
ค ำสั่ง คสช. ที่ ๗๗/๒๕๕๙
เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำร

พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ
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กำรวิจัยทำงคลินิกในประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจ

o ปี 2558 ประเทศไทยมีรำยได้จำกกำรวิจัยทำงคลินิกมำกถึง 8,800 ล้ำนบำท
• เกิดกำรจ้ำงงำนโดยตรงถึง 8,905 ต ำแหน่ง ค่ำจ้ำงรวม 4,900 ล้ำนบำท

• เกิดกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีก 6,604 ต ำแหน่ง

o ระหว่ำงปี 2553-2558 กำรวิจัยทำงคลินิก
• ประเทศไทยมีกำรวิจัยเพียง 976 โครงกำร

• ไต้หวันที่มีกว่ำ 2,000 โครงกำร

• เกำหลีใต้มีมำกกว่ำ 4,000 โครงกำร

o ข้อเสนอจำกงำนวิจัย
• ปรับปรุงกระบวนกำรทบทวนข้อมูลและลดระยะเวลำในกำรอนุมัติลง
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ที่มำ: กำรศึกษำวิเครำะหประโยชนของกำรท ำวิจัยทำงคลินิกตอเศรษฐกิจของประเทศไทย; Deloitte Acess Economics



สภำพปัญหำกำรอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

o มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและสุขภำพของผู้บรโิภค
• Quality, Safety and Efficacy

o กำรเติบโตของภำคธุรกิจไม่สัมพันธ์กับจ ำนวนบุคลำกร อย. ที่มีอยู่

o กม.ไม่มีบทบัญญัติให้ อย.มอบหมำยใหท้ ำกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่
• ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หรือหน่วยงำนภำยนอก

• หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

• เก็บค่ำใช้จ่ำยจำกผู้ยื่นค ำขอ

o ค่ำธรรมเนียมที่อยู่ท้ำย พรบ. ต้องส่งกระทรวงกำรคลัง
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ภำระงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละช่วงทศวรรษ
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ปี

จ ำนวน

ที่มา : 1. ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  ส านักงานเลขานุการกรม
2. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อย.

*

* ตัวเลขประมาณการ



ขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุญำตและออกหนังสอืรับรอง
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กำรพิจำรณำใดๆ
oกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์
oกำรให้ค ำปรึกษำกำรวิจัย
oกำรให้ค ำปรึกษำกำรจัด 

เตรียมเอกสำรฯ

กำรตรวจสอบ
o กำรพิจำรณำค ำขอ
o กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ

เอกสำร
o กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร
o กำรตรวจวิเครำะห์
o กำรตรวจสถำนประกอบกำร
o กำรตรวจสอบ

เดิมก่อมมี ม.44 ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
• GMP Cert.
• CPP
• CFS

ค่ำธรรมเนียม

กระทรวงกำรคลัง

• ใบอนุญำตฯ
• ใบส ำคัญฯ
• ใบแจ้งรำยกำร

รำยละเอียดฯ



กำรปรับปรุงพัฒนำประสิทธิภำพในกำรอนุญำต

o กำรพัฒนำประสิทธิภำพขั้นตอนกำรอนุญำต
 มอบอ ำนำจให้ สสจ. พิจำรณำอนุญำตเพ่ิมเติมมำกขึ้น

 ปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำน, Reprocess

o กำรขอปรับอัตรำค่ำตอบแทนใหม่ให้กับเชี่ยวชำญ 

o พรบ. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต

o ขอจัดตั้งองค์กรอิสระ (ประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร/ตรวจโรงงำนฯ)

o ขอเพิ่มอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร

o ร่ำง พระรำชบัญญัต.ิ....................
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1. 
องค์กำรมหำชน

(Public 
Organization)

2. 
หน่วยบริกำรรูปแบบ

พิเศษ (Service 
Delivery Unit:

SDU)

3.
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบ

แห่งชำติ

พัฒนำกำรของ ม.44



เพื่อเร่งรัดกำรพิจำรณำอนุญำต

ให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

ผลักดันให้เกิดกำรปฏิรูประบบ
กำรอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ
และระบบกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย

มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภำพผ่ำนกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ

ภำยในประเทศอย่ำงย่ังยืน

เป็นกำรปฏิรูประเบียบรำชกำร

เพื่อประโยชน์แก่ประชำชน 

ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและ
มีทำงเลือกผลิตภัณฑ์สขุภำพ

ที่มีคุณภำพได้หลำกหลำยมำกขึ้น

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
และกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน 

ทำงธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ทั้งในระดับภูมิภำคอำเซียน

และระดับกำรค้ำโลก

1

วัตถุประสงค์ของค ำสั่งฯ (ม.44)
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ประกำศค่ำใช้จ่ำยสูงสุดและที่เก็บจริง
(มำตรำ 44 ข้อ 4)

ประกำศหลักเกณฑ์ วิธีกำรฯ ได้มำซ่ึง
ผู้เชี่ยวชำญ และขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชำญ
(มำตรำ 44 ข้อ 4)

มำตรำ 44

1

2
จัดท ำหลักเกณฑ์กำรรับเงินและ
กำรใช้จ่ำยเงิน
(มำตรำ 44 ข้อ 7)

3

เตรียมควำมพร้อมบุคลำกร
ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
(มำตรำ 44 ข้อ 2)

4

กิจกรรมและระยะเวลำที่ต้องด ำเนินกำร

10

กลำงเดือน มี.ค.60

คชจ.สูงสุด
เข้ำ ครม. 

เดือน ม.ีค.60

ม.ค.60 เสนอ รมต.
ก.พ.60 ลงรำชกิจจำฯ 

เดือน ม.ค.-มี.ค.60



รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง  
วันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๐

• ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง อัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุดที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอใน
กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (7 ฉบับ)

• ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง อัตรำค่ำขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจำกผู้เชี่ยวชำญ องค์กร
ผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่ท ำหน้ำที่ใน
กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนประกอบกำร หรือกำร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (7 ฉบับ)

• ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (7 ฉบับ)

• ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรรับและจ่ำยเงินที่
จัดเก็บตำมกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (1 ฉบับ)
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กำรรับและจ่ำยเงินที่จัดเก็บตำมกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต
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ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำ

13
3 ธันวำคม 2560



ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำต

o ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ มีอ ำนำจประกำศก ำหนด ดังต่อไปนี้
(๓) ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

และอำจยกเว้นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือบำงส่วน ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยสูงสุด

(๔) อัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุดที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ

อัตรำค่ำขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุดตำม (๔) และ (๕) เมื่อได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกำศที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง อำจให้
มีกำรยกเว้นหลักเกณฑ์วิธีกำร และเง่ือนไขตำม (๑) ค่ำขึ้นบัญชีตำม (๒) หรือ
ค่ำใช้จ่ำยตำม (๓) ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้
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www.fda.moph.go.th
www.oryor.com

http://www.facebook.com/fdathai
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บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๑. การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
    ค าขออนุญาตและแก้ไขรายการในใบอนุญาตสถานที่เกี่ยวกับยา 

 ๑.๑ ค ำขออนุญำตสถำนที่ขำย สถำนที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร    
และสถำนที่ผลิตยำแผนปัจจุบัน 

ค าขอละ ๕๐๐ 

 ๑.๒ ค ำขออนุญำตสถำนที่ขำย สถำนที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
และสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 

ค าขอละ ๕๐๐ 

 ๑.๓ ค ำขอย้ำยสถำนที่ขำย สถำนที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
หรือสถำนที่เก็บยำเป็นกำรชั่วครำวและสถำนที่ผลิตยำแผนปัจจุบัน  

ค าขอละ ๕๐๐ 

 ๑.๔ ค ำขอย้ำยสถำนที่ขำย สถำนที่น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
หรือสถำนที่เก็บยำเป็นกำรชั่วครำวและสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 

ค าขอละ ๕๐๐ 

 ๑.๕ ค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตยำแผนปัจจุบัน ค าขอละ ๓๐๐ 

 ๑.๖ ค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตยำแผนโบรำณ ค าขอละ ๓๐๐ 
๒. การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
    ค าขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา 

 ๒.๒ ค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณ 
  (๑) ต ำรับยำแผนโบรำณ ค ำขอละ ๕๐๐ 
๓. การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
    ค าขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตโฆษณาขายยา 

 ๓.๑ ค ำขออนุญำตโฆษณำขำยยำ ค าขอละ ๓๐๐ 
 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๕. การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
    ค าขอการต่ออายุใบอนุญาต 

ค ำขอละ  จัดเก็บเท่ำกับ 
อัตรำจัดเก็บ 
ตำมประเภท 
ใบอนุญำตของ 
ค ำขอนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๗. การประเมินเอกสารทางวิชาการค าขอโฆษณาขายยา 
 ๗.๓ กำรโฆษณำขำยยำที่กระท ำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ 

หรือกำรโฆษณำขำยยำทำงสื่อทั่วไป กรณีไม่ส่งให้ผู้เชี่ยวชำญ
ประเมิน 

ค าขอละ ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๓ การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกจากบัญชี ๑ และบัญช ี๒ 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๒. การพิจารณาออกใบอนุญาตโฆษณาขายยา 
 ๒.๑ ใบอนุญำตโฆษณำขำยยำที่กระท ำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ 

หรือใบอนุญำตโฆษณำขำยยำทำงสื่อท่ัวไป 
ค าขอละ ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑอ์าหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๑.๑ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
ค าขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร หรือค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 (๑) ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน ฉบับละ ๑,๐๐๐ 
 (๒) กำรยื่นแบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 

  (๒.๑) กรณีเพ่ิมประเภทอำหำร หรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลน                  
แผนผัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร 

ฉบับละ ๕๐๐ 

  (๒.๒) กรณีแก้ไขรำยกำรอ่ืน นอกเหนือจำกกำรเพ่ิมประเภท หรือ 
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง 

ฉบับละ ๒๕๐ 

 (๓) ค ำขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำร ฉบับละ ๒,๐๐๐ 
 (๔) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร ฉบับละ ๕๐๐ 
 (๕) ขออนุญำตย้ำยสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร 
  (๕.๑) กรณีย้ำยสถำนที่ผลิต ฉบับละ ๒,๐๐๐ 
  (๕.๒) กรณีย้ำยสถำนที่เก็บอำหำร ฉบับละ ๕๐๐ 
 (๖) ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตผลิตอำหำร 
  (๖.๑) กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแผนผัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ฉบับละ ๑,๐๐๐ 
๑.๒ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
      ค าขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่น าเข้าอาหาร หรือค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 (๑) ค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๕,๐๐๐ 
 (๒) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๕๐๐ 
 (๓) ค าขออนุญาตย้ายสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร ฉบับละ ๑,๐๐๐ 
 (๔) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตน าเข้าอาหาร ฉบับละ ๕๐๐ 
 (๕) ค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

เฉพาะคราว 
ฉบับละ ๕๐๐ 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑอ์าหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๑.๑ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
ค าขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร หรือค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 (๖) ค าขออนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับ 
การข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร หรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซื้อ 

ฉบับละ ๒๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑอ์าหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๑.๓ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
ค าขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร หรือค าขออ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 (๔) กำรยื่นแบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้
ฉลำกอำหำร 

ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๑ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๒. การตรวจสถานประกอบการเพื่อออกหนังสือรับรอง สถานที่ผลิต น าเข้า หรือรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง 
ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (๑) การตรวจสถานประกอบการเพ่ือออก หรือตอ่อายหุนงัสือรับรองสถานท่ีผลิต นาเข้า หรือรับจ้างผลิต 
เคร่ืองส าอาง รวมถึงการตรวจสอบสถานประกอบการ ในกรณีย้ายสถานที่ผลิต น าเข้า รับจ้างผลิต 
หรือสถานที่เก็บเครื่องส าอาง 

  (๑.๑) กรณีมีคนงำนระหว่ำง ๑ คน ถึง ๖ คน หรือเครื่องจักรไม่เกิน         
๕ แรงม้ำ 

ครั้งละ ๖,๐๐๐ 

  (๑.๒ ) กรณีคนงำนระหว่ำง ๗ คน ถึง ๕๐ คน หรือเครื่องจักร 
มำกกว่ำ ๕ แรงม้ำ ถึง ๒๐ แรงม้ำ 

ครั้งละ ๑๑,๐๐๐ 

  (๑.๓ ) กรณีคนงำนระหว่ำง ๕๑ คน ถึง ๒๐๐ คน หรือเครื่องจักร 
มำกกว่ำ ๒๐ แรงม้ำ ถึง ๕๐ แรงม้ำ 

ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ 

  (๑.๔ ) กรณีคนงำนมำกกว่ำ ๒๐๑ คน หรือเครื่องจักร มำกกว่ำ ๕๐ 
แรงม้ำ  

ครั้งละ ๒๑,๐๐๐ 

 (๒) การตรวจสถานประกอบการหรือเอกสาร (กรณีเปล่ียนแปลงรายการใบอนญุาตสถานท่ีผลิต 
น าเข้า รับจ้างผลิต หรือสถานท่ีเก็บเคร่ืองส าอาง) 

  (๒.๑) การตรวจสอบเพ่ือประกอบการอนญุาตให้เปล่ียนแปลง
รายการในหนงัสือรับรองสถานท่ีผลิต หรือหนงัสือรับรองสถานท่ี
น าเข้าเคร่ืองส าอาง 

ครั้งละ ๑,๕๐๐ 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๒ การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกจากบัญชี ๑ 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๑. การพิจารณาสนับสนุนในกระบวนการพิจารณาเครื่องส าอาง 

 (๑.๑) การตรวจสอบและสืบค้นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั 
การอนญุาต (ไม่รวมการคัดสาเนาเอกสารและไมร่วมคา่ขนสง่) 

รายการละ ๑๐๐ 

 (๑.๒) การพิจารณา การวินิจฉยั หรือการรับรอง โดยตอบเป็นหนงัสือ 

  (๑) การพิจารณาวินิจฉยัวา่เป็นเคร่ืองส าอางหรือไม่ ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

  (๒) การพิจารณาวินิจฉยัประเภทผลิตภัณฑ์ ฉบับละ ๓,๐๐๐ 

 (๑.๓) การบันทึกข้อมูลในการยื่นค าขอในระบบ E-submission(กรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้) 

  (๑)  ค าขอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแนบเอกสาร 

   (ก) กำรบันทึกค ำขอที่ประกอบด้วยสูตร ๑ – ๕ สูตร ฉบับละ ๕๐๐ 

   (ข) กำรบันทึกค ำขอที่ประกอบด้วยสูตร ๖ – ๑๐ สูตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

   (ค) กำรบันทึกค ำขอที่ประกอบด้วยสูตร ๑๑ – ๑๕ สูตร ฉบับละ ๑,๔๐๐ 

   (ง) กำรบันทึกค ำขอที่ประกอบด้วยสูตรตั้งแต่ ๑๖สูตรขึ้นไป ฉบับละ ๒,๐๐๐ 

  (๒) ค าขอผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบเอกสาร 

   (ก) การบันทึกค าขอผลิตภัณฑ์ 

    ๑) ค ำขอที่ประกอบด้วยสูตร ๑ – ๕ สูตร ฉบับละ ๕๐๐ 

    ๒) ค ำขอที่ประกอบด้วยสูตร ๖ – ๑๐ สูตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

    ๓) ค ำขอที่ประกอบด้วยสูตร ๑๑ – ๑๕ สูตร ฉบับละ ๑,๔๐๐ 

    ๔) ค ำขอที่ประกอบด้วยสูตรตั้งแต่ ๑๖ สูตรขึ้นไป ฉบับละ ๒,๐๐๐ 

   (ข) กำรบันทึกเอกสำรแนบของข้อ ๑ (๑.๓)(๒)(ก) 
แล้วแต่กรณี 

ฉบับละ ๕๐ 

หมำยเหต ุ การคิดค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลของค าขอผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบเอกสาร ตามข้อ  

๑ (๑.๓)(๒)(ก)และ ข้อ ๑ (๑.๓)(๒)(ก) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๔,๐๐๐บาท/ฉบับ/ค าขอ 



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญช ี๒ การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกจากบัญชี ๑ 

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

อัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ 

(บาท) 

๓. การพิจารณาการออกใบรับรอง 

 (๑) ใบแทนใบรับรองต่ำงๆ ฉบับละ ๑๐๐ 

 (๒) การรับรองส าเนาหนังสือรับรองหรือใบรับรองต่างๆ ฉบับละ ๑๐๐ 
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