
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ค่าขึ้นบัญชทีี่จะจดัเกบ็จากผู้เชี่ยวชาญ  องคก์รผู้เชี่ยวชาญ  หนว่ยงานของรัฐ   

หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  ที่ท าหน้าที่ในการประเมนิเอกสารทางวิชาการ   
หรือการตรวจสถานประกอบการผลติภัณฑ์เครือ่งส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีความคล่องตัวและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  ในการบริหารจัดการ  จึงจ าเป็นต้องมีกลไกในการพิจารณาอนุญาต  เพ่ือประโยชน์ 
ในการเร่งรัดการพิจารณาอนุญาต  ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย  ซึ่งเป็นไป 
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   จึงเป็นการสมควรก าหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ   
ที่ท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  หรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี  ๗๗/๒๕๕๙  เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  (๒)  และข้อ  ๔  วรรคสาม  ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๗๗/๒๕๕๙  เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการเครื่องส าอาง  ในการประชุมครั้งที่  3/2560  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2560  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ก าหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ

หรือองค์กรเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ท าหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการ   
หรือการตรวจสถานประกอบการเครื่องส าอาง  เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเป็นไปด้วยความสะดวก  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาตส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3 ผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ดังต่อไปนี้  
ให้ได้รับการยกเว้นค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บตามข้อ  ๑.๑  ข้อ  ๑.๒  และข้อ  ๑.๓  ของบัญชีที่แนบท้าย
ประกาศนี้  เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

(๑) ผู้เชี่ยวชาญที่มิใช่นิติบุคคล 
(๒) สภาวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้รวมถึงหน่วยงาน  หรือองค์กรที่จัดตั้งโดย

สภาวิชาชีพนั้นด้วย 
(๓) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  

และหน่วยงานอื่นของรัฐ  รวมทั้งสถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๔) วิทยาลัย  ราชวิทยาลัย  สมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์  หรือการคุ้มครองผู้บริโภค 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
(๖) หน่วยงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยค าแนะน า   

ของคณะกรรมการเครื่องส าอาง 
ข้อ 4 ก าหนดอายุการขึ้นบัญชีผู้ เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ   

หรือองค์กรเอกชนไว้ห้าปี 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒6  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ  

หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  
หรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
รายการ ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บ (บาท) 

ผู้เชี่ยวชาญ องค์กร/หน่วยงาน
ผู้เชี่ยวชาญ 

๑. ค่าขึ้นบัญชีท่ีจะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท าหน้าที่ในการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ  

๘,๐๐๐ 
๖,๔๐๐ 

๕๕,๐๐๐ 
๔๔,๐๐๐ 

๑.๑ การพิจารณาค าขอขึ้นบัญชี หรือค าขออ่ืนที่เก่ียวข้อง ๔๐๐ ๔,๐๐๐ 
๑.๒ การตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบขององค์กร ๒,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๑.๓ การข้ึนบัญชี ๔,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒. ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ      
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ           
ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสถานประกอบการเครื่องส าอาง  

  

๒.๑ ค่าข้ึนบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท าหน้าที่ในการ
ตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เพ่ือออกหนังสือ
รับรองสถานที่ผลิต น าเข้า หรือรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง ตามพระราช-
บัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

1)     (๑) การพิจารณาค าขอขึ้นบัญชี หรือค าขออ่ืนที่เก่ียวข้อง - ๑,๒๐๐ 
2)     (๒) การตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบขององค์กร 

จากเอกสารที่ผู้ยื่นค าขอส่งมาให้ประเมิน (ครั้งละ) 
- ๒,๘๐๐ 

3)     (๓) การตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบขององค์กร  
4) โดยการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริง (ครั้งละ) 

(ประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญครั้งละไม่เกิน ๔ คน) 

- ๒๘,๐๐๐ 

5)     (๔) การข้ึนบัญชี - ๑๒,๐๐๐ 
๒.๒ ค่าข้ึนบัญชีทีจ่ะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท าหน้าที่ในการ
ตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ตามแนวทาง
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางของอาเซียน (ASEAN Guidelines for 
Cosmetic Good Manufacturing Practice: ASEAN Cosmetic GMP) 

  

6)    (๑) การพิจารณาค าขอขึ้นบัญชี หรือค าขออ่ืนที่เก่ียวข้อง - ๑,๒๐๐ 
7)     (๒) การตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบขององค์กร จาก

เอกสารที่ผู้ยื่นค าขอส่งมาให้ประเมิน (ครั้งละ) 
- ๒,๘๐๐ 



-๒- 
 

 
 

รายการ ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บ (บาท) 
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กร/หน่วยงาน

ผู้เชี่ยวชาญ 
        (๓) การตรวจประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือระบบขององค์กร 
โดยการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริง (ครั้งละ) 
(ประเมินสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญครั้งละไม่เกิน ๘ คน) 

 ๖๘,๐๐๐ 

1)    (๔) การข้ึนบัญชี - ๒๐,๐๐๐ 
 
      หมายเหตุ 

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักส าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน ให้ผู้ยื่นขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 

 

 

 


