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สารบัญ 

คู่มือประชาชน ฉบับผูป้ระกอบการด้านผลติภัณฑ์อาหาร   หน้า  
 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 

 ความหมายและประเภทของอาหาร 
 กรณีใดบ้างท่ีต้องขออนุญาต 
 กรณีไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
 ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1. การขออนุญาตสถานที่ 
      1.1. การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร 

 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
 ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนุญาตสถานที่ผลิต 

1.2 การขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนุญาตสถานที่น าเข้า 

2.การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร 
2.1 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมเฉพาะ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ม ี 

ส่วนประกอบนอกเหนือจากที่ก าหนดในบัญชี 
รายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

2.2 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์จดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5 
2.3 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์จดทะเบียนอาหารและแจ้งรายละเอียดอาหารแบบ สบ.7 

 ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับเลขสารบบอาหาร 
3.การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 

 ติดต่อสอบถาม 
 เอกสารแนบท้าย 

 
 การขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว 

 ความหมายของการยื่นขออนุญาต 
 กรณีใดบ้างท่ีต้องขออนุญาต 
 กรณีไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
 ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 ยื่นค าขอได้ที่ไหน 

 
 
 



คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุงล่าสดุวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 3  
 

สารบัญ(ต่อ) 
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 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนุญาตสถานที่ผลิต 

 ติดต่อสอบถาม 
 เอกสารแนบท้าย 
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ความหมายของอาหาร 
อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 

1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ  
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ 

2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และ
เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
 

อาหารควบคุมเฉพาะ 

อาหารควบคุมเฉพาะ หมายความว่า อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นอาหารที่อยู่
ในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน มี 7 ประเภท ได้แก่ 

1. ซัยคลาเมต 
2. นมดัดแปลงส าหรับทารก และ นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
3. วัตถุเจือปนอาหาร 
4. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
5. อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
6. อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
7. สตีวิออลไกลโคไซด์ 
 

อาหารก าหนดคุณภาพมาตรฐาน 
 ได้แก่ กาแฟ, เกลือบริโภค, ข้าวเติมวิตามิน, ไข่เยี่ยวม้า, ครีม, ช็อกโกแลต, ชา, ชาสมุนไพร, ซอสบางชนิด,
น้ าแข็ง, น้ านมถ่ัวเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ าปลา, น้ าผึ้ง, น้ ามัน 
ถั่วลิสง, น้ ามันเนย, น้ ามันปาล์ม, น้ ามันมะพร้าว, น้ ามันและไขมัน, น้ าแร่ธรรมชาติ, น้ าส้มสายชู, เนย, เนยแข็ง, 
เนยเทียม, เนยใสหรือกี , ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง , แยม เยลลี่ มาร์มาเลด 
ในภาชนะบนนจุที่ปิดสนิท, อาหารกึ่งส าเร็จรูป, น้ าเกลือปรุงรสอาหาร, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์
ของนม , ไอศกรีม , เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , เครื่องดื่มเกลือแร่, 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 
 
อาหารที่ต้องมีฉลาก 

 ได้แก่ ขนมปัง, ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, แป้งข้าวกล้อง, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, วัตถุแต่งกลิ่นรส, 
วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี่, หมากฝรั่งและลูกอม, อาหารพร้อมปรุง และอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที , 
อาหารฉายรังสี, อาหารทั่วไปที่เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 

 
อาหารทั่วไป 
 ได้แก่ อาหารนอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่
ต้องมีฉลาก เช่น พืชและผลิตภัณฑ์, สัตว์และผลิตภัณฑ์, สารสกัด/สารสังเคราะห์ จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ,
สารอาหาร, แป้งและผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ส าหรับท าอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค , เครื่องปรุงรส, 
น้ าตาล, เครื่องเทศ เป็นต้น 
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ความหมายของเลขสารบบอาหารการจดทะเบียนอาหาร และการแจ้งรายละเอียดอาหาร 
 เลขสารบบอาหาร หมายถึง ตัวเลข 13 หลัก ที่ได้รับอนุญาตในส่วนของสถานที่ และ

ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยแสดงในเครื่องหมาย  
 การจดทะเบียนอาหาร หมายถึง การขอรับเลขสารบบอาหาร ของอาหารก าหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐาน 
 การแจ้งรายละเอียดอาหาร หมายถึง การขอรับเลขสารบบอาหารของอาหารที่ต้องมีฉลาก

และอาหารทั่วไป 
 

ความหมายของสถานที่ผลิตอาหาร 
 สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่มีการใช้เครื่องจักร

ก าลังแรงม้าหรือก าลังแรงม้าเปรียบเทียบรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานรวมไม่ถึง 7 คน 
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 

 สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 ที่มีการใช้เครื่องจักรมีก าลังแรงม้าและก าลังแรงม้าเปรียบเทียบรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า
ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7คนข้ึนไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 

 
กรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาต 
1. การขออนุญาตสถานที่ 

1.1 การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร 
 1.1.1 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
 1.1.2 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
1.2 การขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร 
 2.1 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมเฉพาะด้วยแบบ อ.17 หรือ แบบ สบ.3 และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่มีส่วนประกอบนอกเหนือจากท่ีก าหนดในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก าหนดด้วยแบบ สบ.3 
2.2 การขออนุญาตผลิตภัณฑอ์าหารด้วยการจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5 
2.3 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการจดทะเบียนอาหาร และแจ้งรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.7 

3. การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 
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กรณีไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 

1. ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องขออนุญาตได้แก่ 
1) ผู้ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ที่ผลิตอาหารดังต่อไปนี้ 

1.1) น้ านมถั่วเหลือง 
1.2) น้ าผึ้ง 
1.3) อาหารทั่วไป ดังนี้ 

1.3.1) สัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อสัตว์สดและแห้ง สัตว์น้ า ไข่ กะปิ  
ไส้เทียม เป็นต้น 

1.3.2)  พืชและผลิตภัณฑ์ เช่น พืชผักผลไม้สดและแห้ง ถั่วและนัต พืชผัก
ดอง กะทิ เป็นต้น 

1.3.3)  สารสกัด/สารสังเคราะห์เช่น สารสกัดจากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น 
1.3.4)  สารอาหารเช่น กรดอะมิโน วิตามินและเกลือแร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น 
1.3.5)  แป้งและผลิตภัณฑ์เช่น แป้งมันส าปะหลัง วุ้นเส้น เป็นต้น 
1.3.6)  ผลิตภัณฑ์ส าหรับท าอาหารชนิดต่างๆที่ยังไม่พร้อมบริโภค 
1.3.7)  เครื่องปรุงรสเช่น น้ ามันหอมเจียว เป็นต้น 
1.3.8)  น้ าตาลเช่น น้ าตาลทราย แบะแซ เป็นต้น 
1.3.9)  เครื่องเทศ เช่น มัสตาร์ด พริกไทย พริกป่น เป็นต้น 

(หมายเหตุ : แต่หากผู้ประกอบกิจการประสงค์จะขออนุญาตก็ท าได้เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับ
เลขสารบบอาหาร) 

2) ผู้ที่ผลิตและจ าหน่ายเฉพาะหน้าร้าน เช่น อาหารที่บริการภายในร้านอาหาร โรงแรม 
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น (จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค) 

3) ผู้ผลิตอาหารเพื่อการส่งออกเท่านั้น (แต่ยังต้องขออนุญาตสถานที่)ยกเว้น 
3.1) ผู้ผลิตอาหารกลุ่มควบคุมเฉพาะ 
3.2) ผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ที่ยังต้องขออนุญาตกับ อย. 
4) ผู้จ าหน่ายอาหาร 
5) ผู้ว่าจ้างผลิตอาหาร (เป็นหน้าที่ผู้ผลิตต้องยื่นค าขออนุญาต) 
6) การโฆษณาที่เป็นการให้ข้อมูล ภาพ เสียง ข้อความ สัญลักษณ์ หรือลักษณะ 

อ่ืนใด เฉพาะที่เป็นลักษณะการโฆษณาที่เป็นการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 
ไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 

 

ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมคีุณสมบัติอย่างไร 
 

1. กรณีเป็น“ผู้รับอนุญาต”หรือ “ผู้ด าเนินกิจการ” สามารถยื่นค าขอได้ตามใบอนุญาตที่ระบุ 
2. กรณีเป็น “ผู้รับมอบอ านาจ” ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ โดยสามารถยื่นค าขอได้ตามขอบข่ายที่ระบุไว้

ในหนังสือมอบอ านาจ 
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ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 การขออนุญาตสถานที่ผลิต 

1.1 การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บ
อาหาร 
1.2 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
1.3 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน 

 จัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหารให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย
แล้วแต่กรณี 

 กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522    
QR Code 

 กรณี เป็นสถานที่ ผลิตเกลือบริ โภค ต้องเป็นไปไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภคQR Code 

 กรณีเป็นสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 
2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) 
(จีเอ็มพีเฉพาะของน้ าบริโภค) QR Code 

 กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธี
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่า
เชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพี เฉพาะของนม
พร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)QR Code 

 กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่ 
14 กันยายน 2553QR Code 
กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อม
จ าหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อม
จ าหน่าย)QR Code 

 กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพี
เฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ าและอาหารปรับกรด) 
QR Code 
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 กร ณี เ ป็ น สถ า น ที่ ผ ลิ ต อ า ห า ร อ่ื น น อก เห นื อ จ า ก  
2.1 - 2.7 ที่ มี การก าหนดไว้ ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่  239) พ.ศ.2544 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง แก้ ไขเพ่ิมเติมกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่  2) ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) 
พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)QR Code 

1.4การขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

 สถานที่น าเข้า 
1.1 เป็นอาคารเคหะสถานถาวรตั้งอยู่ในที่เหมาะสมใช้เป็น
สถานที่น าเข้าอาหาร 
1.2 มีสถานที่ตั้งอยู่ตามหลักฐานของการจดทะเบียน
พาณิชย์กิจตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 
1.3 มั่นคงและถูกสุขลักษณะ 
1.4 จัดท าป้ายถาวรแสดงชื่อสถานที่น าเข้าและป้ายถาวรที่มี
ข้อความ“สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร” 
ติดหรือแขวนไว้ภายนอกสถานที่ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 

 สถานที่เก็บอาหาร 
1.1 ต้องตั้งอยู่ในที่เหมาะสมไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่
อาหารที่จัดเก็บได้อย่างดี 
1.2 เป็นอาคารมีลักษณะมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีพ้ืนที่
ภายในอาคารส าหรับจัดเก็บอาหารที่ขออนุญาต 
1.3 ห้องหรือบริเวณเก็บอาหารต้องสะอาด มีระบบแสงสว่าง 
และการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 
1.4 ต้องจัดเก็บอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับ
สินค้าอ่ืน หากมีสินค้าอ่ืนอยู่ในอาคารเดียวกันต้องแยกเก็บ
อาหารจากสินค้าอ่ืนแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
- การเก็บอาหารน าเข้าฯ ร่วมกับอาหารอ่ืนๆ ให้แยกบริเวณ
เก็บเป็นสัดส่วน 
- การเก็บอาหารร่วมกับวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น กล่อง ลัง 
ภาชนะบรรจุ เป็นต้น ต้องแยกห้องเก็บอาหารเป็นสัดส่วน 
- การเก็บอาหารร่วมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องส าอาง และวัตถุมีพิษ จะต้องกั้นห้องเก็บผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิดด้วยผนังทึบจรดเพดานให้เป็นสัดส่วน และมีประตู
ทางเข้า-ออก โดยเฉพาะของแต่ละห้องและส าหรับกรณีเก็บ
ร่วมกับวัตถุมีพิษจะต้องไม่ใช้ทางล าเลียงขนส่งร่วมกันด้วย 
- ไม่ให้เก็บอาหารในโรงงานหรือสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ 
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- การเก็บอาหารร่วมกันหลายๆ รายในอาคารเดียวกัน ต้องแยก
ห้องเก็บเป็นสัดส่วน ยกเว้นห้องเย็นให้แยกบริเวณเก็บอาหาร
แต่ละรายให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน 
- บริเวณหรือห้องเก็บอาหารไม่เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณ
อ่ืนๆ เช่น บริเวณที่พักอาศัย ห้องน้ า-ห้องส้วม เป็นต้น 
1.5 ต้องมีชั้นหรือยกพ้ืนส าหรับวางอาหารมีความสูง 8 นิ้ว
เป็นอย่างน้อย ยกเว้นในกรณีที่ใช้เครื่องทุ่นแรงในการยกสินค้า
ให้มีความสูงตามความเหมาะสม 
1.6 การจัดเก็บอาหารให้มีช่องว่างระหว่างชั้นและห่างจากผนัง
ห้องพอสมควรเพ่ือสะดวกในการเก็บอาหาร 
1.7 ต้องมีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารให้
คงสภาพตามความจ าเป็น และมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณของ
อาหารที่เก็บ 
1.8 กรณีท่ีสถานที่น าเข้าและที่เก็บอยู่ที่เดียวกัน ให้จัดท าป้าย
ถาวรที่มีข้อความ “สถานที่น าหรือสั่ งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร” ติดไว้ในสถานที่เก็บ
อาหาร และให้จัดท าป้ายถาวรที่มีข้อความ “สถานที่เก็บ
อาหาร” ติดไว้หน้าห้องเก็บอาหาร 
1.9 กรณีท่ีสถานที่น าเข้าและที่เก็บอยู่คนละที่กัน ให้จัดท า
ป้ายถาวรที่มีข้อความ “สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร” ติดไว้ในสถานที่น าเข้า และให้จัดท าป้าย
ถาวรที่มีข้อความ “สถานที่เก็บอาหารของบริษัท...(ชื่อ
บริษัท)........”  ติดไว้ด้านหน้าของสถานที่เก็บอาหาร 
1.10 อาจจัดท าป้ายชื่อแสดงชนิดของอาหารแต่ละชนิด
ติดหรือแขวนไว้ในที่ที่เก็บอาหาร ตัวอย่าง เช่น “วัตถุเจือ
ปนอาหาร”,“อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” เป็นต้น 

 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือขอรับเลข
สารบบอาหาร 
 
 2.1 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
ควบคุมเฉพาะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี
ส่วนประกอบนอกเหนือจากที่ก าหนดในบัญชี
รายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาก าหนด 

2.2 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารด้วย
การจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5ได้แก่ 
อาหารประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, 
ผลิตภัณฑ์ของนม,ไอศกรีม, เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะ

 ประเมินตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะขออนุญาตว่าจัดเป็น
อาหารหรือไม่ หากจัดเป็นอาหารเข้าข่ายเป็นอาหาร
ประเภทใด 

 สมัคร Open ID กับเว็บไซต์ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(สรอ.)และเปิดสิทธิเข้าใช้ระบบอาหาร (E-Submission) โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
- สมัคร Open ID กับเว็บไซต์ส านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)เพียงครั้งเดียว เพ่ือใช้ในการ log in ยื่น
ค าขออนุญาตด้านอาหาร ผ่านระบบ E-Submission และเพ่ือ 
log in พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ในหน้าเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
QR Code 

- เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหาร ที่ส านักอาหาร (กรณี สถานที่ผลิต / 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzg7yBrIbYAhXEQo8KHTeYBAIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ega.or.th%2Fth%2Fprofile%2F810%2F&usg=AOvVaw1y4pUPoteIsz2d2joi2OG0
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzg7yBrIbYAhXEQo8KHTeYBAIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ega.or.th%2Fth%2Fprofile%2F810%2F&usg=AOvVaw1y4pUPoteIsz2d2joi2OG0
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzg7yBrIbYAhXEQo8KHTeYBAIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ega.or.th%2Fth%2Fprofile%2F810%2F&usg=AOvVaw1y4pUPoteIsz2d2joi2OG0
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzg7yBrIbYAhXEQo8KHTeYBAIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ega.or.th%2Fth%2Fprofile%2F810%2F&usg=AOvVaw1y4pUPoteIsz2d2joi2OG0
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บรรจุที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มเกลือแร่, กาแฟผสม, 
กาแฟผสมส าเร็จรูป,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี
ส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นไปตามบัญชีรายชื่อที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งกรณีที่มี
ส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดตรงตามต ารับที่
เคยได้รับอนุญาตแล้ว,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ผลิตเพ่ือการส่งออก และรอยัลเยลลีและ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร อ ยั ล เ ย ล ลี  เ พ่ื อ ข อ รั บ เ ล ข 
สารบบอาหาร 

2.3 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารด้วย
การจดทะเบียนอาหาร และแจ้งรายละเอียด
อาหาร แบบ สบ.7ได้แก่  

- อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ได้แก่ กาแฟ 100%, เกลือบริโภค, ข้าวเติม
วิตามิน, ไข่เยี่ยวม้า, ครีม, ช็อกโกแลต, ชา, ชา
สมุนไพร, ซอสบางชนิด, น้ าแข็ง, น้ านมถั่ว
เหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ าปลา, น้ าผึ้ง, น้ ามัน
ถั่วลิสง , น้ ามันเนย , น้ ามันปาล์ม , น้ ามัน
มะพร้าว, น้ ามันและไขมัน, น้ าแร่ธรรมชาติ, 
น้ าส้มสายชู, เนย, เนยแข็ง, เนยเทียม, เนยใส
หรือกี , ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย
โปรตีนของถั่วเหลือง , แยม เยลลี่ และมาร์
มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารกึ่ง
ส าเร็จรูป, น้ าเกลือปรุงรสอาหาร 

- อาหารที่ต้องมีฉลาก ได้แก่ ขนมปัง, ซอส
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , แป้งข้าวกล้อง , 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ , วัตถุแต่งกลิ่นรส , 
วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี่, หมากฝรั่งและลูกอม
, อาหารพร้อมปรุง และอาหารส าเร็จรูปที่พร้อม
บริโภคทันที, อาหารฉายรังสี , อาหารทั่วไปที่
เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 

-อาหารทั่วไป เช่น พืชและผลิตภัณฑ์, สัตว์
และผลิตภัณฑ์,แป้งและผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์
ส าหรับท าอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค
, เครื่องปรุงรส, น้ าตาล, เครื่องเทศ เป็นต้น 

 การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 

น าเข้า ตั้งอยู่ในเขต กทม.) หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
(กรณี สถานที่ผลิต / น าเข้า ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด)  ของอาหารที่
มอบอ านาจให้ส านักงานสาธาณสุขจังหวัดแล้ว ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจได้ที่เว็บไซต์ส านักอาหาร หัวข้อ
ดาวน์โหลด ข้อ 32 – 33 

QR Code 
 ศึกษาคู่มือส าหรับประชาชน เพ่ือเตรียมเอกสารหลักฐาน

ก่อนยื่นค าขออย่างครบถ้วนและถูกต้อง  
QR code 

 ตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในการยื่นค าขอต่างๆ 
ได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2560  

QR code 
- โปรดตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในการยื่นค าขอ
ต่างๆ ก่อนช าระเงิน (กรณี  ไม่มั่นใจ กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าที่ก่อนช าระเงิน) 
- ส าหรับผู้ที่ยื่นค าขอ ตามเงื่อนไขในตารางที่ 1 ได้รับการ
ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด กรุณาน าหลักฐานมา
ยื่ น กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า นั ก อ า ห า ร  ที่ ตึ ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา หรือเจ้าหน้าที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
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ตารางที่ 1 เง่ือนไขการได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด(ยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในราช
กิจจานุเบกษา) 

เง่ือนไข หลักฐาน....[2] 
(ก) เป็นโครงการพระราชด าริ หรือโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

1.  หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุมัติเป็นโครงการพระราชด าริ หรือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริโครงการใด 

2.  ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือ หลักฐานการ
อนุญาตเลขสถานท่ีผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) (ถ้ามี) 

(ข) เ ป็ นส ถา นป ระ กอบก า ร ที่ มี เ ค รื่ อ ง จั ก ร 
ไม่เกิน 5 แรงม้าและคนงานไม่ถึง 7 คน ซึ่งได้
ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  พ . ศ . 2 5 4 8  แ ล ะ
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ....[1] 

1.  หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ หนังสือ
ส าคัญแสดงการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน (แล้วแต่
กรณี) 

2.  หลักฐานการอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) กรณีเป็น
รายใหม่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ท าหนังสือเรียนเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา รับรองตนเองว่ามีเครื่องจักรไม่เกิน 
5 แรงม้า และคนงานไม่ถึง 7 คน ลงนามโดยผู้มีอ านาจ 

หมายเหตุ:   
[1] กรณีเข้าเง่ือนไข (ข) แต่มีการขยายสถานที่ผลิตจนกระทั่งจ านวนแรงม้า หรือคนงานเกินที่ก าหนด สิทธิ์ในการได้รับการ

ยกเว้นจะถูกยกเลิกทันที 
[2]ส าหรับค าขอที่ยื่นในระบบ e-submission ไม่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มอีก ระบบออกแบบให้ตรวจสอบได้เลย แต่ในกรณีค าขอที่

ยื่นเป็น paper จะต้องส าเนาหลักฐานดังกล่าวแนบกับค าขอทุกครั้ง เพื่อยื่นค าขอและรับใบนัดรับฟังผลการพิจารณาที่
ช่องบริการที่ OSSC 

 

หมายเหตุ 
แบบ สบ.1 หมายถึง ค าขอรับเลขสถานท่ีผลติอาหารที่ไมเ่ข้าข่ายโรงงาน 
แบบ สบ.3 หมายถึง ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
แบบ สบ.5 หมายถึง ใบจดทะเบยีนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
แบบ สบ.6 หมายถึง แบบการแกไ้ขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร 
แบบ สบ.7 หมายถึง ใบจดทะเบยีนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร) 
แบบ สบ.8 หมายถึง แบบการแกไ้ขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร (กรณไีม่ต้องแจ้งสตูร) 
แบบ อ.1 หมายถึง ค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลติอาหาร 
แบบ อ.2 หมายถึง ใบอนุญาตผลติอาหาร 
แบบ อ.6 หมายถึงค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
แบบ อ.17หมายถึง ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 
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ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
1. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center; OSSC) ตึกส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร หรือเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของ
ผู้น าเข้า  
3.ยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต (E-submission) QR code 
 

 
หมายเหตุ :  

1) กรณีประเภทอาหารที่ อย. ยังไม่ได้มอบอ านาจให้กับสสจ. ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอได้ที่ อย. 
หรือจะยื่นที่ สสจ. ก็ได้ เจ้าหน้าที่ สสจ. จะส่งต่อให้กับ อย.  ต่อไป อย่างไรก็ตามอาจมีระยะเวลาด าเนินการ 
ที่เพ่ิมข้ึนในช่วงการส่งต่อค าขอและหลักฐาน) 

2) ดูรายการประเภทอาหารที่มอบอ านาจให้กับสสจ. ได้จากเว็บไซต์ส านักอาหารQR code 
  
 

รายละเอียดการยื่นค าขอและหลักฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน โปรดศึกษา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของตนว่าจัดอยู่ในประเภทอาหารใดดังต่อไปนี้ ให้ศึกษาคู่มือประชาชนเฉพาะเรื่อง
นั้นๆ ดังนี้ 

 

1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลีQR code 
2) อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์พิเศษQR code 
3) อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนักQR code 
4) อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษhttps://goo.gl/TAvfXX QR code 
5) นมดัดแปลงส าหรับทารก นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารทารกและอาหารสูตร
ต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์พิเศษQR code 
6) วัตถุเจือปนอาหารQR code 
7) วัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารQR code 
8) วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล (อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก)QR code 
9) การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, 
ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทQR code 
10) การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ , 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ,นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม 
ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ
QR code 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. การขออนุญาตสถานที่ 

1.1 การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร 
 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้QR code 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
/ค่าพิจารณา 

ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1. - ผู้ยื่นค าขอติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยื่นค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) 

- - - 

2. - เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบสั่งช าระค่าพิจารณาค าขอและออก
ใบนัดรับฟังผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
ค าขอ 

20 นาที - - 

3. - ผู้ยื่นค าขอช าระเงินตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนดและ
ช่องทางที่ระบุในใบสั่งช าระ 
(หมายเหตุ: ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้
ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหารพ.ศ. 2560บัญชีที่ 1)QR code 

- 3,000 บาท - 

4. - ผู้ยื่นค าขอน าใบเสร็จรับเงินมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตาม
วันที่ระบุตามใบนัดรับฟังผลการพิจารณาความ
ครบถ้วนของเอกสารค าขอ 
(หมายเหตุ : หากผู้ยื่นคําขอไม่มารับฟังผลภายใน 7 วัน
ทําการ นับจากวันที่ระบุในใบนัดรับฟังผลการพิจารณา
ฯ เจ้าหน้าที่จะคืนคําขอ) 

- - - 

5. การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 

30 นาที  ส านักอาหาร 

6. การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของค า
ขอและเอกสารหลักฐาน ตามวันที่ระบุในใบนัดรับฟัง
ผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารค าขอ  

30 นาที   

7. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการยื่น
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่
ก าหนด (ไม่เกิน 10 วันท าการ)  
(หมายเหตุ: ไม่นับรวมระยะเวลาการยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ) 
 

- -  

8. การตรวจสอบ
เอกสาร 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นค าขอลงนามในแบบ
ตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 

10 นาที 
 

- 
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
/ค่าพิจารณา 

ส่วนที่
รับผิดชอบ 

9. การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ผู้ เชี่ยวชาญ 
ด าเนินการประเมินความความถูกต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมายด้านเอกสาร รวมทั้งการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตและเก็บอาหาร 

1) กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
2) กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัด

และผลิตประเภทอาหารที่ ไม่ได้มอบอ านาจให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
(หมายเหตุ: 1. กรณีที่พบว่ามีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่
สอดคล้องตามกฎหมาย ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องและมายื่นที่เจ้าหน้าที่สํานักอาหาร ภายใน
เวลาที่กําหนด  

2.ไม่นับรวมระยะเวลาการแก้ไขรายละเอียด
และเตรี ยมความพร้ อมของสถานที่ ผลิ ตของ
ผู้ประกอบการ 

3 .  ก รณี ดํ า เ นิ น กา ร โ ดยสํ านั ก ง าน
สาธารณสุขจังหวัด และระยะเวลาการพิจารณาให้
เป็นไปตามคู่มือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่กําหนดไว้) 

 
 
 
 

6 วันท าการ 
30 วันท า

การ 

 
 
 
 
 

 
ส านักอาหาร 

 

10. การลงนาม/
คณะกรรม 
การมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
(หมายเหตุ: กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัด
และผลิตประเภทอาหารที่มอบอํานาจให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต ระยะเวลาดําเนินการ
ขึ้นกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

3 วันท าการ  

11. - แจ้งผลการพิจารณาหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา ออก
ใบสั่งช าระเงิน  ค่าตรวจประเมินสถานที่ (กรณีที่ต้อง
ช าระส่วนต่างเพ่ิมเติม) และส่งมอบรายงานผลการ
ตรวจรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP 
กฎหมาย (Audit Report) ให้ผู้ยื่นค าขอต่อไป   

60 นาที 3,000 บาท/ 
5,000 บาท/ 
7,000 บาท/ 
8,000 บาท/ 

10,000 
บาท 1 

หมายเหตุ : 1 ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารพ.ศ. 2560 บัญชีท่ี 2)QR code 
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1.1.1 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
1.1.2 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้QR code 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
/ค่าพิจารณา 

ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1. - ผู้ยื่นค าขอติดต่อเจ้าหน้าที่ เ พ่ือยื่นค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

- - - 

2. - เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบสั่งช าระค่าพิจารณาค าขอและออกใบนัด
รับฟังผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารค าขอ 

20 นาที - - 

3. - ผู้ยื่นค าขอช าระเงินตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนดและ
ช่องทางที่ระบุในใบสั่งช าระ 
(หมายเหตุ: ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่น
คําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
พ.ศ. 2560บัญชีที่ 1)QR code 

- ยื่น สบ.1  
1,000 บาท/ 

ยื่น อ.1  
2,000 บาท 

ส านัก
อาหาร 

4. - ผู้ยื่นค าขอน าใบเสร็จรับเงินมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามวันที่ระบุ
ตามใบนัดรับฟังผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารค าขอ 
(หมายเหตุ : หากผู้ยื่นคําขอไม่มารับฟังผลภายใน 7 วันทํา
การ นับจากวันที่ระบุในใบนัดรับฟังผลการพิจารณาฯ 
เจ้าหน้าที่จะคืนคําขอ) 

- - - 

5. การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

30 นาที  ส านัก
อาหาร 

6. การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารหลักฐาน ตามวันที่ระบุในใบนัดรับฟังผลการ
พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารค าขอ  

30 นาที   

 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการยื่นเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่ก าหนด  

ไม่เกิน 10 
วันท าการ 

 - 

 กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นค าขอลงนามในแบบตรวจสอบ
ค าขอ และบันทึกข้อบกพร่อง 

10 นาที 
 

 - 
 

7. การ
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ผู้ เชี่ยวชาญ ด าเนินการ
ประเมินความความถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายด้านเอกสาร  

3 วันท าการ1 
 

- ส านัก
อาหาร 

 8. การลงนาม/
คณะกรรม 
การมีมติ 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 1 วันท าการ1 
 

 

9. - เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา 60 นาท ี สบ.1 ไม่มี
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
/ค่าพิจารณา 

ส่วนที่
รับผิดชอบ 

ออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม และส่งมอบใบอนุญาตให้
ผู้ประกอบการต่อไป 

ค่าธรรมเนียม/ 
ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร 

(อ.2) 2 
3,000/ 
5,000/ 
7,000/ 
8,000/ 
10,000 

หมายเหตุ    1  กรณีด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ระยะเวลาให้บริการขึ้นกับส านักงานสาธารณสุขจังหวดันั้นๆ 
2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 QR code 
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ข้อพึงปฏิบตัิหลงัได้รับอนญุาตสถานทีผ่ลิต 
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารมีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ 3 นับตั้งแต่ออก

ใบอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องด าเนินการติดต่อเพ่ือยื่นค าขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
2. ในกรณีที่ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารก าหนดคุณภาพมาตรฐาน หรืออาหารที่ต้องแสดงฉลาก ต้อง

ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือใบส าคัญการใช้ฉลากอาหารก่อนที่จะมีการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
3. ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ผลิตที่ระบุในใบอนุญาต 
4. ผู้รับอนุญาตต้องติดหรือจัดป้ายแสดงข้อความ “สถานที่ผลิตอาหาร” ไว้ภายนอกของสถานที่ผลิต ในที่

เปิดเผย เห็นได้ง่าย 
5. ต้องรักษาบริเวณสถานที่ผลิตให้สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ และสามารถป้องกันมิให้แมลงหรือสัตว์

พาหะหรือสิ่งอ่ืนเข้าไปปนเปื้อนวัตถุดิบหรืออาหารที่ผลิตแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น 

6. จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน และให้มีมาตรการป้องกันเครื่องมือเครื่องใช้
ไม่ใหป้ะปนกันหรือปนเปื้อนสิ่งสกปรก เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารต้องท าด้วยวัสดุที่ปลอดภัยตาม
หลักวิชาการส าหรับการผลิตอาหารนั้นๆ 

7. รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารผลิตให้อยู่ในสภาพสะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
8. จัดให้มีที่ใส่ขยะมูลฝอยที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใช้วิธีที่เหมาะสมในการก าจัดขยะมูลฝอยและ

ฝุ่นละออง 
9. น้ าที่ใช้ในการผลิตอาหารต้องเป็นน้ าที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศน้ าบริโภค และน้ าในโรงงาน

ต้องเป็นน้ าที่สะอาด 
10. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตใช้เครื่องแต่งกายที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทหรือกิจกรรมของการที่

ปฏิบัติ เช่น สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก ถุงมือ และรองเท้า เป็นต้น รวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีบาดแผลหรือมีอาหารของโรคเข้าไปในสายการผลิต เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ
โรคไปกับอาหารได้ 

11. ไม่จ้างผู้ที่เป็นพาหะของโรคตามที่ระบุในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 และจัดให้คนงานได้รับการตรวจร่างกาย 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และให้เก็บเอกสารการตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐาน 

12. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร และมีการทบทวนอย่างสม่่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุงล่าสดุวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 18  
 

1.2 การขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ QR code 
ที ่ ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา

ให้บริการ 
ค่าธรรมเนียม 
/ค่าพิจารณา 

ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1. - ผู้ยื่นค าขอติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยื่นค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) 

- - - 

2. - เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบสั่งช าระค่าพิจารณาค าขอและออกใบ
นัดรับฟังผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารค าขอ 

20 นาที - - 

3. - ผู้ยื่นค าขอช าระเงินตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนดและ
ช่องทางที่ระบุในใบสั่งช าระ 
(หมายเหตุ: ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้
ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหารพ.ศ. 2560บัญชีที่ 1)QR code 

- 5,000 บาท ส านัก
อาหาร 

4. - ผู้ยื่นค าขอน าใบเสร็จรับเงินมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตาม
วันที่ระบุตามใบนัดรับฟังผลการพิจารณาความครบถ้วน
ของเอกสารค าขอ 
(หมายเหตุ : หากผู้ยื่นคําขอไม่มารับฟังผลภายใน 7 วัน
ทําการ นับจากวันที่ระบุในใบนัดรับฟังผลการพิจารณาฯ 
เจ้าหน้าที่จะคืนคําขอ) 

- - - 

5. การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

30 นาที  ส านัก
อาหาร 

4. การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารหลักฐาน ตามวันที่ระบุในใบนัดรับฟังผล
การพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารค าขอ  

30 นาที  ส านัก
อาหาร 

 
   กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสาร

หลักฐานเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่ก าหนด  
ไม่เกิน 10  
วันท าการ 

 - 

   กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นค าขอลงนามในแบบ
ตรวจสอบค าขอ และบันทึกข้อบกพร่อง 

10 นาที 
 

 - 
 

5. การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ผู้ เชี่ ยวชาญ 
ด าเนินการประเมินความความถูกต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมายด้านเอกสาร  

3 วันท าการ1 
 

- ส านัก
อาหาร 

 
6. การลงนาม/

คณะกรรมการ 
มีมติ 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 
 

1 วันท าการ1 
 

 ส านัก
อาหาร 

7. - เจ้าหน้าที่แจ้ งผลการพิจารณาหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม และส่งมอบ

60 นาท ี 15,000 
บาท 

ส านัก
อาหาร 
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
/ค่าพิจารณา 

ส่วนที่
รับผิดชอบ 

ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่อไป  
หมายเหตุ    1  กรณีด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ระยะเวลาให้บริการขึ้นกับส านักงานสาธารณสุขจังหวดันั้นๆ 

2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5QR code 
 

ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนุญาตสถานที่น าเข้า 
1. ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออก

ใบอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องด าเนินการติดต่อเพ่ือยื่นค าขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
2. ในกรณีที่ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารก าหนดคุณภาพมาตรฐาน หรือาหารที่ต้อง มีฉลาก ต้องได้รับ

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือใบส าคัญการใช้ฉลากอาหารก่อนที่จะมีการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย 
3. ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ผลิตที่ระบุในใบอนุญาต 
4. กรณีท่ีสถานที่น าเข้าและที่เก็บอยู่ท่ีเดียวกัน ผู้รับอนุญาตต้องติดหรือจัดป้ายแสดงข้อความ “สถานที่น าหรือ

สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร” ติดไว้ในสถานที่เก็บอาหาร ในที่เปิดเผย เห็นได้
ง่ายและให้จัดท าป้ายถาวรที่มีข้อความ “สถานที่เก็บอาหาร” ติดไว้หน้าห้องเก็บอาหาร 

5. กรณีที่สถานที่น าเข้าและที่เก็บอยู่คนละที่กัน ผู้รับอนุญาตต้องติดหรือจัดป้ายแสดงข้อความ “สถานที่ 
น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร” ติดไว้ในสถานที่น าเข้า ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ายและให้จัดท าป้าย
ถาวรที่มีข้อความ “สถานที่เก็บอาหารของบริษัท...(ชื่อบริษัท)........” ติดไว้ด้านหน้าของสถานที่เก็บอาหาร 

6. ต้องรักษาบริเวณสถานที่เก็บอาหารให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ และสามารถป้องกันมิให้แมลงหรือสัตว์พาหะ
หรือสิ่งอ่ืนเข้าไปผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอกับการปฏิบัติงานและการถ่ายเทอากาศ
อย่างเพียงพอตามความจ าเป็น 
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2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร 
2.1 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมเฉพาะ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบ
นอกเหนือจากที่ก าหนดในบัญชีรายช่ือที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใชQ้R code 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. การขออนุญาต
ผลิตภณัฑ์อาหาร
ควบคุมเฉพาะ* 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของค าขอ 
และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

60 – 180 
นาที 

ค่าใช้จ่าย 3,000 
/ 4,000** บาท ส านักอาหาร 

 

 

  พิจารณา/ประเมิน 
ความสอดคล้องตาม
กฎหมาย 

15 – 64         
วันท าการ*** 

-  ถ้ามีการประเมิน
เอกสารวิชาการ มี
ค่าใช้จ่าย 45,000/ 
69,000** บาท 

  การพิจารณาลงนาม
อนุญาต/ไม่อนุญาต 

5 วันท า
การ*** 

-   

  เอกสารการอนุญาต - ค่าธรรมเนียม
ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับ
อาหาร 5,000 

บาท 

 เมื่อผู้อนุญาตได้
อนุญาตค าขอแล้ว  
ผู้ยื่นค าขอพิมพ์ แบบ 
สบ.3 ได้ทันที ส่วน
ใบส าคัญฯ พิมพไ์ด้
เมื่อผู้ยื่นค าขอช าระค่า 
ธรรมเนยีมแล้ว 

2. การขออนุญาตแก้ไข
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ควบคุมเฉพาะ* 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของค าขอ 
และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

40 – 135 
นาที 

ค่าใช้จ่าย 1,000 
บาท** ส านักอาหาร 

 

 

  พิจารณา/ประเมิน
ความสอดคล้องตาม
กฎหมาย 

5 – 15 วันท า
การ*** 

-  ถ้ามีการประเมิน
เอกสารวิชาการ มี
ค่าใช้จ่าย 45,000/ 
69,000** บาท 

  การพิจารณาลงนาม
อนุญาต/ไม่อนุญาต 

2 – 5 วันท า
การ*** 

-   

* การขออนุญาตและแก้ไขผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมเฉพาะ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ยื่น แบบ สบ.3 และ
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
** รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการQR 
code 
*** ไม่นับระยะเวลาการตอบค าชี้แจงของผู้ขออนุญาตและ /หรือพิจารณาจากคณะประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 



คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุงล่าสดุวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 21  
 

2.2 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์จดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5  
 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช ้ QR code 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าใช้จ่ายตาม
ประกาศฯ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การพิจารณาอนุญาต  เจ้าหน้าที่ประเมินความ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

7 - 28 วัน
ท าการ** 

ค่าใช้จ่าย 
2,000 บาท* 

ส านักอาหาร 

 

- 

2 การแจ้งผลการพิจาณา ระบบออกหลักฐานการ
อนุญาต/ไม่อนุญาตแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- - - 

* รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาต QR code 
** ไม่นับระยะเวลาการตอบค าชี้แจงของผู้ขออนุญาตและ /หรือพิจารณาจากคณะประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ 
 

2.3 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์จดทะเบียนอาหาร และแจ้งรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.7 
 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช ้ QR code 

การยื่นค าขอ สบ.๗ ผ่านระบบ E-Submission 

ที ่
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าใช้จ่ายตาม
ประกาศฯ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การพิจารณา
อนุญาต 

เจ้าหน้าที่ประเมินความ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

1-2 วันท าการ** 200 บาท* ส านักอาหาร 
 

 

2 การแจ้งผลการ
พิจารณา 

ระบบออกหลักฐานการอนุญาต
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1-2 วัน 
ท าการ** 

-  

 
* รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค่าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตQR code 
** ไม่นับระยะเวลาการตอบค่าชี้แจงของผู้ขออนุญาตและ /หรือพิจารณาจากคณะประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ 
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ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับเลขสารบบอาหาร 

1. ต้องด าเนินการผลิตหรือน าเข้าอาหารให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุญาตไว้ 
2.ต้องรักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า

ด้วยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้น )ๆQR code 

3. กรณมีีการใช้วัตถุเจือปนอาหารให้เป็นไปดังนี ้
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ เช่น  

1.1) การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมโคให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนมโค QR code 
1.2) การใช้วัตถุกันเสียในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทให้ใช้ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท QR code 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมปรุงแต่ง 
ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทQR code 

4.ต้องไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องQR code 

5.ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร และมีประวัติการใช้เป็นอาหาร กรณีมีการใช้ส่วน
ของพืชเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและส่วนที่ใช้ตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตให้
ใช้ได้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  

6.การใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุและการใช้
ภาชนะบรรจุ/ฝา พลาสติกมีสีนอกเหนือจากสีขาวที่สัมผัสอาหารเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลวต้องส่งรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์พลาสติกท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกQR code 

7.การใช้ชื่ออาหาร หรือชื่อตรา หรือชื่อเครื่องหมายการค้า หรือชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องQR code 

8.การแสดงฉลากอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารใน
ภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต  
QR code 

9. กรณีที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) ต้องผ่านการประเมินตามคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง 
การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) ก่อนQR code 

1.0 การแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ และอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน 
น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ตามล าดับQR code 
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3. การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 
 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้QR code 

 
* รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาต QR code 

** เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นับ
ระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

*** ไม่นับระยะเวลาการตอบค าชี้แจงของผู้ขออนุญาตและ /หรือพิจารณาจากคณะประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าใช้จ่ายตามประกาศฯ  
(ถ้ามี) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. การขออนุญาต
โฆษณาอาหาร 

ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ค าขอ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

42 นาที - ค่าค าขออนุญาต
โฆษณาอาหาร 2,000 
บาท*          - ค่าค าขอ
อนุญาตโฆษณาอาหาร 
(กรณีการใช้เนื้อหา
โฆษณาแบบเดิมและไม่มี
การแก้ไขอ่ืนใด) 660 
บาท* 

ส านัก
อาหาร 

 

 

  พิจารณา/ประเมิน ความ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

5 วันท า
การ** 

-  

  ประเมินเอกสารวิชาการ 
พิจารณาลงนามอนุญาต/ไม่
อนุญาต/ส่งคืนค าขอ/ลงนามไม่
ต้องขออนุญาต 

3 วันท า
การ*** 

-  

  เอกสารการอนุญาต - - ค่าใบอนุญาตโฆษณา
อาหาร 5,000 บาท* 
(กรณีได้รับใบอนุญาต
โฆษณา) 

 

ผู้ยื่นค าขอ
พิมพ์ใบสั่ง
ช าระค่า
ใบอนุญาต
โฆษณาจาก
ระบบ   
e-submission 
และช าระเงิน
ตามจ านวน
และช่องทางที่
ระบุในใบสั่ง
ช าระ  
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ท่านสามารถติดต่อสอบถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัการขออนุญาตผลิตภัณฑอ์าหาร 

การขออนุญาตด้านอาหาร เบอร์ติดต่อ 

1. การขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือน าเข้าอาหาร 
0 2590 7320  
0 2590 7033 
086-323-6094 

2. การขออนุมัติสูตร / ขออนุมัติสเปก 02590 7207 

3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
0 2590 7209 
0 2591 8451 

4. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 0 2590 7208 
- อาหาร 7 ประเภท (Re-process)   ได้แก่ เครื่องดื่มฯ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์ของนม 
- กาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร่ 

086-323-6926 

5. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 0 2590 7219 

    - นมดัดแปลงส าหรับทารกฯ อาหารทารก อาหารสูตรต่อเนื่องฯ 
 

    - อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
 

    - อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
 

    - อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ อาหารทางการแพทย์ 
 

6. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 0 2590 7220 

    - วัตถุเจือปนอาหาร  

    - วัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร  

    - วัตถุท่ีให้ความหวานแทนน้ าตาล  

7. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 3,4,5,6 ข้างต้น(E-submission สบ.7)   
0 2590 7187 
0 2590 7011 

8. การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 0 2590 7356 

9. สอบถามเกี่ยวกับการจัดประเภทอาหาร  0 25907211 

10. การประเมินความปลอดภัยทางอาหาร, การกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
02590 7178 
02590 7179 

11.การขอหนังสือรับรองเพ่ือการส่งออก (Certificate of free sale) 0 2590 7177 

12. การเชื่อมโยงพิกัดอาหารน าเข้า / อาหารทั่วไป  0 2590 7176 

13. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาต / เช็คเลข อย. ผลิตภัณฑ์อาหาร 025907297 
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หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) 

เบอร์โทรศัพท์ Line ID e-Mail 

025907011 
025907187  

 0946961627 

food.e-sub food.esub@gmail.com 

 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารได้ที่ 

QR code 

เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนการขอค าแนะน าหรือสอบถาม
เพ่ิมเติม 
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สารบบอาหาร 13 หลัก ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียดดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จว. หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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๙. ระบบ ออกหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกค าขอ 
(ยกเว้นค าขอ อนุมัติสูตร/สเปก1 และ cert) 

 

 

 

**รูปแบบการยื่นแต่ละค าขอ ให้ตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์ส านักอาหาร** 

 
ผังที่ 1. การยื่นค าขอผ่านระบบ E-Submission ทุกประเภทยกเว้นค าขอโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1อนาคตจะออกหลกัฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างด าเนินการเปลี่ยนรูปแบบหลักฐานการอนุญาต 

 

 

2. ผู้ประกอบการ เลือกค าขอ Download pdfพิมพ์รายละเอียดแล้ว Upload 
ค าขอ+หลักฐานในระบบE-Submission 

5. ผู้ประกอบการDrop เอกสารเพิ่ม –เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล ในระบบ e-sub 
<เฉพาะบางค าขอที่ต้องส่งเอกสารเพิ่ม ได้แก่ หลักฐานประกอบค าขออาหารควบคุมเฉพาะกลุ่มนมทารกและ 

เด็กเล็ก+วัตถุประสงค์พิเศษ, ค าขออนุมตัิสูตร/สเปก> 

3. ระบบ ออกใบสั่งช าระโดย ผู้ประกอบการprintเอง 

4. ผู้ประกอบการช าระเงินค่าค าขอผ่านช่องทางเคาน์เตอร์,ATM, CDM, SCB 
Easy Net, SCB Easy Application และ SCB Easy Phone ของธนาคารไทย

พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

6. ระบบ แจ้งวันเริ่มพิจารณา-วันแล้วเสร็จ 
และจัดล าดับก่อน-หลัง ตามเวลาการช าระเงิน (ค านวณตาม Work load) 

7. เจา้หน้าที่พิจารณา 
 

8. ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ใบส าคัญ (ถ้ามี) 
<เฉพาะ ใบส าคัญการขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร ของกลุ่มอาหารควบคุมเฉพาะ> 

 อนุมัติสูตร ติดต่อรับหลักฐานการอนุญาตที่ 
OSSC ช่อง 18 

 Certificate of Free Sale ติดต่อ OSSC 
ช่อง 21 

1. ผู้ยื่นค าขอสมัคร Open ID กับ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และยื่นขอเปิด
สิทธิ์เข้าใช้กับส านักอาหาร 

ท่านที่เคยเปิดสิทธ์ิไว้แล้วและ 
ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าใช้
ระบบได้เลยไม่จ าเป็นต้องยื่นใหม่  

(ผู้ประกอบการprint ใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม
ใบส าคัญฯในระบบ ช าระเงิน ณ OSSC หรือ 
SCB) 

กรณีอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษจะ
รับเอกสารโดยนักวิชาการให้ตดิตอ่
ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ณ OSSC  
ช่อง 23 
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ผังที่ 2. การยื่นค าขอโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-Submission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

1. ผู้ย่ืนค ำขอสมัคร Open ID กับ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ และยื่นขอเปิด
สิทธิ์เข้ำใช้กับส ำนักอำหำร 

2. ผู้ประกอบการเลือกค ำขอ Download pdf พิมพ์รำยละเอียดแล้ว Upload ค ำ
ขอ +หลักฐำนในระบบE-Submission 

9. ระบบ ออกหลักฐำนกำรอนุญำตแบบอิเล็กทรอนิกส์  

5. ผู้ประกอบการDrop เอกสำรเพิ่มท่ี ossc– เจ้ำหน้ำที่ ลงข้อมูล ในระบบ e-sub 
<เฉพาะโฆษณาที่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อค าขอ> 

3. ระบบ ออกใบสั่งช ำระโดย ผู้ประกอบการprintเอง 

4. ผู้ประกอบการช ำระเงินค่ำค ำขอ ผ่ำนช่องทำงเคำน์เตอร์,ATM, CDM, SCB Easy 
Net, SCB Easy Application และ SCB Easy Phone ของธนำคำรไทยพำณิชย์ 

ทุกสำขำทั่วประเทศ 

6. ระบบ แจ้งวันเริ่มพิจำรณำ-วันแล้วเสร็จ 
และจัดล ำดับก่อน-หลัง ตำมเวลำกำรช ำระเงิน (ค ำนวณตำม Work load) 

8. ผู้ประกอบการช ำระค่ำใบอนุญำตโฆษณำ 

ท่านที่เคยเปิดสิทธิ์ยื่นค าขอโฆษณาไวแ้ล้ว
และยังไม่หมดอายุ ให้ส าเนาหนังสือ 
มอบอ านาจเดิมแจ้ง เจ้าหน้าที่หรอืยื่นใหม่ 

7. เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ 

(ผู้ประกอบการ print ใบสั่งช าระในระบบ 
ช าระเงิน ผ่านบริการของธนาคารไทย
พาณิชย์) 
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3. ผู้ประกอบการช ำระค่ำค ำขอ ผ่ำนช่องทำงเคำน์เตอร์,ATM, CDM, SCB Easy Net, 
SCB Easy Application และ SCB Easy Phone ของธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ

ทั่วประเทศ 

9. ระบบออกหลักฐำนกำรอนุญำตแบบpaper– 
ผู้ประกอบการเดินทำงมำรับเอกสำรที่ OSSC 

6. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำขอ(ออกบันทึกข้อบกพร่องกรณีเอกสำรไม่ครบถ้วนถูกต้อง) 
ส่งให้ธุรการบันทึกผลการพิจารณาในระบบนัดหมายฯ และออกเลขรับในระบบ E-logistic 

7. ผู้ประกอบการรับฟังผลกำรพิจำรณำตำมวันและสถำนที่ที่นัดหมำย  
(หากไม่มารับฟังผลภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่นัดหมาย เจ้าหนา้ที่จะคืนค าขอ) 
กรณีมีข้อบกพร่องต้องแก้ไขให้แลว้เสร็จภายใน 10 วันท าการนับจากวันท่ีรับฟังผล  

ผังที่ 3. กำรยื่นค ำขอเป็น paper ที่ OSSC 

1. ผู้ประกอบการตรวจสอบอัตรำค่ำใช้จ่ำยจำกประกำศ (กรณีไม่มั่นใจกรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีก่อน) 

2. ผู้ประกอบการ มาที่ OSSC อย. (ช่อง 18) เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งช าระ  
(กรณีค าขอมีราคา 0 บาท หรือเปน็ผู้ไดร้ับการยกเว้นค่าใช้จ่ายจา่ยทั้งหมด เช่น โครงการพระราชด าริ 

ให้ข้ามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ไป) 

5. ธุรกำรช่องออกใบนัดฯรับเอกสำรและบันทึกข้อมูลในระบบนัดหมำยฯ print ใบนัด
ฟังผลกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำขอให้กับผู้ประกอบการ(ค านวณตาม Work load) 

ส่งเอกสำรให้หัวหน้ำงำนที่เกี่ยวข้อง 

8. เจ้ำหน้ำทีพ่ิจำรณำ 

งานสถานท่ี+งานแก้ไขผลิตภัณฑ์  
กดคิวช่อง 20 

4. ผู้ประกอบการกดบัตรคิวช่องออกใบนัดหมำย เพื่อยื่นหลักฐำนกำรช ำระเงิน  
และ Drop  

ค ำขอและหลักฐำน  
 

<กรณีใบอนุญาตผลิต/น าเข้า ต่ออายุใบอนุญาต ใบส าคญัการ 
ขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร เจ้าหน้าที่จะออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนยีม
และตรวจสอบใบเสรจ็รับเงินก่อนออกหลักฐานให้> 
งานผลิตภัณฑ์+สถานท่ี กดคิวที่ช่อง... 

ส ำคัญมำก !!! ผู้ช ำระเงนิจะต้อง
น ำบัตรประชำชนตัวจริงมำด้วย
ทุกคร้ัง 
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ผู้ประกอบการ 
รายใหม่ 

ผู้ประกอบการ 
รายเก่า 

กรณ ี

 เพิ่มประเภทอาหาร 
 เปลี่ยนแปลงรายการเครื่องมือเครือ่งจักร 
 เพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิต/สถานท่ีเก็บ 
 ย้ายสถานท่ีเก็บ 
 แก้ไขเปลีย่นแปลงห้องเก็บอาหาร 
 ต่ออายุ และมีการเปลี่ยนแปลงประเภท 

เครื่องมือเครื่องจักรฯ 

กรณี 
 ต่ออายุ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท 

เครื่องมือเครื่องจักรฯ 

ขอตรวจประเมิน
สถานท่ีผลติ 

กรณ ี

 แก้ไขช่ือสถานท่ีผลติ 
 แก้ไขช่ือท่ีอยู ่
 เปลี่ยนช่ือผูด้่าเนินกิจการ 
 เพิ่ม/ลดผูด้่าเนินกิจการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานะนติิบุคคล 

Audit Report  
ที่ระบุว่าผ่านการตรวจประเมิน 

ตามประเภทอาหารและวัตถุประสงค์ 
ของการตรวจประเมิน 

ใบรับรองระบบคุณภาพความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานสากล/เทียบเท่ากฎหมายที่ไม่หมดอายุ 
(ครอบคลุมประเภทอาหารตามที่สลักในใบอนุญาต) 

จากหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. 
 หรือได้รับการรับรองจาก AB (มกอช.) 

 

การขออนุญาตผลติ 
(กรณีเข้าข่ายโรงงาน) 

 

การต่ออายุใบอนุญาตฯ 

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาตฯ 

(กรณีไม่ตรวจประเมินสถานที่) 
 

(กรณีตรวจประเมินสถานที่) 
 การขอใบแทนใบอนุญาตฯ กรณี ช่ารุดหรือสูญหาย 

การขอรับเลขสถานท่ีผลิต
อาหาร 

(กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน) 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาตฯ 

(กรณีตรวจประเมินสถานที่) 

ส่าเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 
ของกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่หมดอายุ 
(ครอบคลุมประเภทอาหารตามที่สลักในใบอนุญาต) 

 

หรือ 

2 

1 

หรือ 

การขออนุญาตขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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ผู้ประกอบการ 
รายใหม่ 

กรณ ี

 เพิ่มประเภทอาหาร 
 เพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิต/สถานท่ีเก็บ 
 ย้ายสถานท่ีเก็บ 
 แก้ไขเปลีย่นแปลงห้องเก็บอาหาร 
 แก้ไขช่ือสถานท่ีผลติ 
 แก้ไขช่ือท่ีอยู ่
 เปลี่ยนช่ือผูด้่าเนินกิจการ 
 เพิ่ม/ลดผูด้่าเนินกิจการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานะนติิบุคคล 

การต่ออายุใบอนุญาตฯ 

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต ฯ 

 
(กรณีตรวจประเมินสถานท่ี) 

 

การขอใบแทนใบอนุญาตฯ 

ขออนุญาตน่าหรือสั่งอาหาร 

เข้ามาในราชอาณาจักร 

การขออนุญาตขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

3 

ผู้ประกอบการ 
รายเก่า 

กรณี 
 ต่ออายุใบอนุญาตฯ 

กรณี ช่ารุดหรือสูญหาย 
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การยื่นค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว 
 คือ การน าเข้าอาหารส าเร็จรูปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เข้ามาในราชอาณาจักร ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ช็อกโกแลต, ลูกอม,เครื่องดื่ม เป็นต้น 

กรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาต 
 การน าเข้าอาหารตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุญาตให้น าเข้าเป็นการเฉพาะคราวก่อน 
จึงจะน าเข้าได้ 
 1. เพื่อจ าหน่ายในร้านค้าปลอดอากร ส าหรับผู้โดยสารขาออก 

2. เพื่อแสดงสินค้าหรือเพ่ือจ าหน่ายเป็นสาธารณกุศลโดยสถานทูต 
๓. เพ่ือแสดงสินค้าของเอกชน นิติบุคคล และองค์กรต่างๆ โดยไม่มีการจ าหน่าย จ่าย แจก เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

 ๔. เพ่ือใช้ประกอบการผลิตส าหรับการส่งออกโดยผู้ผลิต ซึ่งเป็นการน าเข้าอาหารที่อยู่ในสภาพพร้อมจ าหน่าย  
 5. เพื่อวิจัยทางวิชาการ 
 6. เพ่ือให้บริการบนสายการบิน/จ าหน่ายบนเครื่องบิน ส าหรับผู้โดยสารขาออก 
 7. เพ่ือไปเก็บรักษาในเขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน/เขตประกอบการเสรีเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

กรณีไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
 ผู้น าเข้าท่ีได้รับใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและมีเลขสารบบอาหารแล้ว 

ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมคีุณสมบัติอย่างไร 
 ผู้ที่จะมายื่นค าขออนุญาตต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่น าเข้าอาหารตามวัตถุประสงค์ที่ต้อง
ขออนุญาตก่อนข้างต้น 

ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 ศึกษาข้อมูลจาก  QR Code 

ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
 1. ยื่นด้วยตนเองท่ี ส านักด่านอาหารและยา (ปิดบริการเมื่อ E-submission ใช้ได้อย่างสมบูรณ์) 

2. ยื่นค าขอผ่านระบบยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต QR Code     
(การยื่นค าขอผ่านช่องทาง internet และ Website ให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนยื่น) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
 แบบค าขอหรือเอกสารที่ต้องใช้ QR Code 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ระบบยื่นค าขอด้วยตนเอง (ปิดบริการเมื่อระบบ E-submission ใช้ได้อย่างสมบูรณ์) 
1 ศึกษารายละเอียดในคู่มือส าหรับ

ประชาชน 
   

ส า
นัก

ด่า
นอ

าห
าร

แล
ะย

า 

 

2 กรอกค าขอพร้อมทั้งเตรียมเอกสาร
หลักฐาน 

   

3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเอง
ด้วยบันทึกตรวจสอบค าขอ 

   

4 ช าระค่ายื่นค าขอ    
5 ยื่นค าขอ   500 บาท 
6 ติดตามผลการพิจารณาตามก าหนดนัด พิจารณาความ

ถูกต้องก่อนออก
ใบอนุญาต 

2.5 ชั่วโมง  

7 ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   2,000 บาท 
8 รับใบอนุญาตและใบรับแจ้งการน าเข้า    
ระบบยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต 
1 ศึกษารายละเอียดคู่มือส าหรับ

ประชาชน 
   

ส า
นัก

ด่า
นอ

าห
าร

แล
ะย

า 

 

2 เข้าระบบยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต    
3 ดาวน์โหลดแบบค าขอ    
4 กรอกค าขอพร้อมทั้งเตรียมเอกสาร

หลักฐาน 
   

5 เช็คโหลดค าขอพร้อมทั้งเตรียมเอกสาร
หลักฐาน 

   

6 ช าระค่ายื่นค าขอ   500 บาท   
7 ติดตามผลการพิจารณาตามก าหนดนัด พิจารณาความ

ถูกต้องก่อนออก
ใบอนุญาต 

2.5 ชั่วโมง    

8 ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   2,000 บาท   
9 พิมพ์ใบอนุญาตและใบรับแจ้งการ

น าเข้า 
     

 

 



คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุงล่าสดุวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 34  
 

ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนญุาต 
1. น าเข้าตามรายการและปริมาณไม่เกินกว่าที่ขออนุญาต 
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีรับรองไว้ 
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว และข้อสงสยัเกี่ยวกับการยื่นค าขอผ่านระบบยื่นค าขอทาง
อินเทอร์เน็ต 

ประเภทงาน ฝ่ายให้ค าแนะน า 
(เบอร์ติดต่อ) 

ติดตามเรื่อง 
(เบอร์ติดต่อ) 

การยื่นค าขออนุญาตน าหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะคราว 

0 2590 7324 
0 2590 7321 

0 2590 7324 
0 2590 7321 

 
 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่ 

QR Code 

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนการขอค าแนะน าหรือสอบถามเพิ่มเติม 

 

 

 


