี
ทองโกมล สถาบันพระ
บรมราชชนก สป./น.ส.
นริศรา ขุนคํา สถาบัน
พระบรมราชชนก สป.

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
หนวยงาน: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๑. คณะกรรมการยา
ใหคณะกรรมการมีหนาที่

ใหคําแนะนําหรือ
ความเห็นในเรื่องตอไปนี้
๑. การอนุญาตผลิตยา
ขายยา หรือนําหรือสั่งยา
เขามาในราชอาณาจักร
และการขึ้นทะเบียน
ตํารับยา
๒. การพักใชใบอนุญาต
การเพิกถอนใบอนุญาต
หรือการเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยา
๓. การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต
ยา การขายยา การนํา
หรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร การนํายา
มาเปนตัวอยางเพื่อตรวจ
๑๓

ประธานกรรมการ:
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรรมการและ
เลขานุการ: รอง
เลขาธิการ อย.
ผูชวยเลขานุการ: ผอ.
กองควบคุมยา อย.

วาระการดํารง
ตําแหนง

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอยู
ในตําแหนงคราว
ละ ๒ ป

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

กรรมการผูทรง พ.ร.บ.ยา
คุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รมต. ใหออก
(๔) เปนบุคคล
ลมละลาย
(๕) เปนคนไร
ความสามารถ
หรือเสมือนไร
ความสามารถ
(๖) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก เวนแต
ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอัน
ไดกระทําโดย

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๒. คณะกรรมการนโยบาย
การดื้อยาตานจุลชีพ
แหงชาติ

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

และการตรวจ สอบ
สถานที่ผลิตยา สถานที่
ขายยา สถานที่นําหรือ
สั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร และ
สถานที่เก็บยา
๔. การที่รัฐมนตรีจะใช
อํานาจตามมาตรา ๗๖
หรือมาตรา ๗๗
๕. เรื่องอื่นตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย

 ๑. กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรระดับชาติใน
การจัดการปญหาการดื้อ
ยาตานจุลชีพของ
๑๔

ประธาน:
นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรี

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง
ประมาท
(๗) ถูกสั่งพักหรือ
เพิกถอน
ใบอนุญาต
ประกอบโรค
ศิลปะ
เมื่อกรรมการผู
ทรง คุณวุฒิพน
จากตําแหนง
กอนวาระ ให
รัฐมนตรีแตงตั้ง
ผูอื่นเปน
กรรมการแทน
และใหผูนั้นอยูใน
ตําแหนงตาม
วาระของ
กรรมการซึ่งตน
แทน

หมายเหตุ

๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๙

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

ประเทศใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๒. กํากับ เรงรัดและ
ติดตามการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรการ
ดื้อยาตานจุลชีพประเทศ
ไทย รวมทั้งกําหนด
นโยบายการติดตามและ
ประเมินผลที่มีความ
ตอเนื่อง
๓. อํานวยการจัดระบบ
และกลไกการ
ประสานงาน รวมทั้ง
บูรณาการการทํางาน
ระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม สมาคมวิชาชีพ
และภาคสวนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไป
ตามแผนยุทธศาสตรการ
จัดการการดื้อยาตานจุล

มอบหมาย
เลขานุการ: เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหาร
และยา

๑๕

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

ชีพประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน หรือบุคคล
เพื่อชวยปฏิบัติงานได
ตามความจําเปนความ
เหมาะสม รวมทั้งเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ บุคคล หรือ
ผูมีสวนเกี่ยวของมาชี้แจง
ใหขอมูลและขอแนะนํา
เพื่อประกอบการ
พิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ไดตาม
ความจําเปน
๕. ปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินการอื่นใด ตามที่
นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย

๑๖

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๓. คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติ

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ



มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๑. กําหนดนโยบาย
แหงชาติดานยาและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาใหความ
เห็นชอบ และมอบหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่
๒. ใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่
เกี่ยวของกับนโยบาย
แหงชาติดานยา
๓. ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบาย
แหงชาติดานยาและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติตาม (๑)
อํานวยการแกไข ปญหา
รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรี

ประธาน:
นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
เลขานุการ: เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหาร
และยา
ผูชวยเลขานุการ:
ผูอํานวยการ
กองควบคุมยา

๑๗

วาระการดํารง
ตําแหนง
มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ
สามป และใหวาระ
การดํารงตําแหนง
ของกรรมการ
สิ้นสุดลงพรอมกับ
วาระการดํารง
ตําแหนง ของ
กรรมการ
ใหกรรมการที่
พนจากตําแหนง
ตามวาระอยูใน
ตําแหนง เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการที่
ได รับเลือกหรือ
แตงตั้งจะเขารับ
หนาที่
กรรมการที่พน
จากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับ
เลือกหรือแตงตั้ง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

นอกจากการพน ระเบียบสํานัก
จากตําแหนงตาม นายกรัฐมนตรี
วาระ กรรมการ
ตาม ขอ ๔ (๒๔)
(๒๕) (๒๖) (๒๗)
(๒๘) และ (๒๙)
พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓)
คณะกรรมการมี
มติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา
สองในสามของ
จํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มี
อยูใหออกเพราะ
บกพรองหรือไม
สุจริตตอหนาที่
ไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได หรือมี

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

เพื่อพิจารณาปญหาจาก
การปฏิบัติงานของสวน
ราชการตาง ๆ ซึ่งปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแตละ
หนวยงานในสวนที่
เกี่ยวของ
๔. จัดทําบัญชียาหลัก
แหงชาติ และกําหนด
ราคากลางยาในการ
จัดซื้อของหนวยงานของ
รัฐ พัฒนากลไกและ
มาตรการในการพัฒนา
บัญชี ยาหลักแหงชาติ
และการกําหนดราคา
กลางยาดังกลาวให
ทันสมัย รวมทั้งสงเสริม
การใชยาอยาง
สมเหตุสมผล
๕.ประสานและสงเสริม
ใหเกิดความรวมมือใน
การบริหารและจัดการ
๑๘

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

อีกได แตไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่
กรรมการพนจาก
ตําแหนงกอนครบ
วาระ ใหดําเนิน
การเลือกหรือ
แตงตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกัน
แทนภายใน เกา
สิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงกรรมการ
นั้นวางลง และใหผู
ที่ได รับเลือก หรือ
แตงตั้งอยูในตํา
แหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่วาระ
ของกรรมการที่พน
จากตําแหนงกอน

ความประพฤติ
เสื่อมเสีย
(๔) เปนบุคคลลม
ละลาย
(๕) เปนคนไร
ความ สามารถ
หรือคนเสมือนไร
ความ สามารถ
(๖) ไดรับโทษ
จําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก เวนแต
โทษสําหรับ
ความผิดที่ได
กระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งพักใช
หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
ประกอบโรค
ศิลปะหรือ

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

เกี่ยวกับยาในระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ
ระบบประกันสังคม และ
ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลขาราชการให
มีความคุมคา สอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งใหผูปวยที่
มีความจําเปนจําเพาะ
สามารถเขาถึงยาไดอยาง
ยั่งยืน และเปนธรรม
๖. กําหนดมาตรการใน
การปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดจากการใช
ยา หรือการดื้อยาของ
เชื้อกอโรค
๗. ศึกษาและวิเคราะห
สถานการณและขอมูล
ของระบบยา เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติ
๘. จัดทํารายงาน
๑๙

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

ครบวาระเหลืออยู ใบอนุญาต
ไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบ ประกอบวิชาชีพ
วัน จะไมดําเนิน
การเลือกหรือแตง
ตั้งกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางนั้นก็
ได และในกรณีนี้ให
คณะ กรรมการ
ประกอบดวย
กรรมการที่เหลืออยู

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๔. คณะกรรมการอาหาร
แหงชาติ

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

วาระการดํารง
ตําแหนง

ประจําปเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี
๙. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินการอื่นใดตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๑. เสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานคุณภาพ
อาหาร ความปลอดภัย
ดานอาหาร ความมั่นคง
ดานอาหาร และอาหาร
ศึกษา รวมทั้งจัดทําแผน
เผชิญเหตุและระบบ
เตือนภัยดานอาหารตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาใหความ
เห็นชอบและมอบหมาย

นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
เลขานุการ: เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหาร
และยาและ
ผูอํานวยการ
สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

มีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ
สี่ปนับแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง และ
อาจไดรับแตงตั้ง
ใหมอีกได แตตอง
ไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
เมื่อครบกําหนด
วาระตามวรรค
หนึ่ง หากยังมิไดมี

๒๐

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

นอกจากการพน พ.ร.บ.อาหาร
จากตําแหนง
แหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๑
ตามวาระ
กรรมการตาม
มาตรา ๔ (๓)
พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓)
คณะรัฐมนตรีให

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่
๒. จัดใหมี หรือสงเสริม
สนับสนุนใหมี
กระบวนการในการ
พัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานคุณภาพ
อาหาร ความปลอดภัย
ดานอาหาร ความมั่นคง
ดานอาหารและอาหาร
ศึกษา เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
และมีสวนรวมจากทุก
ฝาย
๓. ใหคําแนะนําในการ
ออกประกาศตามมาตรา
๑๒
๔. ใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอ
หนวยงานตางๆ ในการ
แกไขปญหาที่เกี่ยวของ
๒๑

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

การแตงตั้ง
กรรมการตาม
มาตรา ๔ (๓) ขึ้น
ใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจาก
ตําแหนงตาม
วาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมเขา
รับหนาที่ แตตอง
ไมเกินเกาสิบวัน
นับแตวันที่
กรรมการพนจาก
ตําแหนงตาม
วาระนั้น
ในกรณีที่
กรรมการตาม
วรรคหนึ่งพนจาก
ตําแหนงกอนครบ

ออก
(๔) ขาด
คุณสมบัติหรือมี
ลักษณะ
ตองหามตาม
มาตรา ๕

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

กับคุณภาพอาหาร ความ
ปลอดภัยดานอาหาร
ความมั่นคงดานอาหาร
และอาหารศึกษา
๕. กํากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรตาม ๑.
อํานวยการ แกไขปญหา
รวมทั้งเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ปญหาจากการ
ปฏิบัติงานของสวน
ราชการตางๆ ซึ่งปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแตละ
หนวยงานในสวนที่
เกี่ยวของกับคุณภาพ
อาหาร ความปลอดภัย
ดานอาหาร ความมั่นคง
ดานอาหารและอาหาร
ศึกษา
๒๒

วาระการดํารง
ตําแหนง
วาระ ให
ดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการแทน
ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่
ตําแหนง
กรรมการนั้นวาง
ลงและใหผูไดรับ
แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนอยู
ในตําแหนง
เทากับวาระที่
เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่วาระ
ของกรรมการที่
พนจากตําแหนง
กอนครบวาระ
เหลืออยูไมถึงเกา
สิบวันจะไม
ดําเนินการแตงตั้ง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๕. คณะกรรมการอาหาร

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๖. ปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่น หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
คณะกรรมการมีอํานาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

๒๓

ประธาน:
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เลขานุการ: รอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหาร
และยา
ผูชวยเลขานุการ:
ผูอํานวยการ
กองควบคุมอาหาร

วาระการดํารง
ตําแหนง
กรรมการแทน
ตําแหนงที่วางนั้น
ก็ได และในการนี้
ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวย
กรรมการเทาที่
เหลืออยู
กรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งอยู
ในตําแหนง คราว
ละสองปแตอาจได
รับแตงตั้งอีกได

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

นอกจากการพน พ.ร.บ.อาหาร
จากตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามวาระตาม
มาตรา ๙
กรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคล
ลมละลาย
(๔) เปนคนไร
ความสามารถ
หรือคนเสมือน

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง
ไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษ
สําหรับ
ความผิดที่ได
กระทําโดย
ประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
ในกรณี
กรรมการ
พนจากตําแหนง
กอนวาระ
รัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งผูอื่นเปน
กรรมการแทน
ไดและใหผทู ี่ได
รับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง
แทนอยูใน

๒๔

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง
ตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยู
ของ กรรมการ
ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่
รัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการ
เพิ่มขึ้นใน
ระหวางที่
กรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผทู ี่
ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง
แทนอยูใน
ตําแหนง เทากับ
วาระที่เหลืออยู
ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน

๒๕

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๖. คณะกรรมการเครื่องมือ
แพทย

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๑. ใหคําแนะนําหรือ
ความเห็นแกรัฐมนตรีใน
ดานนโยบายและ
มาตรการเกี่ยวกับการ
ควบคุม
เครื่องมือแพทยเพื่อให
เปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
๒. ใหคําแนะนําแก
รัฐมนตรีในการออก
ประกาศตามมาตรา ๖
๓. ใหความเห็นชอบใน
เรื่องการพักใชและเพิก
ถอนใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ
ใบอนุญาต หรือใบรับ
แจงรายการละเอียด
๔. ปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย

ประธาน:
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เลขานุการ: รอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหาร
และยาที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ:
ผูอํานวยการ กอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย

๒๖

วาระการดํารง
ตําแหนง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมี
วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ
สองป
ในกรณีที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนงกอน
วาระ รัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งผูอื่นเปน
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทน
ได และใหผูที่ไดรับ
แตงตั้งอยูใน
ตําแหนงตามวาระ
ของกรรมการซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่รัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นในระหวางที่
กรรมการซึ่งแตงตั้ง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

นอกจากการพน พ.ร.บ.เครื่องมือ
จากตําแหนง
แพทย พ.ศ.
ตามวาระ
๒๕๕๑
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให
ออกเพราะ
บกพรองตอ
หนาที่ มีความ
ประพฤติเสื่อม
เสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๔) เปนบุคคล
ลมละลาย
(๕) เปนคนไร
ความสามารถ
หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๒๗

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

ไวแลว ยังมีวาระ
อยูในตําแหนง ใหผู
ที่ไดรับแตงตั้งให
เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่
เหลืออยูของ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งได
แตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนด
ตามวาระในวรรค
หนึ่ง หากยังมิไดมี
การแตงตั้ง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหมใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน
จากตําแหนงตาม
วาระนัน้ อยูใน
ตําแหนงเพื่อ

(๖) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิด
ที่ได
กระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๗. คณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดใหโทษ

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

วาระการดํารง
ตําแหนง

ดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่
กรรมการผูทรง
คุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับแตงตั้งอีก
ไดแตจะดํารง
ตําแหนง
ติดตอกันเกินสอง
วาระไมได
๑. ใหความเห็นตอ
ประธาน:
กรรมการผูทรง
รัฐมนตรีตามมาตรา ๕ ปลัดกระทรวง
คุณวุฒิอยูใน
๒. ใหความเห็นชอบตอ สาธารณสุข
ตําแหนงคราวละ
รัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการ เลขานุการ: เลขาธิการ สองป
ตามมาตรา ๘
คณะกรรมการอาหาร กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงอาจ
๓. ใหความเห็นชอบตอผู และยา
ไดรับการแตงตั้ง
อนุญาตในการสั่งพักใช ผูชวยเลขานุการ:
อีกได
ใบอนุญาตหรือเพิกถอน หัวหนากองควบคุม
ใบอนุญาต
วัตถุเสพติด
๒๘

การพนจาก
ตําแหนง

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
พนจาก
ตําแหนงกอน
วาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให
ออก

หมายเหตุ

พ.ร.บ.ยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ.
๒๕๒๒

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๔. ใหความเห็นชอบตอ
รัฐมนตรีในการกําหนด
ตําแหนงและระดับของ
พนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
๕. ใหความเห็นตอ
รัฐมนตรี เพื่อวาง
ระเบียบปฏิบัติราชการ
ในการประสานงานกับ
สํานักงาน คณะ
กรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
และกระทรวงทบวงกรมอื่น
๖. ใหความเห็นชอบตอ
รัฐมนตรีในการอนุญาตให
ผลิต จําหนาย นําเขา
สงออกหรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๔
และในประเภท ๕
๒๙

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง
(๔) เปนบุคคล
ลมละลาย
(๕) เปนคนไร
ความสามารถ
หรือคนเสมือน
ไร
ความสามารถ
(๖) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุ
โทษ หรือ
(๗) ถูกสั่งพักใช
หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
ประกอบโรค
ศิลปะ หรือ

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๗. ปฏิบัติการอื่นตามที่
พระราช บัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นบัญญัติให
เปนอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการ หรือ
ตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย

๓๐

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพเวช
กรรม
เมื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
พนจาก
ตําแหนงกอน
วาระ รัฐมนตรี
อาจแตงตั้งผูอื่น
เปนกรรมการ
แทนได
ในกรณีที่มกี าร
แตงตั้ง
กรรมการใน
ระหวางที่
กรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยัง
มีวาระอยูใน
ตําแหนง ไมวา
จะเปนการ
แตงตั้งเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๘. คณะกรรมการวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๑. ใหคําแนะนําตอ
รัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๗
๒. ใหความเห็นชอบตอผู
อนุญาตในการขึ้น
ทะเบียนวัตถุตํารับ
๓. ใหความเห็นชอบตอผู
อนุญาตในการสั่งพักใช
ใบอนุญาตหรือการเพิก
ถอนใบอนุญาต
๔.เสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตาม
๓๑

ประธาน:
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เลขานุการ: เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหาร
และยา
ผูชวยเลขานุการ:
ผูอํานวยการกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมี
วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ
สามป
เมื่อครบกําหนด
ตามวาระดังกลาว
ในวรรคหนึ่ง หาก
ยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจาก
ตําแหนงตาม

หรือแตงตั้งซอม
ใหผูไดรับ
แตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยู
ของกรรมการ
ซึ่งแตงตั้งไว
แลว
นอกจากการ
พนจากตําแหนง
ตามวาระ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให
ออก เพราะมี
ความประพฤติ
เสื่อมเสีย
บกพรองหรือไม

หมายเหตุ

พ.ร.บ.วัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท
พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

พระราชบัญญัตินี้
๕. ใหความเห็นหรือ
คําแนะนําตอผูอนุญาต
ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
๖. ปฏิบัติการอื่นตามที่
พระราช บัญญัตินี้
บัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
หรือตาม ที่รัฐมนตรี
มอบหมาย

๓๒

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

วาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพื่อ
ดําเนิน งานตอไป
จนกวากรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับ หนาที่
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
พนจากตําแหนง
ตามวาระอาจ
ไดรับการแตงตั้ง
อีกได

สุจริตตอหนาที่
หรือหยอน
ความสามารถ
(๔) เปนคนไร
ความสามารถ
หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๖) ถูกสั่งพักใช
หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
ใบอนุญาต

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๙. คณะกรรมการปองกัน
การใชสารระเหย

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๑. การออกประกาศตาม
มาตรา ๔*
๒. การกําหนดนโยบาย
หรือมาตรการเกี่ยวกับ
การปองกันการใชสาร
๓๓

ประธาน:
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เลขานุการ: รอง
เลขาธิการ

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

ประกอบโรค
ศิลปะ หรือ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
อื่น
เมื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนง
กอนวาระ ให
รัฐมนตรีแตงตั้ง
ผูอื่นเปน
กรรมการแทน
และใหผูนั้นอยู
ในตําแหนงตาม
วาระของ
กรรมการซึ่งตน
แทน
กรรมการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมี
ผูทรงคุณวุฒิ
วาระอยูใน
พนจาก
ตําแหนงคราวละ ตําแหนงกอน
สองป กรรมการ วาระเมื่อ

หมายเหตุ

พระราชกําหนด
ปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ.
๒๕๓๓

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

ระเหยหรือการ
บําบัดรักษา
๓. การวางระเบียบวา
ดวยการบําบัดรักษาและ
ควบคุมผูติดสารระเหย
ในสถานพยาบาล
๔. การออกกฎกระทรวง
ตามพระราชกําหนดนี้
๕. เรื่องอื่นตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
*มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(๑) ระบุชื่อ ประเภท
ชนิด หรือขนาดบรรจุ
ของสารเคมีหรือ
ผลิตภัณฑที่เปนสาร
ระเหย เมื่อรัฐมนตรี เห็น
วาอาจนําไปใชหรือได
นําไปใชเพื่อบําบัดความ
ตองการของรางกายหรือ
จิตใจ

คณะกรรมการอาหาร
และยาที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ:
ผูอํานวยการกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

๓๔

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

ซึ่งพนจาก
ตําแหนง อาจ
ไดรับการแตงตั้ง
อีก

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให
ออก
(๔) เปนบุคคล
ลมละลาย
(๕) เปนคนไร
ความสามารถ
หรือคนเสมือน
ไร
ความสามารถ
(๖) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุ
โทษ

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๑๐. คณะกรรมการ
เครื่องสําอาง

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

(๒) เพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลง ชื่อ
ประเภท ชนิด หรือ
ขนาดบรรจุของสารเคมี
หรือ ผลิตภัณฑที่เปน
สารระเหย
(๓) กําหนด
สถานพยาบาลที่ใหการ
บําบัดรักษาแกผูติดสาร
ระเหย
(๔) กําหนดการอื่นเพื่อ
ประโยชนแกการปฏิบัติ
ตามพระราชกําหนดนี้
๑. ใหคําแนะนําหรือ
ความเห็นแกรัฐมนตรีใน
เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย
และมาตรการควบคุม
เครื่องสําอางตาม
พระราชบัญญัตินี้
๒. ใหคําแนะนําแก
รัฐมนตรีในการออก
ประกาศตามมาตรา ๖
๓๕

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

(๗) ถูกสั่งพักใช
หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
ประกอบโรค
ศิลปะ หรือ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม

ประธาน:
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เลขานุการ: รอง
เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหาร
และยาที่ไดรับ
มอบหมาย

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมี
วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ
สองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกัน

นอกจากการพน พ.ร.บ.
จากตําแหนง
เครื่องสําอาง
ตามวาระ
พ.ศ. ๒๕๕๘
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๓. ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการเพิกถอนใบ
รับจดแจงตามมาตรา
๓๖
๔. ใหความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการเพิกถอนใบ
รับจดแจงตามมาตรา
๓๗
๕. ปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย

ผูชวยเลขานุการ:
ใหเลขาธิการแตงตั้ง
ขาราชการสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาคนหนึ่งเปน
ผูชวยเลขานุการ

๓๖

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

ไมได
ในกรณีที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนงกอน
ครบวาระ รัฐมนตรี
อาจแตงตั้งผูอื่น
เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทน
ได และใหผูไดรับ
แตงตั้งอยูใน
ตําแหนงตามวาระ
ของกรรมการซึ่งตน
แทน เวนแตวาระ
ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจะ
เหลือ อยูไมถึงเกา
สิบวัน รัฐมนตรีจะ
ไมดําเนินการ
เพื่อใหมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรง
คุณวุฒิแทนก็
ได ทั้งนี้ให

(๓) รัฐมนตรีให
ออกเพราะ
ทุจริตตอหนาที่
มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือ
หยอน
ความสามารถ
(๔) ขาด
คุณสมบัติหรือมี
ลักษณะ
ตองหามตาม
มาตรา ๗ วรรค
สาม
(๕) เปนบุคคล
ลมละลาย
(๖) เปนคนไร
ความสามารถ
หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ
(๗) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๓๗

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

คณะกรรมการ
ประกอบดวย
กรรมการเทาที่
เหลืออยู
เมื่อครบกําหนด
ตามวาระในวรรค
หนึ่ง หากยังมิไดมี
การแตงตั้ง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหมใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน
จากตําแหนงตาม
วาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพื่อ
ดําเนินงานตอไป
จน กวากรรมการผู
ทรง คุณวุฒิซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่

ที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๑๑. คณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการพัฒนา
ยุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมี

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

 ๑. เสนอนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรการ
จัดการสารเคมีแหงชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี
๒. พิจารณาให
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ ขอบังคับ
กฎหมายใหเกิดความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสอด
รับกับยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานระหวาง
ประเทศวาดวยการ
จัดการสารเคมี
๓. สนับสนุนใหมีการ
บริหารจัดการลักษณะ
บูรณาการระหวาง
๓๘

ประธาน:
นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่
ไดรับมอบหมาย
เลขานุการ: ขาราชการ
จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ หรือ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หรือ
กระทรวงสาธารณสุข
หรือกระทรวง
อุตสาหกรรม จํานวน
๑ ทาน สลับเปลี่ยน
หมุนเวียนตามที่
ประธานฯ มอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ:
ขาราชการจาก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ หรือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หรือ

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ
๙ ธันวาคม
๒๕๕๗

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของใน
เชิงนโยบาย งบประมาณ
และการดําเนินงาน
เพื่อใหระบบการจัดการ
สารเคมีในประเทศไทยที่
มีประสิทธิภาพ
๔. สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการ
จัดการสารเคมีที่
เหมาะสม
๕. เสนอรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณการจัดการ
สารเคมีของประเทศตอ
คณะรัฐมนตรี อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
๖. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ
พรอมอํานาจหนาที่ตาม
ความเหมาะสมเพื่อเปน
กลไกของคณะ
กรรมการฯ ในการ
พัฒนาจัดทําแผน

กระทรวงสาธารณสุข
หรือกระทรวง
อุตสาหกรรม จํานวน
๓ ทาน สลับเปลี่ยน
หมุนเวียนตามที่
ประธานฯ มอบหมาย

๓๙

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

หนวยงาน: กรมควบคุมโรค
๑. คณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
แหงชาติ

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

กรรมการมีวาระอยู
ในตําแหนงคราวละ
สามป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนง
อาจไดรับการ
แตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนง
ติดตอ กันเกินสอง
วาระไมได
ในกรณีที่
กรรมการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ
ในวรรคหนึ่ง ให
ดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม
ภายในเกาสิบวัน
ในระหวางที่ยังมิได

นอกจากการพน
จากตําแหนงตาม
วาระ กรรมการ
พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให
ออก
(๔) ขาด
คุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๑
ในกรณีที่
กรรมการ พน
จากตําแหนง
กอนวาระใหมี

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
การ กํากับติดตาม
ประเมินผล และงาน
วิชาการ
๑. กําหนดนโยบาย
แผนงาน และการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
เกี่ยวกับมาตรการดานภาษี
รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ใน
การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตลอดจนการ
บําบัดรักษาและฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี
๒. ติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบการ
ดําเนินงานตาม ๑.
๓. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่
บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือ
๔๐

ประธาน:
นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมาย
เลขานุการ:
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

กฎหมายอื่นหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๔๑

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

มี การแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม
ใหกรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงตาม
วาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพื่อ
ดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่

การแตงตั้ง
กรรมการแทน
ตําแหนงที่วางลง
เวนแตวาระของ
กรรมการจะ
เหลือไมถึงเกา
สิบวัน และใน
ระหวางที่ยังมิได
แตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่
วาง ใหกรรมการ
ที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาที่
ตอไปได
ในกรณีที่มี
การแตงตั้ง
กรรมการ ใน
ระหวางที่
กรรมการ ซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยัง
มีวาระอยูใน
ตําแหนง ไมวา

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๑.๑ คณะอนุกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๑. ตรวจสอบขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิด และชี้แจงใหผู
รองเรียนหรือผูขอหารือถึง
ประเด็นปญหาตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑
๒. ใหคําชี้แจง เสนอแนะ
ตอคณะกรรมการนโยบาย
๔๒

ประธาน: ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติหรือ
รองผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติที่ไดรับ
มอบหมาย
เลขานุการ: อธิบดีกรม
ควบคุมโรคหรือรอง
อธิบดีที่ไดรับ
มอบหมาย

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง
จะเปนการ
แตงตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแตงตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง
ใหผูไดรับแตงตั้ง
นั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลว
นั้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล
แหงชาติ เกี่ยวกับปญหา
ขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ตรวจสอบ กวดขัน การ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑
๔. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

๔๓

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๒. คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๑. เสนอนโยบาย แผนงาน
และการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเกี่ยวกับ
มาตรการดานภาษี รวมทั้ง
มาตรการตาง ๆ ในการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตลอดจนการ
บําบัดรักษาและฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตอ
คณะกรรมการ
๒. กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก
พรอมทั้งขอความคําเตือน
สําหรับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ผลิตหรือ
นําเขา
๓. เสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีในการ
กําหนดเวลาขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล สถานที่หาม

ประธาน:
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข
เลขานุการ: อธิบดีกรม
ควบคุมโรค

๔๔

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

กรรมการมีวาระอยู
ในตําแหนงคราวละ
สามป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนง
อาจไดรับการ
แตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนง
ติดตอ กันเกินสอง
วาระไมได
ในกรณีที่
กรรมการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ
ในวรรคหนึ่ง ให
ดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม
ภายในเกาสิบวัน
ในระหวางที่ยังมิได
มี การแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม
ใหกรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงตาม
วาระนั้นอยูใน

นอกจากการพน
จากตําแหนงตาม
วาระ กรรมการ
พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให
ออก
(๔) ขาด
คุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๑
ในกรณีที่
กรรมการ พน
จากตําแหนง
กอนวาระใหมี
การแตงตั้ง
กรรมการแทน
ตําแหนงที่วางลง
เวนแตวาระของ
กรรมการจะ

หมายเหตุ
พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
วิธีหรือลักษณะการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
ตองหาม สถานที่หรือ
บริเวณหามบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล และ
สิ่งอื่นใดที่ใชเปนการ
โฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๔. กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
บําบัดรักษาหรือฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๕. เสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการหรือ
รัฐมนตรีในการออก
ประกาศหรือระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแต
กรณี
๔๕

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

ตําแหนงเพื่อ
ดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่

เหลือไมถึงเกาสิบ
วัน และใน
ระหวางที่ยังมิได
แตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่
วาง ใหกรรมการ
ที่เหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได
ในกรณีที่มีการ
แตงตั้งกรรมการ
ในระหวางที่
กรรมการ ซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยัง
มีวาระอยูใน
ตําแหนง ไมวาจะ
เปนการแตงตั้ง
เพิ่มขึ้นหรือ
แตงตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง
ใหผูไดรับแตงตั้ง
นั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับ

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๖. ใหคําปรึกษา แนะนํา
และประสานงานแก
หนวยงานของรัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
รวมทั้งการเสนอมาตรการ
ในการปองกันผลกระทบ
จากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตลอดจนการ
บําบัดรักษาและฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๗. จัดใหมีหรือสงเสริม
และสนับสนุนการเผยแพร
ความรูทางวิชาการใหแก
เยาวชนและประชาชน
โดยทั่วไป ใหเขาใจถึงโทษ
และพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๘. เชิญขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงาน
๔๖

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง
วาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลว
นั้น

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๒.๑ คณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให
ขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็น หรือใหจัดสง
เอกสารหรือขอมูล เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
๙. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่
บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตาม
มติคณะกรรมการ
๑. สงเสริม สนับสนุน
พัฒนาองคความรูทาง
วิชาการ ในการปองกัน
และควบคุมผลกระทบ
จากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๒. ใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ การ
ติดตามและประเมินผล

ประธาน: รอง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย
เลขานุการ:
ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล

๔๗

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๒.๒ คณะอนุกรรมการ
ดานการบําบัดรักษาหรือ
ฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตลอดจน
เสนอมาตรการ และ
แนวทางในการปองกัน
และควบคุมผลกระทบ
จากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตอ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
๓. ประสานและ
ดําเนินการรวมกับ
คณะอนุกรรมการคณะ
ตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมอบหมาย
๑. กําหนดนโยบาย
แผนการดําเนินงาน
แนวทาง หลักเกณฑ
และวิธีการ ตลอดจนการ

ประธาน: หมอมหลวง
สมชาย จักรพันธุ
เลขานุการ:
ผูอํานวยการสํานักงาน

๔๘

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

เสนอมาตรการในการ
คณะกรรมการควบคุม
บําบัดรักษาหรือฟนฟู
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล
สภาพผูติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๒. สงเสริม สนับสนุน
การเผยแพรความรูดาน
การบําบัดรักษาหรือ
ฟนฟูสภาพผูติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแก
องคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และ
สถานพยาบาลตาง ๆ
๓. จัดทํารางหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ใหผู
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือญาติ คณะบุคคล
หรือองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการ
๔๙

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

บําบัดรักษาหรือฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ในการ
ขอรับการสนับสนุนเพื่อ
การบําบัดรักษาหรือ
ฟนฟูสภาพผูติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
และเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
๔. พิจารณาดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนงาน
และมาตรการตาง ๆ ใน
การบําบัดรักษาหรือ
ฟนฟูสภาพผูติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ
๕๐

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๒.๓ คณะอนุกรรมการ
ดานการรณรงคและการ
สรางภาคี

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

และเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
๕. ประสานและ
ดําเนินการรวมกับ
คณะอนุกรรมการตาง ๆ
ตามความเหมาะสม
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมอบหมาย
๑. กําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรดานการ
รณรงค ประชาสัมพันธ
สื่อสารสาธารณะ และ
การสรางภาคีเครือขาย
ในการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๒. กําหนดรูปแบบ
เปาหมาย และวิธีการ
ดําเนินงานในการรณรงค
๕๑

ประธาน: อธิบดีกรม
ควบคุมโรคหรือรอง
อธิบดีที่ไดรับ
มอบหมาย
เลขานุการ: หัวหนา
กลุมภาคีเครือขายและ
สื่อสารสาธารณะ
สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

ประชาสัมพันธ สื่อสาร
สาธารณะ เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลด ละ เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ประชาชน
๓. ประสาน รวมมือ
รณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธ การ
ควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุก
ชองทาง รวมทั้งการกํากับ
ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงาน
๔. ประสานและ
ดําเนินการรวมกับ
คณะอนุกรรมการตาง ๆ
ตามความเหมาะสม
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมอบหมาย
๕๒

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๒.๔ คณะอนุกรรมการ
รางและแกไขปรับปรุง
กฎหมาย หรืออนุบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๑. ศึกษารวบรวมขอมูล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. จัดทํารางและ
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย
หรืออนุบัญญัติตามมาตร
ตาง ๆ ที่ไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. นําเสนอรางกฎหมาย
หรืออนุบัญญัติตอ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
รวมถึงทําการแกไข
ตรวจสอบความสมบูรณ
ถูกตองของราง
กฎกระทรวง ประกาศ
และระเบียบตามที่
คณะกรรมการควบคุม

ประธาน:
ศาสตราจารยบรรเจิด
สิงคะเนติ
เลขานุการ: :
ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

๕๓

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ
พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

๒.๕ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการกระทํา
ความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุม

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล
เสนอแนะ
๔. ใหคําปรึกษา แนะนํา
แกคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
และสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
เกี่ยวกับปญหา
ขอเท็จจริง และปญหา
ขอกฎหมายตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมอบหมาย
๑. ตรวจสอบขอเท็จจริง ประธาน:
และขอกฎหมายเกี่ยวกับ ศาสตราจารยวิฑูรย
การกระทําความผิดตาม อึ้งประพันธ
พระราชบัญญัติควบคุม
๕๔

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ตรวจสอบขอหารือ
เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ใหคําแนะนํา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
๔. งานอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
แหงชาติ และคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มอบหมาย

เลขานุการ: :
ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

๕๕

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
๙. คณะกรรมการโรคติดตอ
แหงชาติ

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย



ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

๑. กําหนดนโยบาย วาง
ระบบและแนวทางปฏิบัติ
ในการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
คณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด และคณะกรรมการ
โรคติดตอกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
๒. พิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
เฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอหรือโรค
ระบาด และเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ
๓. เสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตาม

ประธาน:
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข
เลขานุการ: อธิบดีกรม
ควบคุมโรค
ผูชวยเลขานุการ คนที่
หนึ่ง: ผูอํานวยการ
สํานักโรคติดตอทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ คนที่
สอง: ผูอํานวยการ
สํานักระบาดวิทยา

๕๖

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมี
วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ
สามป กรณี
กรรมการผูทรง
คุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงกอนครบ
วาระ ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดาน
เดียวกันแทน
ภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่พน
จากตําแหนง และ
ใหผูไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง
เทากับวาระที่เหลือ
ของ กรรมการซึ่ง
ตนแทน เวนแต
วาระของกรรมการ
ผูทรง คุณวุฒิจะ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให
ออก เพราะมี
พฤติกรรมเสื่อม
เสีย บกพรอง
หรือไมสุจริตตอ
หนาที่ หรือ
หยอน
ความสามารถ
(๔) เปนบุคคล
ลมละลาย
(๕) เปนคนไร
ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ
(๖) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ได

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

พระราชบัญญัตินี้
๔. ใหคําปรึกษา แนะนํา
และประสานงานแก
หนวยงานของรัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการเฝา
ระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอ
๕. ติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ของรัฐ คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพ มหานคร เพื่อให
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
เฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอหรือโรค
ระบาดที่คณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบตาม ๒
๖. พิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข
๕๗

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

เหลืออยูไมถึงเกา กระทําโดย
สิบวัน รัฐมนตรีจะ ประมาทหรือ
ไมดําเนินการ
ความผิดลหุโทษ
แตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็
ได และให
คณะกรรมการ
ประกอบดวย
กรรมการเทาที่
เหลืออยู

หมายเหตุ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน

ที่มาการแตงตั้ง
กฎ
หมาย

ระ
เบียบ

มติ
คณะ
รัฐมนตรี

อํานาจหนาที่

องคประกอบ

เกีย่ วกับการเบิกจาย
คาชดเชย คาทดแทน
คาตอบแทน หรือ
คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การติดตามเฝาระวัง การ
สอบสวนโรค การปองกัน
หรือการควบคุมโรคติดตอ
๗. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดานวิชาการหรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
๘. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่
พระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๕๘

วาระการดํารง
ตําแหนง

การพนจาก
ตําแหนง

หมายเหตุ

