U.S.FDA ประกาศค่าธรรมเนียมสาหรับโปรแกรมสมัครใจว่าด้วยการตรวจรับรอง
โดยหน่วยตรวจรับรองประเภทบุคคลที่สาม (Accredited Third-Party Certification Program)
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration
หรือ U.S.FDA) ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการเข้าร่วมโปรแกรมสมัครใจว่าด้วยการตรวจรับรองโดยหน่วยตรวจ
รับรองประเภทบุคคลที่สาม (Accredited Third-Party Certification Program) ประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมการรับรองหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body)
2. ค่าธรรมเนียมรายปีหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการรับรอง (Certification Bodies)
3. ค่าธรรมเนียมรายปีหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองระบบงาน
4. ค่าธรรมเนียมการรับรองหน่วยตรวจรับรอง ซึ่ง U.S.FDA เป็นผู้ให้การรับรองโดยตรง และ
5. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
อนึ่ง อัตราค่าธรรมเนียมที่ประกาศใช้ในครั้งนี้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562 สรุปรายละเอียด ดังนี้
 ค่าธรรมเนียมการดาเนินการต่อ 1 ชั่วโมง
U.S.FDA คานวณค่าธรรมเนียมการดาเนินการสาหรับการเข้าร่วมโปรแกรมสมัครใจว่าด้วยการตรวจรับรองโดยหน่วย
ตรวจรับรองประเภทบุคคลที่สามจากการนาค่าธรรมเนียมในการดาเนินการต่อ 1 ชั่วโมงคูณด้วยจานวนชั่วโมงที่หน่วยงาน
ใช้ในการดาเนินการ โดยจาแนกเป็น 2 อัตรา ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการดาเนินการต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งคานวณด้วยการนาชั่วโมงการทางานของเจ้าหน้าที่มาหารกับ
ค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน U.S.FDA ได้คานวณและกาหนดให้
ค่าใช้จ่ายสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจานวน 273,139 เหรียญสหรัฐ และกาหนดจานวนชั่วโมงการ
ทางานต่อ 1 ปี โดยหักวันลาคิดเป็น 1,160 ชั่วโมงต่อปี ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการต่อ 1 ชั่วโมง จึงคิดเป็น
235 เหรียญสหรัฐ อนึ่ง ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการนี้ได้ปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการดาเนินการต่อ 1 ชั่วโมง หากมีการเดินทาง เนื่องจากการดาเนินการรับรองหน่วยงาน
รับรองระบบงานและหน่วยตรวจรับรองอาจต้องมีการเดินทางเพื่อตรวจสอบหน่วยงาน โดยคานวณจากการนาค่าเฉลี่ย
ของค่าใช้จ่ายที่ U.S.FDA ใช้ในการเดินทางไปตรวจสอบในต่างประเทศของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อ 1 ครั้ง มา
หารกับค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการทางานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการเดินทาง และปรับตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคิดเป็น 47
เหรียญสหรัฐ ต่ อ 1 ชั่ วโมง และนามาบวกกั บค่า ธรรมเนียมดาเนินการตามข้อ 1.1 (235 เหรี ยญสหรั ฐ ) ดัง นั้น
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการต่อ 1 ชั่วโมง หากมีการเดินทาง จึงคิดเป็น 282 เหรียญสหรัฐ
ตารางแสดงค่าธรรมเนียมการดาเนินการต่อ 1 ชั่วโมงสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 ค่าธรรมเนียมสาหรับการเข้าร่วมโปรแกรมสมัครใจว่าด้วยการตรวจรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองประเภทบุคคลที่สาม
1. ค่าธรรมเนียมสาหรับการรับรองหน่วยรับรองระบบงาน
U.S.FDA คาดว่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลา:
- 60 ชั่วโมงในการพิจารณาตรวจสอบใบสมัครของหน่วยรับรองระบบงาน
- 48 ชั่วโมงในการประเมินผลการดาเนินงาน ณ สถานที่
- 45 ชั่วโมงในการจัดทาเอกสารผลการประเมิน ณ สถานที่
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมสาหรับการรับรองหน่วยรับรองระบบงาน
= ((60 + 45) x 235) + (48 x 282) = 38,211 เหรียญสหรัฐ
2. ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการรับรอง
U.S.FDA คาดว่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลา:
- 24 ชั่วโมงในการพิจารณาตรวจสอบบันทึกเอกสาร
- 8 ชั่วโมงในการจัดทาเอกสารผลการพิจารณาตรวจสอบและผลการประเมิณ ณ สถานที่
- 4.8 ชั่วโมงในการประเมินผลการดาเนินงาน ณ สถานที่
อนึ่ง U.S. FDA ให้การรับรองครั้ง 5 ปี ดังนั้น ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการ
รับรอง = [((24 + 8) x 235) + (282 x 4.8)] ÷ 5 = 1,775 เหรียญสหรัฐ
3. ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองระบบงาน
U.S.FDA คาดว่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาและดาเนินกิจกรรมในการตรวจติดตามหน่วยตรวจรับรองเหมือนกับที่
ตรวจติดตามหน่วยรับรองระบบงาน อนึ่ง หน่วยตรวจรับรองจะได้รับการรับรองครั้งละ 4 ปี
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองระบบงาน
= [((24 + 8) x 235) + (282 x 4.8)] ÷ 4 = 2,219 เหรียญสหรัฐ
4. ค่าธรรมเนียมการรับรองหน่วยตรวจรับรอง ซึ่ง U.S.FDA เป็นผู้ให้การรับรองโดยตรง
U.S.FDA คาดว่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลา:
- 60 ชั่วโมงในการพิจารณาตรวจสอบใบสมัครของหน่วยตรวจรับรอง
- 48 ชั่วโมงในการประเมินผลการดาเนินงาน ณ สถานที่
- 45 ชั่วโมงในการจัดทาเอกสารผลการประเมิน ณ สถานที่
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมสาหรับการรับรองหน่วยรับรองระบบงาน
= ((60 + 45) x 235) + (48 x 282) = 38,211 เหรียญสหรัฐ
ตารางแสดงค่าธรรมเนียมสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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5. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหน่วยงานรับรองระบบงานและหน่วยตรวจรับรอง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสาหรับการต่ออายุการรับรองหน่วยรับรองระบบงาน ค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุหน่วยตรวจรับรอง ซึ่ง U.S.FDA ให้การรับรองโดยตรง และค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับหน่วยตรวจรับรอง ซึ่ง
U.S.FDA ให้การรับรองโดยตรง อนึ่ง ถึงแม้ว่า U.S.FDA จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 แต่หน่วยงานการก็ได้ประกาศค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

 ผลที่ตามมาหากไม่จ่ายค่าธรรมเนียม
หน่วยรับรองระบบงานจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อยื่นใบสมัครขอรับการรับรอง และในส่วนของค่าธรรมเนียม
รายปีนั้น U.S.FDA จะส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้แก่หน่วยรับรองระบบงานและหน่วยตรวจรับรองทุกปี โดย U.S.FDA
จะต้องได้รับค่ าธรรมเนียมภายใน 30 วัน (นับจากวันที่อ อกใบแจ้งหนี้) ซึ่งหาก U.S.FDA ไม่ได้รับค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวภายใน 30 วัน U.S.FDA จะระงับการรับรองหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยตรวจรับรอง และถ้าหาก
U.S.FDA ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมภายใน 90 วัน U.S.FDA จะยกเลิกการรับรองหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยตรวจ
รับรอง
ที่มา:
U.S.FDA: Food Safety Modernization Act Third Party Certification Program User Fee Rate for Fiscal
Year 2019 (August 30, 2016)
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