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 US.FDA ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมผู้เข้าร่วมโปรแกรม VQIP และ TPP ประจ ำปี 2565 

 

 

เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2564 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (US.FDA) ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้น าเข้าที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจส าหรับผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติ 
(Voluntary Qualified Importer Program: VQIP) และค่าธรรมเนียมส าหรับหน่วยรับรองและผู้ให้การรับรองที่
สนใจในการเข้าร่วมโปรแกรมการรับรองบุคคลที่สาม (Third-Party Certification Program: TPP) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติภายใต้กฎหมายการ
ปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัย หรือ Food Safety Modernization (FSMA) ซึ่งอนุญาตให้ US.FDA 
ประเมินและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการบริหารจัดการโปรแกรมเหล่านี้ 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

Voluntary Qualified Importer Program (VQIP) 

 
 

โปรแกรม VQIP เป็นโปรแกรมตามความสมัครใจที่มีค่าธรรมเนียมส าหรับผู้น าเข้าที่ประสบความส าเร็จ
ในระดับสูงและต่อเนื่องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาหารตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเร่งกระบวนการตรวจปล่อยอาหารที่น าเข้าจากต่างประเทศโดยผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อัตรำค่ำธรรมเนียม ส าหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม VQIP ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 15,938 
เหรียญสหรัฐ (ตารางที่ 1) โดยจะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับผลประโยชน์ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม VQIP ที่ได้รับอนุมัติจะต้องช ำระ
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ค่ำธรรมเนียมก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2564 เพื่อเริ่มรับผลประโยชน์ส าหรับปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ หากไม่ช าระ
ภายในเวลาที่ก าหนดก็จะหมดสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงำน US.FDA ยังไม่ได้มีกำรปรับปรุงค่ำธรรมเนียมส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก 

ตำรำงที่ 1 อัตรำค่ำธรรมเนียมผู้เข้ำร่วมโปรแกรม VQIP ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 
 

ที่มา: https://www.federalregister.gov/documents/2021/07/28/2021-16053/food-safety-modernization-act-voluntary-
qualified-importer-program-user-fee-rate-for-fiscal-year 

Third-Party Certification Program (TPP) 

 
 

โปรแกรมกำรรับรองบุคคลที่สำม (TPP) เป็นโปรแกรมที่ US.FDA ให้การรับรอง“หน่วยรับรอง
ระบบงาน” (Accreditation Bodies) เพ่ือไปรับรองบุคคลที่สามที่เรียกว่า “หน่วยรับรอง” (Certification 
Bodies) ซึ่งเป็นผู้ที่ด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารและออกใบรับรองให้แก่สถานประกอบการ
อาหารในต่างประเทศ 

อัตรำค่ำธรรมเนียม ปี 2565   
1. ค่าธรรมเนียมผู้เข้าร่วมโปรแกรมการรับรองบุคคลที่สาม (ตารางที่ 2) ประกอบด้วย 

- ค่าธรรมเนียมส าหรับการเริ่มต้นสมัครขอรับการรับรองเป็น Accreditation body 
44,512 เหรียญสหรัฐ 

- ค่าธรรมเนียมประจ าปี ส าหรับ Accreditation Body ที่ได้รับการรับรอง (recognized) 
2,064 เหรียญสหรัฐ 

- ค่าธรรมเนียมประจ าปี  ส าหรับ Certification Body ที่ได้รับการรับรอง (accredited) 
2,580 เหรียญสหรัฐ 
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- ค่าธรรมเนียมส าหรับการเร่ิมต้นสมัครขอรับการรับรองเป็น Certification Body โดยขอรับ
การรับรองโดยตรง (direct accreditation) จาก US.FDA 44,512 เหรียญสหรัฐ 

- ค่าธรรมการเนียมต่ออายุ Accreditation Body ที่ได้รับการรับรอง 27,120 เหรียญสหรัฐ 

2. ค่าธรรมเนียมประเภทอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 
- ค่าธรรมการเนียมต่ออายุ Certification Body ที่ได้รับการรับรองโดยตรงจาก US.FDA 

27,120 เหรียญสหรัฐ 
- ค่าธรรมเนียมประจ าปี Certification Body ที่ ได้รับการรับรองโดยตรงจาก US.FDA 

21,392 เหรียญสหรัฐ 
3. การช าระเงิน จะต้องท าภายใน 30 วันนับจากวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ มิฉะนั้นจะถูกระงับ

การรับรอง หากเกิน 90 วัน จะถูกยกเลิกการรับรอง 

ตำรำงที่ 2 ค่ำธรรมเนียมผู้เข้ำร่วมโปรแกรมกำรรับรองบุคคลที่สำม 

 
 

ตำรำงที่ 3 ค่ำธรรมเนียมประเภทอื่นๆ 

 
 
ที่มา: https://www.federalregister.gov/documents/2021/07/28/2021-16062/food-safety-modernization-act-third-party-
certification-program-user-fee-rate-for-fiscal-year-2022 
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ส าหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรม VQIP สามารถส่งค าถามไปยังผู้รับผิดชอบโปรแกรมได้
ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-301-796-8745 หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ FSMAVQIP@fda.hhs.gov. 
หรือ FDAthirdpartyprogram@fda.hhs.gov. นอกจากนี้ ยังสามารถสมัครสมาชิกเพ่ือรับข่าวสารข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโปรแกรมน าเข้า นโยบาย และข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา 

 
 

ฝ่ำยเกษตร ประจ ำสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สิงหำคม 2564  

 
ที่มา: https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-announces-fy2022-user-fee-rates-voluntary-qualified-
importer-program-and-accredited-third-party 
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