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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการกาหนดระยะเวลาการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยนื่ คาขอ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
อาศั ยอ านาจตามความในข้ อ ๔ (๓) แห่ งค าสั่ งหั วหน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิ จารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคาแนะนาของคณะกรรมการอาหาร
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการประชุมครั้ งที่ ๘-๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ที่ จะจั ด เก็ บจากผู้ ยื่นคาขอในกระบวนการพิ จารณาอนุญาตผลิต ภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้ อ ๒ ให้ ผู้ ยื่นคาขอในกระบวนการพิ จารณาอนุญาตผลิตภั ณฑ์อ าหารในกรณีดังต่อไปนี้
ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายทีจ่ ะจัดเก็บ
(๑) กรณีที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายทีจ่ ะจัดเก็บทั้งหมด มีดังต่อไปนี้
(๑.๑) ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้
(ก) เป็นโครงการพระราชดาริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ข) เป็นสถานประกอบการที่มีเครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า และคนงานไม่ถึง ๗ คน
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่ าด้วยส่งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้ านและชุ มชนเมื อง
แห่งชาติ
(๑.๒) ไม่ จัด เก็ บ ค่ าใช้ จ่ายที่ จะจั ด เก็ บ ในรายการใดรายการหนึ่ ง ของแต่ ล ะบั ญชี
ที่แนบท้ายประกาศนี้ มีดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ค าขออนุ ญ าตผลิ ต อาหารหรื อ ส่ ง ออกซึ่ ง อาหารเ พื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า ง
ส าหรั บ การขึ้นทะเบียนตารั บอาหารหรื อ เพื่อ พิจารณาในการสั่งซื้อ ตามข้อ ๑.๑ (๘) ในบัญชี ๑
ที่แนบท้ายประกาศนี้
(ข) เป็นคาขออนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็น ตัวอย่ างส าหรับการขึ้น ทะเบี ย น
ตารับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ ตามข้อ ๑.๒ (๖) ในบัญชี ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้
(ค) เป็ น หนั ง สื อ ชี้ แ จงการขอเพิ่ ม ฉลากอาหารที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกจาหน่ า ย
นอกราชอาณาจักร ตามข้อ ๑.๓ (๘) ในบัญชี ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้
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(๒) กรณีที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ จะจัดเก็บบางส่วน โดยการจัดเก็บไม่เต็มอัต ราค่ าใช้ จ่ าย
ที่จะจัดเก็บในรายการหนึ่ งรายการใดของแต่ละบั ญชีที่แนบท้ ายประกาศนี้ มีดังต่อไปนี้ และหากค่าใช้ จ่ าย
ที่จะจัดเก็บนั้น เมื่อได้คานวณค่าใช้จ่ายสุทธิทจี่ ะจัดเก็บดังกล่าวแล้วมีเศษสตางค์ให้ปัดเศษลงเป็นจานวน
เต็มหลักสิบ
(ก) เป็ น การพิจารณาคาขอและการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารคาขออนุญาต
ผลิ ต ภั ณฑ์อาหาร โดยมี การอ้างอิง สูตรและกรรมวิธีการผลิต ที่ได้ รับ อนุญ าตอยู่เดิ มของผู้รับอนุญาต
ที่ เ ป็ น บุค คลหรื อนิติบุ คคลเดี ยวกัน ในกรณีนี้ ให้จัดเก็ บค่าใช้จ่า ยต่ อหนึ่ง คาขอ ในอั ตราหนึ่งในสาม
ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ ตามข้อ ๑.๓ ในบัญชี ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้
(ข) เป็ น การพิจารณาคาขอและการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารคาขออนุญาต
โฆษณาอาหาร โดยมี ก ารอ้ างอิงการโฆษณาอาหารที่ได้รับ อนุญาตอยู่เดิม และไม่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม
การโฆษณาอาหารที่น ามาอ้ างอิงนั้น ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายต่อหนึ่ง คาขอ ในอัตราหนึ่งในสาม
ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ ตามข้อ ๑.๔ ในบัญชี ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้
(ค) เป็นการยื่นคาขอ โดยนาคาขอเดิมซึ่งมีการยื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่ได้
มีการประเมินเอกสารทางวิชาการในคราวก่อน ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของอั ต รา
ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ ข้อ ๒.๓ หรือข้อ ๒.๔ ในบัญชี ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้
แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒ (๒) (ค) ทุกครั้งจนกว่าจะผ่านการพิจารณาอนุญาต
(ง) เป็นการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการอาหาร เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
ณ สถานประกอบการ (Follow-up Audit) ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในอั ตรากึ่ งหนึ่งของอัตราค่ าใช้ จ่ าย
ที่จะจัดเก็บ ตามข้อ ๒.๕ ในบัญชี ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

