คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual (P)
ชื่อเอกสาร

การเจรจา และ/หรือ ประชุมระหว่างประเทศ

รหัสเอกสาร

P-FDA-T-7

ครั้งที่แก้ไข

3

วันที่ประกาศใช้ 20 มิถุนายน 2561
ผู้จัดทา

1. นางสิตานันท์ พูนผลทรัพย์
2. นางสาวสุวพิชชา อรรถวรรัตน์

เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรชำนำญกำร

ผู้ตรวจสอบ

นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์

ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อนุมัติ

นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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ประวัติการแก้ไข
ครั้งทีแ่ ก้ไข
1

วันที่ประกาศใช้
25/03/2557

รายละเอียดการแก้ไข
แก้ไขทั้งฉบับ และปรับเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกลางสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

2

25/03/2559

แก้ไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทาบันทึกคุณภาพ

3

20/06/2561

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทาเอกสารเป็นรูปแบบใหม่ทั้งฉบับ
โดยต้องดาเนินการตามรูปแบบ (Template) และมีองค์ประกอบ
ของเนื้อหาครบถ้วนตามที่กาหนด
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานด้านการเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. ขอบข่าย
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ ดังนี้
1. การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศ
ไทยตามแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ
2. การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศ
ไทย (นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ) ใช้งบประมาณของกิจกรรม ภายใต้แผน
ภารกิจต่างประเทศทดแทน
3. การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศ
ไทย (นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
4. การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศ
ไทย ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จากหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ)
5. การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศ
ไทย ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จากหน่วยงานเอกชน (ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ)
6. การขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศในประเทศที่ไ ม่ มีค วามสั มพั น ธ์ท างการทู ต กั บ
ประเทศไทย เช่น ไต้หวัน ตามแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ
7. การขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศในประเทศที่ไ ม่ มีค วามสั มพั น ธ์ท างการทู ต กั บ
ประเทศไทย เช่น ไต้หวัน (นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ) ใช้งบประมาณของ
กิจกรรม ภายใต้แผนภารกิจต่างประเทศทดแทน
8. การขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศในประเทศที่ไ ม่ มีค วามสั มพั น ธ์ท างการทู ต กั บ
ประเทศไทย เช่น ไต้หวัน (นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ) โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
9. การขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศในประเทศที่ไ ม่ มีค วามสั มพั น ธ์ท างการทู ต กั บ
ประเทศไทย เช่น ไต้ห วั น ได้รับ การสนับสนุนค่า ใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปต่า งประเทศ จาก
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ)
10. การขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศในประเทศที่ไ ม่ มีค วามสั มพั น ธ์ท างการทู ต กั บ
ประเทศไทย เช่น ไต้หวัน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จาก
หน่วยงานเอกชน (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ)
11. การเตรียมการสาหรับการเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการ
เจรจาและ/หรือประชุม การดาเนินการเจรจา และ/หรือประชุม และการรายงานผลการเจรจา
และ/หรือประชุม
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3. คาศัพท์และคานิยาม
3.1 ท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ หมายถึง หัวข้อ หรือเรื่องที่ต้องหาข้อตกลง
และจะเกิดพันธะให้คู่เจรจาต้องนาไปปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น
3.2 สานักงานฯ หมายถึง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.3 เลขาธิการฯ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
3.4 การเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ หมายถึง การประชุม หรือสัมมนาระหว่างประเทศที่
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ จัดขึ้นหรือ
จัดร่วมกันทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข้าร่วมเจรจาและ/
หรือประชุม หรือสัมมนา
3.5 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมายถึ ง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน
หรือการโอนเงิน ต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจานวนเงินของรายการที่กาหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของ
แผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน
4. เอกสารอ้างอิง
4.1 ผังการตัดสินใจใช้งบประมาณ
4.2 บันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
4.3 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
4.4 ระเบียบวาระการประชุม (Agenda)
4.5 แผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ
4.6 หลักปฏิบัติสาหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ (Code of conduct)
4.7 แบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ
4.8 หนังสือขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย
4.9 หนังสือขอสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย
4.10 หนังสือขออานวยความสะดวกในการออกหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือการขอวีซ่า
4.11 บันทึกเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน
4.12 หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งการเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน
5. แบบฟอร์มที่ใช้
5.1 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (F-FDA-T-23)
5.2 ประวัติการเดินทางไปราชการ (F-FDA-T-25)
5.3 เหตุผลความจาเป็น (F-FDA-T-28)
5.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (F-FDA-T-29)
5.5 รายงานผลการประชุม ดูงานและฝึกอบรมต่างประเทศของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (F-FDA-T-32)
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6. ผังงาน
6.1 การขออนุมัติเดินทางราชการไปต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



สานัก/กอง/กลุ่ม

รับหนังสือเชิญประชุม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



สานัก/กอง/กลุ่ม

ตรวจสอบความจาเป็น งบประมาณและ
ประเภทของประเทศที่ได้รับเชิญ

 ผังการตัดสินใจในการใช้งบประมาณ



สานัก/กอง/กลุ่ม

จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
 ระเบียบวาระการประชุม
 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
(F-FDA-T-23)
 แบบเสนอประกอบการขออนุมัติทา่ ทีฯ
 ประวัติการเดินทางไปราชการ (F-FDA-T-25)
 หนังสือขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของ
สายการบินไทย (ถ้ามี)
 หนังสือขออานวยความสะดวกในการออกหนังสือ
เดินทางราชการ และ/หรือการขอวีซา่ (ถ้ามี)
 แผนภารกิจต่างประเทศฯ (กรณีที่ใช้
งบประมาณของ อย.)
 เหตุผลความจาเป็น (F-FDA-T-28)
(กรณีนอกแผนภารกิจฯ)
 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (F-FDA-T-29)
(กรณีนอกแผนภารกิจฯ และโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย)
 บันทึกเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน
(กรณีเดินทางไปประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์
ทางการทูตกับประเทศไทย เช่น ไต้หวัน)
 หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อ
แจ้งการเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน
(กรณีเดินทางไปประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์
ทางการทูตกับประเทศไทย เช่น ไต้หวัน)
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 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และเอกสารที่แนบมาทั้งหมด



ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

จัดเก็บสาเนาบันทึกขออนุมัตฯิ

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และเอกสารที่แนบมาทั้งหมด



ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

เสนอบันทึกขออนุมัติฯ ผู้บริหารลงนาม

 สาเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และเอกสารที่แนบมาทั้งหมด



เลขาธิการฯ

อนุมัติ (กรณี

พิจารณา
ลงนาม

ประเทศที่มี
ความสัมพันธ์ทางการทูต)



สานัก/กอง/กลุ่ม

 ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ไม่อนุมัติ

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และเอกสารที่แนบมาทั้งหมด

เห็นชอบ (กรณีประเทศที่
ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต
กับประเทศไทย เช่น ไต้หวัน)

เสนอบันทึกขออนุมัติฯ
ให้ปลัดฯ พิจารณา

พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
และเอกสารที่แนบมาทั้งหมด

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
และเอกสารที่แนบมาทั้งหมด

อนุมัติ
 สานัก/กอง
/กลุ่ม

จัดเก็บเอกสารทีไ่ ด้รับการอนุมัตฯิ

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
และเอกสารที่แนบมาทั้งหมด

 สานัก/กอง
/กลุ่ม

ส่งสาเนาท่าทีฯที่ได้รับอนุมัติแล้วให้
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และเอกสารที่แนบมาทั้งหมด
 สาเนาท่าทีในการไปเจรจาฯ ทีไ่ ด้รบั
อนุมัติแล้ว

 ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

จัดเก็บสาเนาท่าทีฯที่ได้รับอนุมัติแล้ว

 สาเนาท่าทีในการไปเจรจาฯ ทีไ่ ด้รบั
อนุมัติแล้ว
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6.2 การเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
 คณะผู้เจรจา และ/
หรือประชุม

ขั้นตอน
ศึกษาความเป็นมา






จัดทา (ร่าง) ท่าทีในการไปเจรจาฯ
เสนอ (ร่าง) ท่าทีในการไปเจรจา
และ/หรือ ประชุมระหว่างประเทศ

 ที่ปรึกษากฎหมาย
สานักงานฯ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
 คณะผู้เจรจา และ/
หรือประชุม
 คณะผู้เจรจา และ/
หรือประชุม



ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม
ผลการเจรจา และ/หรือประชุมทีผ่ ่านมา
ร่างท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือ
ประชุมระหว่างประเทศ (โดยมีหัวข้อ
ตามแบบเสนอประกอบการขออนุมัติ
ท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือประชุม
ระหว่างประเทศ)
ร่างท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือ
ประชุมระหว่างประเทศ

ระดมความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณาความจาเป็นว่า
ต้องการความมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่

ต้องการ

ไม่ต้องการ



ร่างท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือ
ประชุมระหว่างประเทศ



ร่างท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือ
ประชุมระหว่างประเทศ




บันทึกขออนุมัติท่าทีฯ
แบบเสนอประกอบการขออนุมัติทา่ ที
ในการไปเจรจา และ/หรือประชุม
ระหว่างประเทศ)

จัดทาบันทึกขออนุมัตกิ าร
เดินทางฯ และแบบเสนอ
ประกอบการขออนุมัติฯ

 เลขาธิการฯ

พิจารณาลงนามอนุมตั ิฯ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
 คณะผู้เจรจา และ/
หรือประชุม
 คณะผู้เจรจา และ/
หรือประชุม

เข้าร่วมเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ

นาเสนอท่าที และจุดยืนของประเทศไทย
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 หลักปฏิบตั ิสาหรับกระบวนการเจรจา
ระหว่างประเทศ (Code of conduct)

ผู้รับผิดชอบ
 คณะผู้เจรจา และ/
หรือประชุม

 ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทารายงานแจ้งผลการประชุมพร้อมผลการเจรจาฯ

จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
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 รายงานผลการประชุม ดูงานและฝึกอบรม
ต่างประเทศของ อย (F-FDA-T-32)
 ผลการเจรจาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้น
 รายงานผลการประชุม ดูงานและฝึกอบรม
ต่างประเทศของ อย. (F-FDA-T-32)
 สาเนาท่าทีในการไปเจรจาฯทีไ่ ด้รับอนุมัติแล้ว
 ผลการเจรจาหรือข้อตกลงที่เกิดขึน้

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 รับหนังสือเชิญประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาความจาเป็นและงบประมาณ โดย
พิจารณาจากผังการตัดสินใจในการใช้งบประมาณ
7.1.1 การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูต
กับประเทศไทย
7.1.1.1 กรณีอยู่ในแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ
7.1.1.1.1 ส านั ก /กอง/กลุ่ ม หรื อ ผู้ มี ค วามประสงค์ เ ดิ น ทางไปราชการ
ต่างประเทศ จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งหากมีการใช้งบประมาณเกินวงเงินที่
ได้รับของแต่ละกิจกรรมตามแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ต้องระบุว่าใช้เงินส่วนที่เกินจาก
กิจกรรมใดในแผนภารกิจต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผล และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น ในบัน ทึกขออนุมัติฯ พร้อมแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุม แผนภารกิจ
ต่างประเทศประจาปีงบประมาณ รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (F-FDA-T-23) แบบเสนอประกอบการ
ขออนุมัติท่าทีฯ ประวัติการเดินทางไปราชการ (F-FDA-T-25) และให้ เดินทางด้วยสายการบินไทย โดยใช้
แบบฟอร์มหนังสือขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย กรณีที่ไม่สามารถเดินทางด้วยสายการบิน
ไทย ให้ดูรายละเอียดในข้อ 7.2.1 หน้า 12
7.1.1.2 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ใช้งบประมาณ
ของกิจกรรม ภายใต้แผนภารกิจต่างประเทศทดแทน
7.1.1.2.1 ส านั ก /กอง/กลุ่ ม หรื อ ผู้ มี ค วามประสงค์ เ ดิ น ทางไปราชการ
ต่างประเทศ จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยระบุว่าจะยกเลิกกิจกรรมใด เหตุผลที่
เปลี่ยนแปลงภารกิจ และผลกระทบจากการที่ไม่ได้ไปตามแผน รวมทั้ง ข้อดี และความจาเป็นของภารกิจใหม่
พร้อมแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุม แผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (F-FDA-T-23) แบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ ประวัติการเดินทาง
ไปราชการ (F-FDA-T-25) เหตุผลความจาเป็น (F-FDA-T-28) และให้ เดินทางด้วยสายการบินไทย โดยใช้
หนังสือขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย กรณีที่ไม่สามารถเดินทางด้วยสายการบินไทย ให้ดู
รายละเอียดในข้อ 7.2.1 หน้า 12
7.1.1.3 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
7.1.1.3.1 ส านั ก /กอง/กลุ่ ม หรื อ ผู้ มี ค วามประสงค์ เ ดิ น ทางไปราชการ
ต่างประเทศ จั ดท าบั น ทึกขออนุ มัติเ ดิน ทางไปราชการต่างประเทศ โดยระบุว่า จะใช้ งบประมาณจากงบ
ดาเนิน งานของหน่ วยงานที่ขออนุมัติ ผลผลิต กิจกรรม /งบกลางของอย.ที่แปลงงบประมาณ พร้อมแนบ
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (F-FDA-T-23) แบบ
เสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ ประวัติการเดินทางไปราชการ (F-FDA-T-25) เหตุผลความจาเป็น (F-FDAT-28) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (F-FDA-T-29) และให้เดินทางด้วยสายการบินไทย โดยใช้ หนังสือขอซื้อบัตร
โดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย กรณีที่ไม่สามารถเดินทางด้วยสายการบินไทย ให้ดูรายละเอียดในข้อ
7.2.1 หน้า 12
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7.1.1.4 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร (ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ)
7.1.1.4.1 ส านั ก /กอง/กลุ่ ม หรื อ ผู้ มี ค วามประสงค์ เ ดิ น ทางไปราชการ
ต่างประเทศ จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ พร้อมแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (ที่
ระบุว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ) ระเบียบวาระการประชุม แบบเสนอประกอบการขอ
อนุมตั ิท่าทีฯ ประวัติการเดินทางไปราชการ (F-FDA-T-25) และหลักฐานของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกรณี
เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร
7.1.1.5 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จากหน่วยงานเอกชน (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ)
7.1.1.5.1 ส านั ก /กอง/กลุ่ ม หรื อ ผู้ มี ค วามประสงค์ เ ดิ น ทางไปราชการ
ต่างประเทศ จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศพร้อมแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (ที่
ระบุว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ) ระเบียบวาระการประชุม แบบเสนอประกอบการขอ
อนุมัติท่าทีฯ ประวัติการเดินทางไปราชการ (F-FDA-T-25)
7.1.2 การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศไทย เช่น ไต้หวัน
การเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน จะต้องเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ วิชาการและ
วัฒนธรรม เท่านั้น โดยต้องใช้หนังสือเดินทางธรรมดาแทนหนังสือเดินทางราชการ ทั้งนี้ ต้องไม่ลงนามเอกสาร
ใดๆกับไต้หวันในลักษณะที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งเอกสารที่มีการลงนามระบุตาแหน่งทาง
ราชการหรือมีตราประทับที่แสดงถึงหน่วยงานราชการของไทย
7.1.2.1 กรณีอยู่ในแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ
7.1.2.1.1 สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ
จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งหากมีการใช้งบประมาณเกินวงเงิ นที่ได้รับของแต่ละ
กิจกรรมตามแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ต้องระบุว่าใช้เงินส่วนที่เกินจากกิจกรรมใดในแผน
ภารกิจต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผล และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในบันทึกขอ
อนุมัติฯ พร้อมแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุม แผนภารกิจต่างประเทศประจาปี
งบประมาณ รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (F-FDA-T-23) แบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ ประวัติ
การเดินทางไปราชการ (F-FDA-T-25) บันทึกเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ
ไต้หวัน หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งการเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน และให้เดินทางด้วย
สายการบินไทย โดยใช้ หนังสือขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย กรณีที่ไม่สามารถเดินทางด้วย
สายการบินไทย ให้ดูรายละเอียดในข้อ 7.2.1 หน้า 12
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7.1.2.2 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ใช้งบประมาณของกิจกรรม
ภายใต้แผนภารกิจต่างประเทศทดแทน
7.1.2.2.1 สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จัดทา
บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยระบุว่าจะยกเลิกกิจกรรมใด เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงภารกิจ
และผลกระทบจากการที่ไม่ได้ไปตามแผน รวมทั้ง ข้อดี และความจาเป็นของภารกิจใหม่ พร้อมแนบหนังสือ
เชิญเข้าร่ วมประชุม ระเบีย บวาระการประชุม แผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ รายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่าย (F-FDA-T-23) แบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ ประวัติการเดินทางไปราชการ
(F-FDA-T-25) เหตุผลความจาเป็น (F-FDA-T-28) บันทึกเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ ณ ไต้หวัน หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งการเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน และให้
เดินทางด้วยสายการบินไทย โดยใช้ หนังสือขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย กรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางด้วยสายการบินไทย ให้ดูรายละเอียดในข้อ 6.2.1 หน้า 12
7.1.2.3 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย
7.1.2.3.1 สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จัดทา
บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยระบุว่า จะใช้งบประมาณจากงบดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่ขออนุมัติ ผลผลิต กิจกรรม /งบกลางของอย.ที่แปลงงบประมาณ พร้อมแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (F-FDA-T-23) แบบเสนอประกอบการขออนุมัติ
ท่ า ที ฯ ประวั ติ ก ารเดิ น ทางไปราชการ (F-FDA-T-25) แบบฟอร์ ม เหตุ ผ ลความจ าเป็ น (F-FDA-T-28)
แบบฟอร์มผลการดาเนินงานที่ผ่านมา(F-FDA-T-29) บันทึกเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ ณ ไต้หวัน หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งการเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน และให้
เดินทางด้วยสายการบินไทย โดยใช้ หนังสือขอซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย กรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางด้วยสายการบินไทย ให้ดูรายละเอียดในข้อ 6.2.1 หน้า 12
7.1.2.4 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปต่างประเทศ จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร (ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ)
7.1.2.4.1 สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จัดทา
บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ พร้อมแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (ที่ระบุว่าสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ) ระเบียบวาระการประชุม แบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ
ประวั ติ ก ารเดิ น ทางไปราชการ (F-FDA-T-25) และหลั ก ฐานของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กรณี เ ป็ น
หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร บันทึกเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน
หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งการเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน
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7.1.2.5 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จากหน่วยงานเอกชน (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ)
7.1.2.5.1 สานัก /กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ
จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ พร้อมแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (ที่ระบุว่าสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ) ระเบียบวาระการประชุม แบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ
ประวัติการเดิน ทางไปราชการ (F-FDA-T-25) บันทึกเรียนปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ ณ ไต้หวัน หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งการเดินทางไปราชการ ณ ไต้หวัน
7.2 มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
7.2.1 กรณีใช้งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และไม่เดินทางด้วย
สายการบินไทย จะต้องมีหนังสือขอสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย พร้อมเส้นทาง
การบิน โดยระบุวันเดินทาง (ไป-กลับ) ชั้น เช่น ชั้นประหยัด (ซึ่งผู้อานวยการสานัก/กอง/กลุ่มของผู้เดินทางไป
ราชการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามหนังสือ) ทั้งนี้ เพื่อ
(1) เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเรื่องบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยการเปรียบเทียบราคาบัตร
โดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่นจะต้องถูกกว่าสายการบินไทยอย่างน้อย 25% (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ประสงค์
เดินทางด้วยสายการบินไทย) หรือ
(2) เป็นหลักฐานประกอบการยืนยันว่าสายการบินไทยไม่มีเส้นทางการบิน หรือไม่ให้บริการในวันที่
จะเดินทาง (กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยสายการบินไทยในวันที่จะเดินทาง)
7.2.2 การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูต
กับประเทศไทย หากผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ ยังไม่มีหนังสือเดินทางราชการ หรือ
หนังสือเดินทางมีอายุคงเหลือน้อยกว่า 6 เดือน หรือต้องการขอวีซ่า ให้ใช้หนังสือขออานวยความสะดวกใน
การออกหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือการขอวีซ่า เพื่อนาไปยื่นประกอบการออกหนังสือเดินทางราชการ
และ/หรือการขอวีซ่า ณ กรมการกงสุล
7.3 ในการไปเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ ให้สานัก /กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่งแบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ ให้ที่ ปรึกษาด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือผู้เกี่ยวข้องพิจารณา (ยกเว้นประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ศึกษาดูงานหรือฝึกอบรม) หากไม่
สามารถจั ด ท าแบบเสนอประกอบการขออนุ มั ติ ท่ า ที ฯ ได้ พ ร้ อ มบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ก ารเดิ น ทางไปราชการ
ต่างประเทศ จะต้องระบุวันที่จัดส่งแบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ ลงในบันทึกขออนุมัติการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ โดยต้องดาเนินการเสนอขออนุมัติท่าทีฯ ผ่านผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ ให้
แล้วเสร็จก่อนการเดินทาง
7.4 สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จัดส่งบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ และเอกสารที่แนบมาทั้งหมดให้ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ จากนั้น
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการส่งต่อให้หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
7.5 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
7.5.1 หากมีการแก้ไขเอกสาร จะแจ้งสานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ให้นาเอกสารไปแก้ไข
7.5.2 กรณีเอกสารถูกต้อง ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (สปท.)จะจัดเก็บสาเนาบันทึกขอ
อนุมัติฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งบันทึกขออนุมัติเดินทางฯ และเอกสารที่แนบมาทั้งหมดเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ผ่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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7.6 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ จากหน่วยงานเอกชน (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ) เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา จะพิ จ ารณาให้ ก ลุ่ ม กฎหมายอาหารและยา พิ จ ารณาตี ค วามว่ า ขั ด ต่ อ ประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2552 หรื อไม่ หากกลุ่ มกฎหมายอาหารและยาพิจารณาแล้ ว ไม่ขัดต่อประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาลงนามอนุมัติ
7.7 การขออนุมัติเ ดิน ทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่มีความสัมพันธ์ ทางการฑูตกับ
ประเทศไทยให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาลงนามอนุมัติ
7.7.1 กรณีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติ สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความ
ประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศรับเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมจัดเก็บข้อมูลการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
7.7.2 กรณีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาไม่อนุมัติ สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มี
ความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ ดาเนินการ แก้ไข จากนั้นดาเนินการตามข้อ 7.1.1 หรือยุติเรื่อง
7.7.3 กรณีอยูน่ อกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้
มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศรับเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ และสาเนาบันทึกอนุมัติ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอฝ่ายการคลัง ก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบจากสานัก
งบประมาณ
หากสานักงบประมาณไม่เห็นชอบ สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไป
ราชการต่างประเทศไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเงินงบประมาณ
7.8 การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศในประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศไทย เช่น ไต้หวัน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามอนุมัติการเดินทางไปไต้หวัน
7.8.1 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาลงนามอนุมัติท่าทีฯ และลงนาม
บันทึกถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขออนุมัติการเดินทางไปไต้หวัน
7.8.2 สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จัดส่งบันทึก
ขออนุมัติเดินทางฯ และเอกสารที่แนบมาทั้งหมดเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7.8.3 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามอนุมัติการเดินทางไปไต้หวัน และลงนาม
หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศทราบตามระเบียบของรัฐบาล
7.8.4 กรณี ปลัด กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ ส านัก /กอง/กลุ่ มหรือ ผู้ มีค วามประสงค์
เดิ น ทางไปราชการต่า งประเทศรั บ เอกสารที่ไ ด้รั บการอนุ มัติ พร้อ มจั ด เก็ บข้ อมู ล การเดิ นทางไปราชการ
ต่างประเทศ และส่งหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทราบตามระเบียบของรัฐบาล
7.8.5 กรณีป ลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่อนุมัติ ส านัก /กอง/กลุ่ มหรือผู้ มีความประสงค์
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ดาเนินการ แก้ไข จากนั้นดาเนินการตามข้อ 7.1.2 หรือยุติเรื่อง
7.8.6 กรณีอยู่นอกแผนภารกิจต่างประเทศประจาปีงบประมาณ สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มี
ความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศรับเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ และสาเนาบันทึกอนุมัติ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอฝ่ายการคลัง ก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบจากสานัก
งบประมาณ
หากสานักงบประมาณไม่เห็น ชอบ สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้ มีความประสงค์เดินทางไป
ราชการต่างประเทศไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเงินงบประมาณ
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7.9 สานัก/กอง/กลุ่มหรือผู้มีความประสงค์เดินทางไปราชการต่างประเทศส่งท่าทีในการไปเจรจา/
ประชุมระหว่างประเทศฯที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
7.10 เจ้ าหน้ าที่ ศูน ย์ ความร่ วมมือระหว่างประเทศ จัดเก็บท่าทีในการไปเจรจา/ประชุมระหว่าง
ประเทศฯที่ได้รับอนุมัติแล้ว
7.11 การเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ
7.11.1 คณะผู้เจรจา และ/หรือประชุม ศึกษาความเป็นมา (Background) และประเด็น
ท่าทีของการเจรจา และ/หรือประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาว่าประเด็นท่าทีในครั้งนี้เป็นเรื่องอะไร โดย
อาจจะศึกษาระเบียบวาระการประชุม (Agenda) เอกสารประกอบการประชุม และผลการเจรจา และ/หรือ
ประชุมที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นสาคัญ จากนั้นสรุปประเด็น จัดทาร่างท่าทีในการไปเจรจา และ/
หรือประชุม โดยมีหัวข้อตามแบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือประชุมระหว่าง
ประเทศ)
7.11.2 คณะผู้เจรจา และ/หรือประชุมเสนอร่างท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือประชุม
ระหว่างประเทศ
7.11.3 ที่ ป รึ ก ษากฎหมายส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างท่าทีในการไปเจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ
7.11.4 กรณีมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คณะผู้เจรจา และ/หรือประชุม ดาเนินการปรับแก้ไข
ตามข้อคิดเห็น
7.11.5 หากประเด็นของการเจรจา จาเป็นหรือต้องการความมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ให้คณะผู้เจรจา และ/หรือประชุม ระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
(ระดับนักปฏิบัติ) ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ให้ความคิดเห็น เพื่อ
- นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานของประเทศไทย
- วิเคราะห์ ผลดี-ผลเสีย ในแต่ละประเด็น
- วิเคราะห์ประเด็นสาคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะเป็นประโยชน์
ต่อทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดกรอบการประชุม/เจรจา
- จัดทา เป้าหมาย และกาหนดท่าที/ทางเลือกในการประชุมหรือเจรจารวมทั้งข้อเสนอ
(Intervention) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ประเทศไทยในเรื่องนั้นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติ
กรณีไม่จาเป็นต้องมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
7.11.6 คณะผู้เจรจา และ/หรือประชุม ส่งแบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีในการไป
เจรจา และ/หรือประชุมระหว่างประเทศ) เสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนามอนุมัติพร้อม
บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอผ่านผู้อานวยการกองแผนงาน
และวิชาการจากนั้นผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการส่งต่อให้หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
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7.11.7 หากไม่สามารถจัดทาแบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ ได้พร้อมบันทึกขอ
อนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะต้องระบุวันที่จัดส่งแบบเสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ ลงใน
บันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการเสนอขออนุมัติท่าทีฯ ผ่านผู้อานวยการ
กองแผนงานและวิชาการ ให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทาง
7.11.8 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติท่าทีและทางเลือกต่างๆ ตามแบบ
เสนอประกอบการขออนุมัติท่าทีฯ
7.11.9 คณะผู้เจรจา และ/หรือประชุม เข้าร่วมเจรจา และ/หรือประชุม โดยดาเนินการ
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในหลักปฏิบัติสาหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ (Code of conduct)
7.11.10 คณะผู้เจรจา และ/หรือประชุม เข้าร่วมเจรจา และ/หรือประชุม พิจารณาประเด็น
ท่าทีที่จะเจรจาในครั้งนี้ แล้วนาเสนอท่าที และจุดยืนของประเทศไทย ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงหาแนวร่วม
และจูงใจให้ประเทศอื่นเข้ามาสนับสนุนความคิดเห็นของไทย (Lobby)
นอกจากนั้น ควรพิจารณาเสียงส่วนใหญ่ และความเห็นของประเทศอื่นที่เสนอ
- กรณีประเทศไทยได้รับประโยชน์ ก็ให้การสนับสนุน
- กรณีประเทศไทยเสียประโยชน์ ให้เสนอข้อโต้แย้งและหาเหตุผลมาสนับสนุนข้อมูล โดย
เป็นไปใน
ลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและได้ผลประโยชน์ร่วมกัน
- หากมีประเด็นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติ ให้ไปเจรจาหรือไม่แน่ใจว่าประเทศไทย ได้
หรือเสียประโยชน์ ควรสงวนท่าที และนากลับมาหารือผู้เกี่ยวข้องภายในประเทศก่อน เนื่องจากไม่มีอานาจ
ในการให้ความเห็น
- กรณีที่ความเห็นตรงข้ามกับคณะผู้แทนประเทศอื่น คณะผู้แทนประเทศไทยไม่ควรสร้าง
ความขัดแย้งกับคณะผู้แทนประเทศอื่น
7.11.11 คณะผู้เจรจา และ/หรือประชุม จัดทารายงานแจ้งผลการประชุมพร้อมผลการ
เจรจาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับท่าทีของไทยที่เสนอไว้ ตามรายงานผลการประชุม ดูงานและ
ฝึกอบรมต่างประเทศของอย. (F-FDA-T-32) และแจ้งแนวทางการเตรียมการขั้นต่อไป หรือผลการประชุม แก่
ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ต้องให้ความเห็น หรือผู้ที่ต้องดาเนินการต่อไป จากนั้นดาเนินการตามผลการเจรจา และ/
หรือประชุม หรือข้อตกลงให้บรรลุผล
7.11.12 เจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน คือ รายงาน
ผลการประชุมฯ สาเนาท่าทีในการไปเจรจาฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผลการเจรจาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้น
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8. บันทึกคุณภาพ
ชื่อเอกสาร
รายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่าย

F-FDA-T-23

อย่างน้อย 1 ปี

ประวัติการเดินทางไปราชการ

F-FDA-T-25

อย่างน้อย 1 ปี

เหตุผลความจาเป็น

F-FDA-T-28

อย่างน้อย 1 ปี

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

F-FDA-T-29

อย่างน้อย 1 ปี

รายงานผลการประชุม ดูงาน
และฝึกอบรมต่างประเทศของ F-FDA-T-32
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

อย่างน้อย 1 ปี

รหัสเอกสาร

ระยะเวลาจัดเก็บ

9. ภาคผนวก (ถ้ามี)
8.
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ผู้จัดเก็บ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองแผนงานและวิชาการ

