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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
วาดวยการจัดเก็บคาบริการขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงค 

จากการใชผลติภัณฑสุขภาพ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดอัตราคาบริการขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงค
จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ  ใหเหมาะสมกับสภาพขอมูลและการจัดทําขอมูลขาวสาร  และผูมีหนาที่
บริการและจัดเก็บเงินรายได 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕  ของขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดจากการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี  กค  ๐๔๐๙.๓/๑๖๕๐๓  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๔๘  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   
จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  วาดวยการจัดเก็บ
คาบริการขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงค

จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
  “เงินรายได”  หมายความวา  เงินที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดรับจาก

ผูประกอบการที่มาขอรับบริการขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนทางการคา 
  “คาใชจายในการดําเนินงาน”  หมายความวา  เงินรายไดท่ีนํามาใชจายในการจัดหา

บุคลากร  วัสดุ  ครุภัณฑ  เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสาร  ตามที่พึงจายไดจากเงินงบประมาณรายจาย 
ขอ ๔ ใหผูประสงคท่ีจะขอขอมูลขาวสารยื่นคําขอที่กลุมพัฒนาความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ

และสารเคมี  ตามแบบทายระเบียบนี้ 
ขอ ๕ ใหหัวหนากลุมพัฒนาความปลอดภัยดานผลิตภัณฑและสารเคมี  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากหัวหนากลุมจัดทําขอมูลขาวสารตามคําขอและเก็บคาบริการ  ตามอัตราทายระเบียบ  โดยออกใบแจง
ชําระเงินใหผูขอขอมูลไปชําระเงินที่ฝายการคลัง  แลวนําใบเสร็จรับเงินคาบริการมาขอรับขอมูลขาวสาร 



หนา   ๑๓ 
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ขอ ๖ ใหฝายการคลัง  นําเงินรายไดฝากกระทรวงการคลัง  โดยดําเนินการตามขอบังคับ
กระทรวงการคลัง  วาดวยเงินรายไดจากการใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๗ ใหกลุมพัฒนาความปลอดภัยดานผลิตภัณฑและสารเคมี  มีหนาที่จัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน  ตามขอบังคับกระทรวงการคลัง  วาดวยเงินรายไดจากการใหบริการขอมูลขาวสารของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๘ เงินรายไดจากการบริการขอมูลขาวสาร  กลุมพัฒนาความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
และสารเคมี  จะนําไปใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานได  โดยปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบ  และ
ขอบังคับของทางราชการ 

ขอ ๙ ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ภักดี  โพธิศิริ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



แบบคําขอขอมูลขาวสาร 
 

วันที่           เดอืน                       พ.ศ.              . 
 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 ดวย                                                                            มีความประสงคขอขอมูลขาวสารอัน
เกี่ยวกับอาการไมพึงประสงค จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพดังรายการตอไปนี ้  

1) ช่ือผลิตภัณฑ                                                                        ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.               .  
ถึงพ.ศ.                     รูปแบบขอมูล  By Year  Summary  Detailed Reports                                                 
 2) ช่ือผลิตภัณฑ                                                                        ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.               .  
ถึงพ.ศ.                     รูปแบบขอมูล  By Year  Summary  Detailed Reports  

3) ช่ือผลิตภัณฑ                                                                        ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.               .  
ถึงพ.ศ.                     รูปแบบขอมูล  By Year  Summary  Detailed Reports                                                 

4) ช่ือผลิตภัณฑ                                                                        ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.               .  
ถึงพ.ศ.                     รูปแบบขอมูล  By Year  Summary  Detailed Reports                                                 

5) ช่ือผลิตภัณฑ                                                                        ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.               .  
ถึงพ.ศ.                     รูปแบบขอมูล  By Year  Summary  Detailed Reports                                                 

โดยขอชําระคาบริการขอมูลขาวสารตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา วา
ดวยการจัดเกบ็คาบริการขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพ พ.ศ. 2548 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ 

 

      ลงชื่อ.................................................... 

      (...........................................................) 

         (ผูขอขอมูล) 
                               



อัตราคาบริการขอมูลขาวสาร 
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวย 

การจัดเก็บคาบริการขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกบัอาการไมพึงประสงค จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
Drug Level ๑-๓  ตัวยา ๔-๑๐  ตัวยา มากกวา ๑๐  ตัวยา 

 
By Year :  
  จํานวนรายงาน/ตัวยา 
  จํานวนขอมูลเปนรายป 
  จัดกลุมตามระบบอวัยวะ 
 

 
 

๑,๐๐๐  บาท/ตัวยา 

 
 

๑,๐๐๐  บาท/ตัวยา 

 
 

๑,๐๐๐  บาท/ตัวยา 

 
Summary :  
  จํานวนรายงาน/อาการไม
พึงประสงค โดยเรียง
ตามลําดับอักษร 
 

 
 

๑,๐๐๐  บาท/ตัวยา 

 
 

๑,๐๐๐  บาท/ตัวยา 

 
 

๑,๐๐๐  บาท/ตัวยา 

Detailed Reports ๑-๓  รายงาน ๔-๑๐  รายงาน มากกวา  ๑๐  รายงาน 
   
  รายงานผูปวยเฉพาะราย 
  (Case Report) 
 

 
๕๐๐  บาท/รายงาน 

 
๓๐๐  บาท/รายงาน 

 
๒๐๐  บาท/รายงาน 
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