
 

FDA ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับโปรแกรม VQIP และ TPP ประจ าปี 2563 
 

 
  องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมประจ าปี 2563 
ส าหรับโปรแกรมสมัครใจของผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Voluntary Qualified Importer Program - VQIP) 
และโปรแกรมการรับรองโดยบุคคลที่สาม (Accredited Third-Party Certification Program - TPP) โดยมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 
จนถึงวันที่  30 กันยายน 2563 โดยยังไม่มีการปรับค่าธรรมเนียมส าหรับธุรกิจขนาดเล็กในขณะนี้ 

 Voluntary Qualified Importer Program (VQIP)  เป็นโปรแกรมตามความสมัครใจที่มี
ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้น าเข้าที่ประสบความส าเร็จและรักษาระดับการควบคุมความปลอดภัยและความปลอดภัย
ของห่วงโซ่อุปทานในระดับสูง ส่งผลให้เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและน าเข้าสินค้าอาหารเข้าสู่สหรัฐฯ ได้เร็วขึ้น 
(Green Lane) โดยผู้สมัคร VQIP ที่ผ่านการอนุมัติจะต้องช าระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือ
เริ่มต้นการได้รับผลประโยชน์ส าหรับปีงบประมาณ 2563 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ 

ค่าธรรมเนียมรายช่ัวโมง 

FSMA Fee    

Fee category Fee rates for FY 2020 

Hourly rate without travel  (กรณีเจ้าหน้าทีไ่ม่ต้องเดินทาง) $240 

Hourly rate if domestic travel is required  (กรณีต้องเดินทางภายในประเทศ) $258 

Hourly rate if foreign travel is required  (กรณีต้องเดินทางไปต่างประเทศ) $301 

ค่าธรรมเนียมรายปี 
FSMA VQIP User Fee   

Fee category Fee rates for FY 2020 

VQIP User Fee  $16,681 

ที่มา : https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/24/2019-15742/food-safety-modernization-act-
voluntary-qualified-importer-program-user-fee-rate-for-fiscal-year 

 Accredited Third-Party Certification Program (TPP)  เป็นโปรแกรมอาสาสมัครที่  
หน่วยงาน U.S.FDA ให้การรับรองหน่วยงานให้เป็น "หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง" หรือ “Accreditation Bodies” หรือ 
“AB”  ซึ่งหน่วยงาน AB นี้ สามารถให้การรับรองบุคคลที่สามให้เป็น "หน่วยตรวจรับรอง"  หรือ “Certification 
Bodies” หรือ “CB” เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและออกใบรับรองให้แก่สถานประกอบการ
ผลิตในต่างประเทศ โดยอัตราค่าธรรมเนียมผู้ใช้ TPP จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และจะมีผลจนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2563 ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับปี 2563 มีดังนี้ 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/24/2019-15742/food-safety-modernization-act-voluntary-qualified-importer-program-user-fee-rate-for-fiscal-year
https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/24/2019-15742/food-safety-modernization-act-voluntary-qualified-importer-program-user-fee-rate-for-fiscal-year
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ค่าธรรมเนียมรายช่ัวโมง 

FSMA Fee   

Fee category Fee rates for FY 2020 

Hourly rate without travel  (กรณีเจ้าหน้าทีไ่ม่ต้องเดินทาง) $240 

Hourly rate if travel is required (กรณตี้องเดินทาง) $301 

ค่าธรรมเนียมการสมัครแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี 

FSMA Third-Party Certification Program User Fee   

Fee category 
Fee rates for   

FY 2020 

Initial Application Fee for Accreditation Body Seeking Recognition (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) $41,328 

Annual Fee for Recognized Accreditation Body (ค่าธรรมเนียมรายปสี าหรบั AB) $1,945 

Annual Fee for Accredited Certification Body (ค่าธรรมเนียมรายปสี าหรบั CB) $2,432 

Initial Application Fee for a Certification Body Seeking Direct Accreditation from FDA 
(ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับ CB ที่ต้องการให้ FDA รับรองโดยตรง) 

$41,328 

ที่มา : https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/23/2019-15622/food-safety-modernization-act-
third-party-certification-program-user-fee-rate-for-fiscal-year-2020 

อนึ่ง รัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร ยา และเครื่องส าอางของรัฐบาลกลาง (Federal Food, Drug, and 

Cosmetic Act - FD&C Act) ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขโดยกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย 

(Food Safety Modernization Act: FSMA) ให้อ านาจหน่วยงาน U.S.FDA ในการประเมินและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จากผู้เข้าร่วมโปรแกรม VQIP และ TPP เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในด าเนินการตามโปรแกรมดังกล่าว 

โดยหน่วยงาน U.S.FDA มีก าหนดการประเมินค่าธรรมเนียมเป็นประจ าทุกปี   

ที่มา : https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-announces-fy2020-fee-rates-voluntary-

qualified-importer-program-and-third-party-certification 

 
 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
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สิงหาคม 2562 


