
 
 

1 
 

แนวทางการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบเพื่อการส่งออก 
 
 พืชกระท่อมได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 
โดยประชาชนสามารถครอบครองพืชกระท่อม เพ่ือให้น ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ได้ อย่างไรก็ตาม  
พืชกระท่อมและสารสกัดยังคงเป็นอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย อยู่ในล าดับที่ 52 ของบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก าหนด
อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  424) พ.ศ. 2564 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ยกเว้น 
ปฏิบัติตามกรณีดังต่อไปนี้สามารถผลิต น าเข้า หรือจ าหน่ายได้ 

1. ผ่านการประเมินความปลอดภัยของอาหาร และส่งมอบฉลากให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาตรวจอนุมัติก่อนน าไปใช้ ตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหาร
ใหม่ (Novel food) ก่อนการผลิต น าเข้า หรือจ าหน่ายในประเทศแล้ว  

2. มีความประสงค์จะผลิตเพ่ือการส่งออกเท่านั้น ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า และ
ด าเนินการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารต่อผู้อนุญาต แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ กองอาหาร โดยกลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ได้จัดท าแนวทางการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบเพ่ือการส่งออก เพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาต ดังนี้ 

1. การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 

1.1 ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มี 
พืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ และสถานที่ผลิตอาหารมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการ
เครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิมท่ีเคยได้รับอนุญาตไว้  

1.1.1 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน   
ผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารผ่านระบบ e-Submission หรือ

ยื่นค าขอตรวจประเมินกับหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดย
จัดเตรียมเอกสารตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน และแนบหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) หลักฐานคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของประเทศคู่ค้า หรือข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า หรือหลักฐานการยอมรับจากประเทศคู่ค้า แล้วแต่กรณี  

2) หลักฐานการสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้า โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตมีคุณภาพหรือ
มาตรฐาน สูตรส่วนประกอบ ฉลากอาหาร เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเรื่องอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของประเทศผู้สั่งซื้อ (ถ้ามี)   

3) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ กรณีที่ใช้สายการผลิตร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืช
กระท่อมเป็นส่วนประกอบ 

4) ค ารับรองจากผู้ผลิตว่าจะไม่มีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศ ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1 
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5) หลักฐานแสดงที่มาของส่วนของพืชกระท่อมหรือสารสกัดจากพืชกระท่อมที่จะน ามาใช้ใน
การผลิต รวมทั้งต้องก าหนดมาตรการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

6) หลักฐานการบันทึกการรับ-จ่ายส่วนของส่วนของพืชกระท่อมหรือสารสกัดจากพืชกระท่อม 
ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 2 

ภายหลังการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารแล้ว จะต้องด าเนินการต่อในข้อ 2.1 

 
 
 
 

 
คู่มือส าหรับประชาชนและ
แบบตรวจสอบค าขอ 

  
คู่มือการใช้งานระบบ 
 e-Submission  

 

1.1.2 หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร  
 สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของพืชกระท่อม จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งก าหนดตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) 
พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร  

กรณีที่สถานที่ผลิตอาหารมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพ่ือผลิตอาหาร
หลายประเภทจะต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างการผลิตอาหารแต่ละประเภท เช่น  
แยกสายการผลิต หรือแยกอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร ก าหนดช่วงเวลาในการผลิต หรือมีมาตรการที่
เข้มงวดในเรื่องการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต พร้อมก าหนดวิธี  
การตรวจสอบประสิทธิภาพภายหลังการท าความสะอาดส าหรับการเฝ้าระวังตนเอง (Monitoring) อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหาร  

1.1.3 ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จ  
10 วันท าการ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้มายื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนตามที่ 

ผู้อนุญาตก าหนด โดยส่งเอกสารหลักฐานหรือค าชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีมีเหตุให้ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมผู้อนุญาตจะแจ้งเรื่องที่
ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากครบ
ระยะเวลาแล้วผู้ยื่นค าขอไม่ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม หน่วยงานผู้อนุญาตจะพิจารณาคืนค าขอที่ยื่นไว้)  

1.1.4 ค่าใช้จ่ายการยื่นค าขอตรวจประเมิน  
คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินตามแรงม้าเครื่องมือเครื่องจักรและจ านวนคนงานของสถานที่

ผลิตอาหาร โดยผู้ประกอบการช าระเงินงวดแรกก่อน 3,000 บาท พร้อมยื่นค าขอตรวจประเมิน ส่วนที่เหลือจะเรียก
ช าระในงวดที่ 2 ภายหลังจากการตรวจสถานที่ผลิต และทราบแรงม้าเครื่องจักรและจ านวนคนงานที่แน่นอน  
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แรงม้าเครื่องจักรและจ านวนคนงาน ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงาน 1-6 คน  3,000 
(กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)  1,500 
มากกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงาน 7-50 คน  5,000 
(กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 2,500 
มากกว่า 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงาน 51-100 คน  10,000 
(กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 5,000 
มากกว่า 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า หรือคนงาน 101-200 คน 15,000 
(กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 7,500 
มากกว่า 100 แรงม้า หรือคนงานมากกว่า 200 คน 20,000 
(กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 10,000 

1.2 ผู้ประกอบการรายเดิมและประสงค์จะขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ มี 
พืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นอาหารประเภทเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้แล้ว และสถานที่ผลิตอาหารไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้ ไม่ต้องยื่น
ค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร แตจ่ะต้องด าเนินการตามข้อ 2.2 

2. การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารหรือแก้ไขรายการในใบอนุญาต  

2.1 ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มี 
พืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ แต่สถานที่ผลิตอาหารมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการ
เครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิมท่ีเคยได้รับอนุญาตไว้  

2.1.1 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน  
ภายหลังผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ส าหรับ

ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องยื่นค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) กรณีสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน
หรือค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) กรณีสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน พร้อม
เอกสารหลักฐานตามคู่มือประชาชน และเอกสารเพ่ิมเติมตามข้อ 1.1.1 ผ่านระบบ e-Submission  

ส าหรับผู้ประกอบการรายเดิมจะต้องยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร  
(ส.4) กรณีสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน หรือแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
กรณีสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือประชาชน และเอกสารเพ่ิมเติมตามข้อ 1.1.1 
ผ่านระบบ e-Submission 
 
 
 
 

 
คู่มือส าหรับประชาชนและ
แบบตรวจสอบค าขอ 

  
คู่มือการใช้งานระบบ 
 e-Submission  
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2.1.2 ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จ  
6 วันท าการ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้มายื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนตามที่ 

ผู้อนุญาตก าหนด โดยส่งเอกสารหลักฐานหรือค าชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีมีเหตุให้ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมผู้อนุญาตจะแจ้งเรื่องที่
ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากครบ
ระยะเวลาแล้วผู้ยื่นค าขอไม่ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม หน่วยงานผู้อนุญาตจะพิจารณาคืนค าขอที่ยื่นไว้)  

2.1.4 ค่าใช้จ่ายการพิจารณาค าขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   
1) ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  

การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ค่าใช้จ่าย (บาท) 
สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน   
1. ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 1,000  
2. ค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) ส าหรับผู้ประกอบการรายเก่า  500 
สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน    
1. ค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่  2,000 
2. ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4) ส าหรับผู้ประกอบการรายเก่า 1,000 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เฉพาะใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) 

แรงม้าเครื่องจักรและจ านวนคนงาน ค่าใช้จ่าย (บาท) 
คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรไม่ถึง 2 แรงม้า   5,000 
คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต่ 2 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า   6,000 
คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า   7,000 
คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต่ 25 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า   8,000 
คนงานน้อยกว่า 50 หรือมากกว่า 50 คน เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า ขึ้นไป    10,000 

2.2 ผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้แล้ว และประสงค์ขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่
มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นอาหารประเภทเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้แล้ว และสถานที่ผลิตอาหารไม่
มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิมท่ีเคยได้รับอนุญาตไว้ 

2.2.1 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน  
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4 ) กรณี

สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน หรือแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณี
สถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือประชาชน และเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้  

1) หลักฐานคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายอาหารหรือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของประเทศคู่ค้า หรือข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า หรือหลักฐานการยอมรับจากประเทศคู่ค้า แล้วแต่กรณี 

2) หลักฐานการสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้า โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตมีคุณภาพหรือ
มาตรฐาน สูตรส่วนประกอบ ฉลากอาหาร เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเรื่องอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของประเทศผู้สั่งซื้อ (ถ้ามี)   
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3) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ กรณีที่ใช้สายการผลิตร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืช
กระท่อมเป็นส่วนประกอบ 

4) ค ารับรองจากผู้ผลิตว่าจะไม่มีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศ ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1 
5) หลักฐานแสดงที่มาของส่วนของพืชกระท่อมหรือสารสกัดจากพืชกระท่อมที่จะน ามาใช้ใน

การผลิต รวมทั้งต้องก าหนดมาตรการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
6) หลักฐานการบันทึกการรับ-จ่ายส่วนของส่วนของพืชกระท่อมหรือสารสกัดจากพืชกระท่อม 

ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 2 
2.2.2 ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จ  

6 วันท าการ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้มายื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนตามที่ 
ผู้อนุญาตก าหนด โดยส่งเอกสารหลักฐานหรือค าชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีมีเหตุให้ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมผู้อนุญาตจะแจ้งเรื่องที่
ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากครบ
ระยะเวลาแล้วผู้ยื่นค าขอไม่ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม หน่วยงานผู้อนุญาตจะพิจารณาคืนค าขอที่ยื่นไว้)  

2.2.3 ค่าใช้จ่ายการพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  

การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ค่าใช้จ่าย (บาท) 
สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน   
- ค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)  500 
สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน    
- ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)  1,000 

 

3. ตัวอย่างการแสดงข้อมูลใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
ในระบบ e-Submission  

ล าดับ ประเภทอาหาร กรรมวิธีผลิต GMP 
1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผสมแห้ง (Dry Mixing) / พืชกระท่อม ผลิต

เฉพาะการส่งออก 
ปส.ธ. 420 ข้อก าหนดพื้นฐาน  

2 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ 
ที่ปิดสนิท  

สเตอริไลซ์ (Commercial Sterilization) 
(อาหารที่มีความเปน็กรดต่ า) /พืชกระท่อม 
ผลิตเฉพาะการส่งออก 

ปส.ธ. 420 ข้อก าหนดพื้นฐาน 
ปส.ธ. 420 ข้อก าหนดเฉพาะ 3 

4. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร  
เมื่อได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการขอรับเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อาหารที่

มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม แล้วแต่ประเภทอาหาร ดังนี้  
4.1 อาหารควบคุมเฉพาะ (กลุ่ม 1) ยื่นค าขอ พร้อมหนังสือการสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าโดยระบุว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตมีคุณภาพหรือมาตรฐาน สูตรส่วนประกอบ ฉลากอาหาร เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนด
เรื่องอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศผู้สั่งซื้อ และหลักฐานคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก าหนดเรื่องอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศคู่ค้า ผ่านระบบ  
e-Submission กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และผลิตอาหารประเภทที่ยังไม่ได้มอบอ านาจให้
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ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นค าขอกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ต่างจังหวัดและผลิตอาหารที่มอบอ านาจให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุญาต ให้ยื่นค าขอกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มี
อ านาจรับผิดชอบดูแลเขตพ้ืนที่จังหวัดนั้น   

4.2 อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (กลุ่ม 2) อาหารที่ต้องมีฉลาก (กลุ่ม 3) และอาหารทั่วไป
(กลุ่ม 4 ) ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับเลขสารบบอาหาร โดยมีหนังสือการสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าที่ระบุว่า
ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพหรือมาตรฐาน สูตรส่วนประกอบ ฉลากอาหาร เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเรื่องอาหาร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศผู้สั่งซื้อและหลักฐานคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ
กฎหมายหรือข้อก าหนดเรื่องอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศคู่ค้า เก็บไว้ ณ สถานที่ผลิตอาหาร  
หากประสงค์จะขอรับเลขสารบบอาหาร ผู้ประกอบการยื่นค าขอ หนังสือการสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าโดยระบุว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตมีคุณภาพหรือมาตรฐาน สูตรส่วนประกอบ ฉลากอาหาร เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนด
เรื่องอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศผู้สั่งซื้อและหลักฐานคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก าหนดเรื่องอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศคู่ค้า ผ่านระบบ e-
Submission กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และผลิตอาหารประเภทที่ยังไม่ได้มอบอ านาจให้
ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นค าขอกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ต่างจังหวัดและผลิตอาหารที่มอบอ านาจให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุญาต ให้ยื่นค าขอกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
มีอ านาจรับผิดชอบดูแลเขตพ้ืนที่จังหวัดนั้น   

ระยะเวลาแล้วเสร็จและค่าใช้จ่าย 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ* (วันท าการ) ค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. อาหารควบคุมเฉพาะ** 28 3,000 
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 7 2,000 
3. อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน*** ที่ยื่นจด
ทะเบียนอาหาร 

การอนุญาตแบบอัตโนมัติ  
(Auto e-Submission) 

2,000 

4. อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานนอกเหนือจาก
อาหารตามข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น อาหารที่ต้องมีฉลาก 
และอาหารทั่วไป 

การอนุญาตแบบอัตโนมัติ  
(Auto e-Submission) 

200 

หมายเหตุ : * ระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน 
    ** อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น วัตถุเจือปนอาหาร (ผงปรุงรส) ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของ

กัญชา กัญชง เป็นต้น 
    *** อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ที่ยื่นจดทะเบียนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 

นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, 
กาแฟผสม, กาแฟส าเร็จรูปผสม, กาแฟปรุงส าเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่ 

คู่มือส าหรับประชาชนล าดับที่ 5             คู่มือการใช้งาน e-Submission 
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5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ     
สถานที่ผลิตอาหารอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
สถานที่ผลิตอาหาร : ติดต่อศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : 

OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02 590 7606-7 หรือ
กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร . 02 590 7320 หรือ  
02 590 7033  

ผลิตภัณฑ์ : กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร.  
02 590 7209 หรือ 02 590 7208 หรือ 02 590 7187 

สถานที่ผลิตอาหารอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
ติดต่อศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น 
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(ระบุประเภทอาหาร/กรรมวธิีการผลิตอาหาร) 

บันทึกค าให้การ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ................. 

ค าให้การของ ............................................................................................................................. ................................. 
เรื่อง  รับรองการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบเพ่ือการส่งออกเท่านั้น                       .  

ข้อ 1. ข้าพเจ้า.................................................อายุ..............ปี เชื้อชาติ................สัญชาติ..... ....................... 
เป็น......................................................ของสถานที่ผลิตอาหาร ชื่อ .......................................... .................................. 
เลขที่ ................................. ตรอก/ซอย.................................. ถนน . .........................................หมู่ที่........................ 
แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด....................... ............................... 
โทรศัพท์...............................................รหัสไปรษณีย์........................ 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบเพ่ือการ
ส่งออก ได้แก่  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

2.1 สถานที่ผลิตอาหารแห่งนี้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  

2.2 มีการจัดเก็บพืชกระท่อมหรือสารสกัดจากพืชกระท่อมอย่างเป็นสัดเป็นส่วนไม่ปะปนกับ
วัตถุดิบอาหาร มีระบบการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้ในผลิตอาหารเพ่ือการส่งออกเท่านั้น โดย มิ
น ามาจ าหน่าย จ่าย แจก ภายในประเทศไทย  

2.3 มีมาตรการในควบคุมกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของพืชกระท่อมหรือสาร
สกัดจากพืชกระท่อมไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นได้   

2.4 เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ยื่นประกอบการพิจารณาขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ   
ข้อ 3. ข้าพเจ้ารับทราบว่า การกระท าการใดท่ีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จะได้รับบทลงโทษ 

ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522    
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าให้การของข้าพเจ้าให้การด้วยความสมัครใจและเป็นความสัตย์จริง  
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอรับรองจะปฏิบัติตามที่ได้ให้ถ้อยค าไว้ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                 (..............................................................) 
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ตัวอย่าง บันทึกการรับ-จ่ายส่วนของพืชกระท่อม หรือสารสกัดจากพืชกระท่อม 

บันทึกการรับ-จ่าย ประจ าเดือน ....................... พ.ศ. ................ 

ชื่อบริษัท ……………………………………………………...................... ที่อยู่  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทรติดต่อ ..................................................................................  
รูปแบบวัตถุดิบ  
 ส่วนของพืชกระท่อม 
แหล่งที่มา  ............................................................................... สถานที่และสภาวะการจัดเก็บ .................................................................. 
 สารสกัดจากพืชกระท่อม 
แหล่งที่มา  ............................................................................... สถานที่และสภาวะการจัดเก็บ .................................................................. 

 
วัน/เดือน/ปี  ปริมาณวัตถุดิบ (กรัม/กิโลกรัม) สภาพวัตถุดิบ ชนิดสินค้า 

ที่ผลิต 
ปริมาณสินค้า 

ที่ผลิตได้ 
ลายมือชื่อ หมายเหตุ  

คงค้าง รับเข้า 
มาใหม่ 

ใช้ไปใน
การผลิต 

คงเหลือ ผู้เบิกจ่าย ผู้ทวนสอบ 
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