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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึน้ บัญชีผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ
หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร
หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2564
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ 6 (19) และมำตรำ 55 (1)
แห่งพระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564
จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกำศนี้
“ผู้เชี่ยวชำญ” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชี
จำกสำนักงำนเป็นผู้เชี่ยวชำญ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์
กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“องค์กรผู้เชี่ยวชำญ” หมำยควำมว่ำ นิติบุคคล หรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ที่ มี ผู้ เ ชี่ ย วชำญในสำขำที่เกี่ย วข้อ ง และได้ขึ้นบัญชีเ ป็นองค์กรผู้ เชี่ย วชำญตำมที่เลขำธิกำรกำหนด
เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร
หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับของรัฐและหน่วยงำนอื่นของรัฐ รวมทั้งสถำบันภำยใต้มูลนิธิ
ซึ่งเป็นกลไกของส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีจำกสำนักงำน เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำร
ทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“องค์กรเอกชน” หมำยควำมว่ำ นิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงำนรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ สถำบันกำรศึกษำของเอกชน หรือนิติบุคคลที่ได้รับกำรรับรองหรือจัดตั้งตำมกฎหมำย
ให้เป็นสถำบันกำรศึกษำที่ได้ขึ้นบัญชีตำมที่เลขำธิกำรประกำศกำหนด เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำร
ทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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หมวด 1
คุณสมบัติ มำตรฐำน หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และเงือ่ นไขกำรดำเนินงำนของผู้เชี่ยวชำญ
ส่วนที่ 1
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญ
ข้อ 3 ผู้เชี่ยวชำญต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีคณ
ุ สมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดด้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังนี้
(ก) เป็นนักวิชำกำร หรือผู้เชี่ยวชำญ หรือผู้เชี่ยวชำญในองค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน
(ข) เป็นนักวิชำกำรหรือผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นที่ปรึกษำ
โดยหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ
(ค) เป็นนักวิชำกำรหรือผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในทุกสำขำวิชำที่อำจใช้
ในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญทำงเทคนิคในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร
กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิต ภัณฑ์สมุนไพร ที่ขอขึ้นบัญชี
โดยมีประสบกำรณ์กำรทำงำนในด้ำนนั้นไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือมีประสบกำรณ์อื่นที่สำนักงำนกำหนด
หรือมีผลงำนศึกษำวิจัย ผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อย 3 เรื่อง
(3) เป็น ผู้ที่ไ ด้สำเร็จกำรศึกษำขั้นต่ำระดับปริญญำตรี สำขำเภสัชศำสตร์ แพทยศำสตร์
ทันตแพทยศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์
แผนไทยประยุกต์ หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำมที่เลขำธิกำร
ประกำศกำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนจีน
(๔) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนกำรขึ้นบัญชีของสำนักงำน เว้นแต่เวลำได้ผ่ำนพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนนั้น
(๕) ไม่เป็นผู้ถูกดำเนินคดีในควำมผิดฐำนปลอมแปลงเอกสำรที่จะนำมำใช้ประกอบกำรยื่นขอ
ขึ้นบัญชี เว้นแต่คดีจะยุติว่ำผู้ขอขึ้นบัญชีไม่มีควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำนั้น หรือในกรณีที่ศำลมีคำพิพำกษำ
ถึงที่สุดว่ำมีควำมผิด ผู้ขอขึ้นบัญชีสำมำรถยื่นคำขอได้เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับแต่วันที่ศำลมีคำพิพำกษำ
ถึงที่สุดในคดีดังกล่ำว
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกตรวจสอบเพื่อรับรองควำมถูกต้องแท้จริงของเอกสำรฉบับใด
ฉบับหนึ่งอันเนื่องมำจำกมีพฤติกำรณ์หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่ำกระทำกำรปลอมแปลงเอกสำร
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ของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในกำรกระทำผิดดังกล่ำว
หรือมีควำมผิดในเหตุอื่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ส่วนที่ 2
มำตรฐำน หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และเงื่อนไขกำรดำเนินงำนของผูเ้ ชี่ยวชำญ
ข้อ 4 ผู้เชี่ยวชำญต้องมีมำตรฐำน หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และเงื่อนไขกำรดำเนินงำน
ดังต่อไปนี้
(1) กำรประเมิน เอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร
หรือกำรตรวจสอบ ให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำตรวจสอบตำมหลักวิชำกำรรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไข
กำรประเมินที่สำนักงำนกำหนด
(2) จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ รำยงำน
ผลกำรตรวจสถำนประกอบกำรหรื อ รำยงำนผลกำรตรวจสอบแล้ ว แต่ ก รณี ส่ ง มอบให้ ส ำนั ก งำน
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(3) มี ค วำมเป็ น กลำง และไม่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง โดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้ อ ม รวมทั้ ง
ไม่มีควำมสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงำน หรือผู้ประกอบกำรในเรื่องที่พิจำรณำ
(4) แสดงควำมไม่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ควำมเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ยื่ น ค ำขอประเมิ น เอกสำร
ทำงวิชำกำร และตรวจสถำนประกอบกำรทุกครั้งก่อนที่จะทำกำรประเมิน
(5) รักษำควำมลับของข้อมูลที่ได้รับและลงนำมเพื่อแสดงเจตจำนงในกำรรัก ษำควำมลั บ
และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจ
สถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบให้แก่บุคคลที่สำม เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร
จำกผู้ยนื่ คำขอและสำนักงำน
หมวด 2
คุณสมบัติ มำตรฐำน หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และเงือ่ นไขกำรดำเนินงำน
ขององค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ส่วนที่ 1
คุณสมบัติขององค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ข้อ 5 องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
(2) มีกำรกำหนดนโยบำย ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ และดำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
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(3) มีบุคลำกร ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 3 เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร
ตรวจวิเครำะห์ ตรวจสถำนประกอบกำร หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ส่วนที่ 2
มำตรฐำน หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และเงื่อนไขกำรดำเนินงำน
ขององค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ข้อ 6 องค์ ก รผู้ เ ชี่ ย วชำญ หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ องค์ ก รเอกชน ต้ อ งมี ม ำตรฐำน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และเงื่อนไขกำรดำเนินงำน ดังนี้
(1) ประสำนและกำหนดบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 3 เพื่อประเมินเอกสำร
ทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบ ตำมหลักวิชำกำร
และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและเงื่ อ นไขกำรประเมิ น ที่ ส ำนั ก งำนก ำหนด โดยรวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น
จัดทำรำยงำนผลกำรประเมิน รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ รำยงำนผลกำรตรวจสถำนประกอบกำร
หรื อ รำยงำนผลกำรตรวจสอบแล้ ว แต่ ก รณี และส่ ง มอบให้ ส ำนั ก งำนภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด
รวมทั้งประสำนงำนกับสำนักงำน ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหำเกี่ยวกับกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร
กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบ
(2) จัดทำบัญชีรำยชื่อและคุณสมบัติของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ทำหน้ำที่ประเมินเอกสำร
ทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบ โดยปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บไว้พร้อมให้สำนักงำนตรวจสอบ
(3) ให้ถือว่ำควำมเห็นในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจ
สถำนประกอบกำร หรื อ กำรตรวจสอบตำม (1) เป็ น ควำมเห็ น ขององค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงำนนั้ น
และต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกำรประเมิ น เอกสำรทำงวิ ช ำกำร ผลกำรตรวจวิ เ ครำะห์ ผลกำรตรวจ
สถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบดังกล่ำว
(4) มี ค วำมเป็ น กลำง ไม่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง โดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้ อ ม รวมทั้ ง
ไม่มีควำมสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงำน หรือผู้ประกอบกำรในเรื่องที่พิจำรณำ
(5) แสดงควำมไม่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ควำมเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ยื่ น ค ำขอประเมิ น เอกสำร
ทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบ ทุกครั้งก่อนที่จะทำ
กำรประเมิน ทั้งนี้ หำกผู้เชี่ยวชำญเคยทำหน้ำที่ หรือเป็นที่ปรึกษำ หรือให้บริกำรแก่ผู้ยื่นคำขอประเมิน
เอกสำรทำงวิ ช ำกำร องค์ ก รผู้ เ ชี่ ย วชำญ หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ องค์ ก ร เอกชนดั ง กล่ ำ ว
ต้ อ งไม่ ป ระเมิ น เอกสำรทำงวิ ช ำกำรของผู้ ยื่ น ค ำขอประเมิ น รำยนั้ น และแจ้ ง ให้ ส ำนั ก งำนทรำบ
พร้อมทั้งส่งเอกสำรทำงวิชำกำรและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินทั้งหมดคืนให้สำนักงำน
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(6) รักษำควำมลับของข้อมูลที่ได้รับและลงนำมเพื่อแสดงเจตจำนงในกำรรัก ษำควำมลั บ
และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจ
สถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบ ให้แก่บุคคลที่สำม
หมวด 3
กำรขึน้ บัญชี กำรแก้ไขเปลีย่ นแปลง กำรขยำยขอบข่ำย กำรลดขอบข่ำย
และกำรยกเลิก หรือกำรเพิกถอนกำรขึ้นบัญชี
ส่วนที่ 1
กำรขึน้ บัญชี
ข้อ 7 ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์
จะขอขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชำญ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์
กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องยื่นคำขอขึ้นบัญชีกับสำนักงำน
ตำมแบบที่เลขำธิกำรกำหนด
ข้อ 8 ให้เลขำธิกำรประกำศบัญชีผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือ
องค์กรเอกชน และขอบข่ำยกำรประเมิน เพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำรของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เมื่อปรำกฏว่ำ ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติ ตำมหมวด ๑
บัญชีผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนตำมวรรคหนึ่ ง
ให้มีอำยุ 5 ปี นับแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชี หำกประสงค์จะขึ้นบัญชีดังกล่ำวใหม่ให้ยื่นคำขอขึ้นบัญชีภำยใน
90 วันก่อนวันสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่ำวแล้วให้ถือว่ำบัญชีดังกล่ำวยังใช้ต่อไปได้จนกว่ำเลขำธิกำร
จะไม่ขึ้นบัญชี
ส่วนที่ 2
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรขยำยขอบข่ำย กำรลดขอบข่ำย
ข้อ 9 ผู้เชี่ย วชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ขยำยขอบข่ำย หรือลดขอบข่ำย ให้ยื่นคำขอตำมแบบที่
เลขำธิกำรกำหนด
ข้อ 10 ให้ ส ำนั ก งำนมี อ ำนำจแก้ ไ ขข้ อ มู ล กำรขึ้ น บั ญ ชี ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตรงตำมควำมเป็ น จริ ง
ในกรณีตรวจพบว่ำ ข้อมูลไม่ตรงตำมที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีไว้
ให้เลขำธิกำรประกำศกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมข้อ 9 และข้อ 10
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ส่วนที่ 3
กำรยกเลิก หรือกำรเพิกถอนกำรขึ้นบัญชี
ข้อ 11 ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์
จะขอยกเลิกกำรขึ้นบัญชี ให้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงำนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 45 วัน และให้
กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเป็นไปตำมเงื่อนไขวันเวลำที่ได้ระบุไว้ในหนังสือที่ได้แจ้งแล้วนั้น ในกรณีที่ไม่ได้
ระบุเงื่อนไขวันเวลำที่ยกเลิกกำรขึ้นบัญชีไว้ในหนังสือดังกล่ำว ให้ถือเอำวันที่สำนักงำนได้รับหนังสือนั้น
เป็นวันยกเลิกกำรขึ้นบัญชี
ทั้งนี้ ต้องจัดทำรำยงำนผลกำรประเมิน รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ รำยงำนผลกำรตรวจ
สถำนประกอบกำร หรือรำยงำนผลกำรตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้สำนักงำน
ก่อนวันที่มีผลเป็นกำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีตำมวรรคหนึ่ง เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
ข้อ 12 ให้ ส ำนั ก งำนมี อ ำนำจเพิ ก ถอนกำรขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชำญ องค์ ก รผู้ เ ชี่ ย วชำญ
หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 3 หรือข้อ 5 หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน หน้ำที่ควำมรับผิด
และเงื่อนไขกำรดำเนินงำนตำมข้อ 4 หรือข้อ 6
(2) ยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จ ซึ่งเอกสำรเท็จนั้นมีส่วนสำคัญในกำรที่สำนักงำนใช้ในกำรพิจำรณำ
รับขึ้นบัญชี
(3) องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่ ว ยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เลิก ยกเลิก หรือถูกยุบ
หน่วยงำนหรือองค์กร
ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ถูกเพิกถอนออกจำก
กำรขึ้ น บั ญ ชี จ ะขอขึ้ น ใหม่ อี ก ไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ เ วลำได้ ผ่ ำ นพ้ น ไปแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 ปี นั บ แต่ วั น ที่
ถูกเพิกถอนนั้น ทั้งนี้ ควำมในวรรคนี้ให้ใช้บังคับเฉพำะในกรณีกำรเพิกถอนตำม (1) และ (3) เท่ำนัน้
ส่วนกรณีกำรเพิกถอนตำม (2) จะขึ้นบัญชีผู้ที่ถูกเพิกถอนนั้นอีกไม่ได้
ผลของกำรยกเลิก เพิกถอนกำรขึ้นบัญชี ไม่กระทบถึงกำรกระทำใด ๆ ที่ดำเนินกำรไปแล้ว
ที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ให้อยู่ในกำรพิจำรณำของเลขำธิกำร
ข้อ 13 เมื่ อ มี ก ำรยกเลิ ก หรื อ เพิ ก ถอนกำรขึ้ น บั ญ ชี ต ำมข้ อ ๑๒ ให้ เ ลขำธิ ก ำรประกำศ
กำรยกเลิกหรือเพิกถอนกำรขึ้นบัญชีนั้นด้วย
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หมวด 4
กำรอุทธรณ์
ข้อ 14 ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่สำนักงำน
ไม่รับขึ้นบัญชีตำมข้อ 8 หรือถูกเพิกถอนกำรขึ้นบัญชีตำมข้อ ๑๒ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อเลขำธิกำรได้
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่ำว
ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำคำอุทธรณ์
เมื่อได้รับคำอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้เลขำธิกำรรำยงำนควำมเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวง
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ให้ปลัด กระทรวงพิจำรณำ
ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับรำยงำน ถ้ำมีเหตุจำเป็นไม่อำจพิจำรณำให้ แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ปลัดกระทรวงมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบก่อนครบกำหนดเวลำดังกล่ำว
ในกำรนี้ ให้ขยำยระยะเวลำพิจำรณำอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลำ
ดังกล่ำว
ในระหว่ำงกำรอุทธรณ์ เลขำธิกำรอำจพิจำรณำให้ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนดำเนินกำรต่อไปได้
หมวด 5
ค่ำใช้จ่ำย
ข้อ 15 ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรตำมประกำศนี้ ให้เป็นไปตำมบัญชีแนบท้ำย
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเรื่อง ค่ำขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจำกผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ
หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่ทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำร
ทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หมวด 6
ควำมจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในกำรเร่งรัดกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้อ 16 ในกรณีมีควำมจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในกำรเร่งรัดกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ที่มีหน้ำที่หรือควำมเชี่ยวชำญโดยเฉพำะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเกี่ยวกับกำรประเมินเอกสำร
ทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบ ให้เลขำธิกำร
มีอำนำจประกำศกำรขึ้นบัญชี ให้ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ตำมประกำศนี้ โดยให้ยกเว้นกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนินกำรตำมประกำศนี้ได้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน
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ในกำรประกำศกำรขึ้นบัญชีตำมวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุผลควำมจำเป็น ประโยชน์ในกำรเร่งรัด
หรือผลกระทบต่อกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงหน้ำที่หรือควำมเชี่ยวชำญโดยเฉพำะ
ของผู้เชี่ยวชำญหน่วยงำน หรือองค์กรที่ขึ้นบัญชีไว้ด้วย
บัญชีผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนตำมวรรคหนึ่ ง
ให้มีอำยุ 5 ปี นับแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชี
บทเฉพำะกำล
ข้อ 17 ให้ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่สำนักงำน
ได้ประกำศหรือมอบหมำยให้ทำหน้ำที่ในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจ
สถำนประกอบกำร หรือกำรตรวจสอบในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก่อนวันที่ประกำศนี้
ใช้บังคับให้ดำเนินกำรได้ต่อไปไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ประกำศนี้ใช้บังคับ
ประกำศ ณ วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖4
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