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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินที่จดั เก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑/๔ แห่งพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อ ๓ ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่เลขาธิการมอบหมายจัดเก็บเงิน
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา
ข้อ ๔ การจัดเก็บเงินให้ดาเนินการโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน
(๒) ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
(๓) ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
(๔) วิธีการตามที่เลขาธิการกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
วิธีการจัดเก็บเงินตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ หน่ว ยงานที่ เลขาธิก ารมอบหมาย
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง โดยใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบของทางราชการ
ข้อ ๖ ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่เลขาธิการมอบหมายนาเงิน
ที่จัดเก็บตามข้อ ๓ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อบัญชี “บัญชีเงินรายได้จากการดาเนินงาน
พิจารณาอนุญาตยา” รหัสบัญชีเงินฝาก XX๘๕๔ ประเภท ๐๗๐๐
ข้อ ๗ เงินที่จัดเก็บตามข้อ ๓ จะนาไปก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายได้เพื่อการปฏิบัติราชการของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่เลขาธิการมอบหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทาหน้าที่ในการประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณา
(๒) เป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
(๓) เป็ น ค่ าใช้ จ่า ยในการพั ฒ นาศัก ยภาพหน่วยงานและเจ้า หน้าที่ เพื่ อ พั ฒนาระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ
(๔) เป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องและจ าเป็นในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตยา ดังนี้
(๔.๑) ค่ า ตอบแทนแก่ บุ ค คลที่ ด าเนิ น งานหรื อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
กระบวนการพิจารณาอนุญาต ตลอดจนกากับดูแลภายหลังกระบวนการพิจารณาอนุญาต
(๔.๒) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ
(๔.๓) ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานราชการ
(๔.๔) ค่าซ่อมแซม ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารสานักงาน
(๔.๕) เพื่อซื้อหรือเช่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ
ข้อ ๘ อานาจในการอนุมัติก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
ข้อ ๙ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีให้จัดทารวมอยู่ในบัญชีส่วนราชการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ข้อ ๑๐ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาเงิน
ฝากคลัง หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นและต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๓ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจั ด ท ารายงานการรั บ เงิ น - จ่ า ยเงิ น
ส่งกรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ รูปแบบรายงานการรับ - จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
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ข้อ ๑๔ ให้มีการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
และรายงานให้เลขาธิการทราบ
ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอานาจ
กาหนดแนวทางปฏิบัติได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

