เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารมีความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเร่ ง รั ด
การพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเป็นการสมควรกาหนดค่าขึน้ บัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 (๒) และข้อ 4 วรรคสาม ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการอาหาร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕-๕/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ กาหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรื อ องค์ ก รเอกชนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ที่ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น เอกสารทางวิ ช าการ
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาต
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ดังต่อไปนี้
ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ค่ า ขึ้ น บั ญ ชี ที่ จ ะจั ด เก็ บ ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น และหากค่ า ขึ้ น บั ญ ชี ที่ จ ะจั ด เก็ บ นั้ น
เป็น การได้รับยกเว้น บางส่ว น เมื่อได้คานวณค่าขึ้นบัญชีสุทธิที่จะจัด เก็บดังกล่าวแล้วมี เศษสตางค์
ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจานวนเต็ม
(๑) ได้รับยกเว้นค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บทั้งหมด ตามลาดับ ๑ ของบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้
ให้ แ ก่ผู้ยื่น คาขอขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ที่ทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ดังนี้
(ก) ผู้เชี่ยวชาญที่มิใช่นิติบุคคล

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ข) องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพเฉพาะเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพ
เช่น สภาวิชาชีพต่าง ๆ
(ค) หน่ ว ยงานของรั ฐ หมายความว่ า กระทรวง ทบวง กรม หรื อ ส่ ว นราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือในกากับของรัฐ และให้หมายความรวมถึงองค์การมหาชน
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(ง) สถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
(จ) สถาบั น การศึ ก ษาของเอกชน หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองหรื อ จั ด ตั้ ง
ตามกฎหมายให้เป็นสถาบันการศึกษา
(ฉ) สมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(ช) หน่วยงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหาร
(๒) ได้รับยกเว้นค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บบางส่วน ได้แก่ ผู้ยื่นคาขอขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจ
หรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร ให้ได้รับยกเว้นค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บตามลาดับ ๒.๒
ของบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2561
รายการ
1. ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ (๑)
๑.๑ การพิจารณาคาขอขึ้นบัญชี / คาขออื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑) คาขอขึ้นบัญชีใหม่
(๒) คาขอ หรือหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการ
ขึ้นบัญชี
๑.๒ การตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบของ
องค์กร (๒)
(๑) ค่าตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ
(๒) ค่าตรวจประเมินระบบขององค์กรผู้เชี่ยวชาญ
๑.๓ การขึ้นบัญชี
2. ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของ
รัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการตรวจ
สถานประกอบการอาหาร (๓)
๒.๑ การพิจารณาคาขอขึ้นบัญชี / คาขออื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑) คาขอขึ้นบัญชีใหม่
(๒) คาขอขยายขอบข่ายการขึ้นบัญชี
(๓) คาขอ หรือหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการขึ้น
๒.๒ การประเมินสมรรถนะของผู้ตรวจประเมิน และ/หรือระบบขององค์กร
จากเอกสารที่ผู้ยื่นคาขอส่งมาให้ประเมิน
๒.๓ การตรวจสมรรถนะของผู้ตรวจประเมินและ/หรือระบบขององค์กร
โดยการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริง (๔)
๒.๔ การขึ้นบัญชี
หมายเหตุ (๑) การขึ้นบัญชี มีอายุ 5 ปี

ค่าขึ้นบัญชีทจี่ ะจัดเก็บ (บาท)
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กร/หน่วยงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

1,000
500

1,000
500

5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

-

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐

-

๑๒,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

(๒) สาหรับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและค่าที่พัก ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
(๓) การขึ้นบัญชี มีอายุ ๓ ปี
(๔) สาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ให้หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ย

