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แนวทางการยื่นขออนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
  
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง โดยก าหนดให้การผลิตอาหาร
ดังกล่าวเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ยกเว้น อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก  
นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน และอาหารอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ที่ห้ามมิให้ผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย  
ซึ่งประกาศฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นั้น กองอาหาร โดยกลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
(งานสถานที่) จึงได้จัดท าแนวทางอนุญาตผลิตส าหรับจ าหน่ายในประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและ
เจ้าหน้าที่ในการขออนุญาต ดังนี้ 

1. การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 

1.1 ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง และสถานที่ผลิตอาหารมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและ
รายการเครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิมท่ีเคยได้รับอนุญาตไว้  

1.1.1 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน   
ผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารกับส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามจังหวัดที่ตั้ง
สถานที่ผลิตอาหารนั้น ๆ หรือ หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยจัดเตรียมเอกสารตามท่ีก าหนดในคู่มือประชาชน และแนบหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบส่วนของกัญชาหรือส่วนของกัญชง เช่น เปลือก  
ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ที่จะน ามาใช้ในการผลิตจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับ
อนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 พ.ศ. 2563  

2) หลักฐานการบันทึกการรับ-จ่ายส่วนของกัญชาหรือส่วนของกัญชง ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 
3) หลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร เช่น ส าเนาใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร  

(อ.18) หรือส าเนาใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3/1) (แล้วแต่กรณี) ส าหรับกรณีแบ่งบรรจุ 
4) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ กรณีที่ใช้สายการผลิตร่วมกับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มี

ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
ภายหลังการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารแล้ว จะต้องด าเนินการต่อในข้อ 2.1 

1.1.2 หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร  
 สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงจะต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งก าหนดตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน 
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  
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กรณีที่สถานที่ผลิตอาหารมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพ่ือผลิตอาหาร
หลายประเภทจะต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างการผลิตอาหารแต่ละประเภท เช่น  
แยกสายการผลิต หรือแยกอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร ก าหนดช่วงเวลาในการผลิต หรือมีมาตรการที่
เข้มงวดในเรื่องการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต พร้อมก าหนดวิธี  
การตรวจสอบประสิทธิภาพภายหลังการท าความสะอาด เช่น การ swab test, allergen test, ชุดทดสอบ (Test kit) 
หาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) (ถ้ามี) ส าหรับการเฝ้าระวังตนเอง 
(monitoring) อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร  

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  

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 ผู้ประกอบการรายเดิมและประสงค์จะขออนุญาตผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชา
หรือกัญชง ซึ่งเป็นอาหารประเภทเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้แล้ว และสถานที่ผลิตอาหารไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้ ไม่ต้องยื่นค าขอตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร แตจ่ะต้องด าเนินการตามข้อ 2.2 
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2. การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารหรือแก้ไขรายการในใบอนุญาต  

2.1 ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง แต่สถานที่ผลิตอาหารมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและ
รายการเครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิมท่ีเคยได้รับอนุญาตไว้  

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 

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

2.1.2 สถานที่ติดต่อและย่ืนค าขอ  
สถานที่ผลิตอาหารอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์

สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้องจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการที่เบอร์โทร. 02 590 7606-7 

สถานที่ผลิตอาหารอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
1) กรณีผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงและเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้ วัตถุเจือปนอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี (ยกเว้น อาหารตาม
ประเภทข้างต้น ที่ผลิตโดยวิธีแบ่งบรรจุจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว)  นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑ์ของนม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

 ให้ยื่นค าขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้องจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือขอรับบริการที่เบอร์
โทร. 02 590 7606-7 หรือส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ไปยังกลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  

2) กรณีผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงและเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารนอกเหนือจากข้อ 1) ให้ยื่นค าขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ 

2.1.3 ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จ  
6 วันท าการ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้มายื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนตามที่ 

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

ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นอาหารประเภทเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้แล้ว  และสถานที่
ผลิตอาหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิมที่เคยได้รับ
อนุญาตไว้ 

2.2.1 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน  
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4 ) กรณี

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

1) หลักฐานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย หรือ 
แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (Audit report) โดยขอบข่ายของประเภทอาหารที่ระบุใน
หลักฐานการตรวจประเมินสถานที่นั้นต้องครอบคลุมประเภทอาหารที่จะขออนุญาต และ Audit report ยังไม่
หมดอายุ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่อนุมัติ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2) หนังสือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมประเภทอาหาร/กรรมวิธีผลิตอาหารกรณีไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการที่เคยได้รับอนุญาตไว้ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้ด าเนินกิจการ 

3) หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบส่วนของกัญชาหรือส่วนของกัญชง เช่น เปลือก  
ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ที่จะน ามาใช้ในการผลิตจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับ
อนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 พ.ศ. 2563  
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4) หลักฐานการบันทึกการรับ-จ่ายส่วนของกัญชาหรือส่วนของกัญชง ตัวอย่างตามเอกสารแนบ  
5) หลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร เช่น ส าเนาใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร  

(อ.18) หรือส าเนาใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3/1) (แล้วแต่กรณี) ส าหรับกรณีแบ่งบรรจุ 
6) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ กรณีที่ใช้สายการผลิตร่วมกับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มี

ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

2.2.2 สถานที่ติดต่อและย่ืนค าขอ  
สถานที่ผลิตอาหารอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์

สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้องจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการที่เบอร์โทร. 02 590 7606-7 

สถานที่ผลิตอาหารอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
1) กรณีผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงและเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้ วัตถุเจือปนอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี (ยกเว้น อาหารตาม
ประเภทข้างต้น ที่ผลิตโดยวิธีแบ่งบรรจุจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว) นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑ์ของนม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

 ให้ยื่นค าขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 ชั้น 4 ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้องจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือขอรับบริการที่เบอร์
โทร. 02 590 7606-7 หรือส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ไปยังกลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  

2) กรณีผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงและเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารนอกเหนือจากข้อ 1) ให้ยื่นค าขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ 

2.2.3 ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จ  
6 วันท าการ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้มายื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนตามที่ 

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

2.2.4 ค่าใช้จ่ายการพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  

การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ค่าใช้จ่าย (บาท) 
สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน   
- ค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)  500 
สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน    
- ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)  500 
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3. การสลักหลังใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
อาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง (..ประเภทอาหาร..) 

ที่ข้ึนทะเบียนอาหารไว้ ( ….ลงวันที่อนุมัติ .....) 
ตัวอย่างเช่น อาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

(เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ) ที่ข้ึนทะเบียนอาหารไว้ ( …. ลงวันที่อนุมัติ .....) 
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ตัวอย่าง บันทึกการรับจ่ายส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

บันทึกการรับจ่ายส่วนของกัญชาหรือกัญชง ประจ าเดือน ....................... พ.ศ. ................ 

ชื่อบริษัท ……………………………………………………...................... ที่อยู่  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทรติดต่อ ..................................................................................  
 
ชนิดและส่วนของวัตถุดิบ  
ส่วนของกัญชา  เปลือก   ล าต้น   เส้นใย   กิ่งก้าน   ราก   ใบ  
แหล่งที่มา  ............................................................................... สถานที่และสภาวะการจัดเก็บ .................................................................. 
ส่วนของกัญชง  เปลือก   ล าต้น   เส้นใย   กิ่งก้าน   ราก   ใบ  
แหล่งที่มา  ............................................................................... สถานที่และสภาวะการจัดเก็บ .................................................................. 

 
วัน/เดือน/ปี  ปริมาณวัตถุดิบ (กิโลกรัม) สภาพวัตถุดิบ ชนิดสินค้า 

ที่ผลิต 
ปริมาณสินค้า 

ที่ผลิตได้ 
ลายมือชื่อ หมายเหตุ  

คงค้าง รับเข้า 
มาใหม่ 

ใช้ไปใน
การผลิต 

คงเหลือ ผู้เบิกจ่าย ผู้ทวนสอบ 

           
           
           
           
           
           

 
 
 

 

เอกสารแนบ 


