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สรุปค่าใช้จ่ายท่ีจะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร 

1. ผู้ยื่นค าขออนุญาตด้านอาหาร ที่ย่ืนค าขอกับ อย. หรือค าขออยู่ในอ านาจอนุญาตของ อย.ท่ียื่น 
ณ สสจ. ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นไป ต้องช าระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.
2560 ลงวันที ่ 26 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดฉบับลงราชกิจจาฯ ได้ที่  URL : 
https://goo.gl/Mc9pbJ หรือ QR Code นี้ 
โปรดตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายก่อนช าระเงิน (กรณีไม่มั่นใจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน) 

 
2. ส าหรับผู้ยื่นค าขอ ตามเงื่อนไขในตารางที่ 1 ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บท้ังหมด กรุณาน าหลักฐานมายื่นกับ

เจ้าหน้าทีก่องอาหารที่ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 325  
 

ตารางท่ี 1 เง่ือนไขการได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บท้ังหมด 

เงื่อนไข หลักฐาน ....[2] 

(ก) เป็นโครงการพระราชด าริ หรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

1.  หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุมัติเป็นโครงการพระราชด าริ หรือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริโครงการใด 

2.  ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือ หรือ ส าเนา
ใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.
1/1) (ถ้ามี) 

(ข) เป็นสถานประกอบการที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 5 
แรงม้ า  และคนงานไม่ถึ ง 7 คน ซึ่ งได้ ขึ้ น
ทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
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.  ส าเนาใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ 
สบ.1/1 กรณีเป็นรายใหม่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ท าหนังสือ
เรียนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รับรองตนเองว่ามี
เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงานไม่ถึง 7 คน ลงนามโดย
ผู้มีอ านาจ 

หมายเหตุ :   
[1] กรณีเข้าเงื่อนไข (ข) แต่มีการขยายสถานที่ผลิตจนแรงม้า หรือคนงานเกินที่ก าหนด สิทธิ์ในการได้รับการยกเว้นจะถูก

ยกเลิกทันที 
[2] ส าหรับค าขอที่ยื่นในระบบ e-submission ไม่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มอีก ระบบออกแบบให้ตรวจสอบได้เลย แต่ในกรณีค า

ขอที่ยื่นเป็น paper จะต้องส าเนาหลักฐานดังกล่าวแนบกับค าขอทุกครั้ง เพ่ือยื่นค าขอที่ช่องบริการที่ 1 และรับใบนัดนัด
ฟังผลการพิจารณาที่ช่องบริการที่ 2 หรือ 3 ณ ศนูย์บริการฯ OSSC 

3.   กองอาหารจัดท าสรุปค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น รายละเอียดตามตาราง
บัญชี 1-3 ต่อไปนี้ 
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บัญชี 1 การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 
1.1 การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขออนุญาต และแก้ไขรายละเอียดการอนุญาต     สถานที่

ผลิตอาหาร /ค าขออื่นที่เกี่ยวข้อง 
กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน  

(1)  ค าขอรับเลขสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) (๑) ฉบับละ 1,000  
(2)  การยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลติอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)   

 (2.1) กรณีดังต่อไปนี้ (๑) 
• เพิ่มประเภทอาหาร  
• เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผงั ,เพิ่ม-ลด สถานทีผ่ลิตอาหาร 
• เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร (เพิ่ม-ลด) 
• ขอย้ายสถานทีผ่ลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร  
• เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร 
• ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร 

ฉบับละ 500 

 (2.2)  กรณีแก้ไขรายการอ่ืน นอกเหนือจากข้อ (2.1) เช่น 
• การแก้ไขชื่อสถานทีผ่ลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลีย่นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต) 
• การแก้ไขที่อยู่สถานทีผ่ลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนญุาตไว)้ 
• เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนนิกิจการ 
• เปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ด าเนนิกิจการ (เฉพาะนิตบิุคคล) 
• ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร 
• การเปลี่ยนแปลงสถานะนิตบิุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
• การเปลี่ยนนิติบุคคลผู้รับอนุญาตที่เกิดจากการควบรวมกิจการตามกฎหมายว่าด้วย

การควบรวมกิจการของนิติบุคคล 
• การจดทะเบียนเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลตมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ฉบับละ 250 

กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงาน 

 (3)  ค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลติอาหาร (แบบ อ.1) (๑) ฉบับละ 2,000 

 (4)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลติอาหาร (แบบ อ.3) (๑) ฉบับละ 500 

 (5)  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4) ฉบับละ 0 
ได้รับยกเว้น 

 (6)  ค าขออนุญาตยา้ยสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5) (๑)   

 (6.1) กรณีย้ายสถานที่ผลติและสถานที่เก็บอาหาร ฉบับละ 2,000 

 (6.2) กรณีย้ายสถานที่เก็บอาหาร ฉบับละ 500 

 (7)  ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)   

 (7.1) กรณีดังต่อไปนี้ (๑) 
• ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร 
• เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผงั ,เพิ่ม-ลด สถานทีผ่ลิตอาหาร 

ฉบับละ 1,000 

 

หมายเหตุ    (๑) เป็นค าขอท่ีต้องตรวจสถานประกอบการ ต้องจ่ายค่าการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด้าน
อาหารตามข้อ 2.5 ด้วย 
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รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 
 • เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร (เพิ่ม-ลด) 

• เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร 
• ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร 

  

 (7.2) กรณีการแก้ไขรายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ (7.1) เช่น 
• แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช้การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)  
• แก้ไขท่ีอยู่สถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้) 
• เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ  
• เปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) 
• ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร 
• การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตาม

กฎหมาย 
• การเปลี่ยนนิติบุคคลผู้รับอนุญาตที่เกิดจากการควบรวมกิจการตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบรวมกิจการของนิติบุคคล 
• การจดทะเบียนเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลตมกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ 

ฉบับละ 500 

กรณีขออนุญาตผลิตเฉพาะคราว  
(8)  ค าขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11) ฉบับละ 500  
(9)  ค าขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่าง ส าหรับการข้ึนทะเบียนต ารับ

อาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15) 
รายการ

ละ 
240 

1.2 การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขออนุญาต และแก้ไขรายละเอียดการอนุญาต      
สถานที่น าเข้าอาหาร / ค าขออื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (1)  ค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)  ฉบับละ 5,000 

 (2)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8) ฉบับละ 500 

 (3)  ค าขออนุญาตยา้ยสถานทีน่ าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) ฉบับละ 1,000 

 
(4)  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9) ฉบับละ 0 

ได้รับยกเว้น 

 

(5)  ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตน าเข้าอาหาร (แบบ ส.5) เช่น 
• เพิ่มประเภทอาหาร 
• เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผงัสถานที่เก็บอาหาร, เพิ่ม-ลด สถานที่เก็บอาหาร  
• กรณีแก้ไขรายการอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวกับแบบแปลนแผนผัง 

ฉบับละ 500 

กรณีขออนุญาตเฉพาะคราว 

 (6)  ค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.12) ฉบับละ 500 

 

(7)  ค าขออนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างส าหรับการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร หรือเพื่อ
พิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.16) 

ฉบับละ 240 

 

 

 



เอกสารประชาสมัพันธ์ผู้ประกอบการอาหาร เรื่อง ปรับกระบวนการยื่นค าขออนุญาตฯ ( 18 มิ.ย.63 )   4 

 

 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 
1.3  การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขออนุญาต และแก้ไขรายละเอียดการอนุญาต   
       ผลิตภัณฑ์อาหาร / ค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   (1)  ค าขอขึ้นทะเบียนต ารบัอาหาร (แบบ อ.17)   

   (1.1) ส าหรับอาหารควบคุมเฉพาะที่มีวัตถปุระสงค์พิเศษ เชน่ อาหารทารกหรือเด็กเล็กซึ่งมี
ระบบการย่อยอาหารผิดปกต ิ

ฉบับละ 4,000 

        (กรณีอ้างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยได้รับอนุญาตอยู่เดิมของผู้รับอนุญาตที่เป็น
บุคคลและนิติบุคคลเดียวกนั) 

ฉบับละ  1,330 

 (1.2) ส าหรับอาหารอ่ืนนอกเหนือจากข้อ (1.1) ฉบับละ 3,000 

 
        (กรณีอ้างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยได้รับอนุญาตอยู่เดิมของผู้รับอนุญาตที่เป็น

บุคคลและนิติบุคคลเดียวกนั) 
ฉบับละ  1,000 

 (2)  ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) ฉบับละ 1,000 

 (3)  ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)   

 
(3.1) ส าหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น อาหารทางการแพทย์ อาหารส าหรับ   
        สตรีมีครรภ์ เป็นต้น 

ฉบับละ 4,000 

 
        (กรณีอ้างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยได้รับอนุญาตอยู่เดิมของผู้รับอนุญาตที่เป็น

บุคคลและนิติบุคคลเดียวกนั) 
ฉบับละ  1,330 

 (3.2) ส าหรับอาหารอ่ืนนอกเหนือจากข้อ (๓.1) ฉบับละ 3,000 

 
        (กรณีอ้างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยได้รับอนุญาตอยู่เดิมของผู้รับอนุญาตที่เป็น

บุคคลและนิติบุคคลเดียวกนั) 
ฉบับละ  1,000 

 (4)  การยื่นแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4 )  ฉบับละ 1,000 

 
(5)  การยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) (กรณีต้องแจ้งสูตร

ส่วนประกอบ) 
ฉบับละ 2,000 

 
        (กรณีอ้างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยได้รับอนุญาตอยู่เดิมของผู้รับอนุญาตที่เป็น

บุคคลและนิติบุคคลเดียวกนั) 
ฉบับละ  660 

 
(6)  การยืน่แบบการแกไ้ขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  
     (ยื่นแบบ สบ.6 เพื่อแก้ไข สบ.5 ที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)  

ฉบับละ 500 

 
(7) การยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (กรณไีม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)  

(แบบ สบ.7)  
ฉบับละ 200 

 
        (กรณีอ้างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยได้รับอนุญาตอยู่เดิมของผู้รับอนุญาตที่เป็น

บุคคลและนิติบุคคลเดียวกนั) 
ฉบับละ  60 

 

 การยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  
     (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ) ได้แก่ (แบบ สบ.8) และ (แบบ สบ.6 เพื่อแก้ไข สบ.5 เดิม

ที่ไม่ต้องแจ้งสูตรฯ) 

ฉบับละ  200 

 
(8) การยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร ฉบับละ 0 

ได้รับยกเว้น 

1.4 การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร / ค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 (1) ค าขออนุญาตโฆษณา ฉบับละ 2,000 
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รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 
1.5  การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขอประเมินความปลอดภัย  
       และการกล่าวอ้างทางสุขภาพ / ค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    (1)  ค าขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับละ 3,000 

    (2)  ค าขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ฉบับละ 3,000 

    (3)  ค าขอประเมินคุณภาพหรอืมาตรฐานและความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ท าขวดนมและภาชนะ
บรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก ท่ีมิใช่ชนิดวัสดุที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับละ 3,000 

    (4)  ค าขอประเมินคุณภาพหรอืมาตรฐานและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกที่
ยังมิได้ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับละ 3,000 

    (5) ค าขอการประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยอาหาร  
         (เฉพาะกรณีไม่เข้าข่ายนิยามและขอบเขตของอาหารใหม่) 

ฉบับละ 3,000 

 
 

บัญชี 2 การประเมินเอกสารทางวิชาการ และตรวจสถานประกอบการ 

• ค าขอตามบัญชีท่ี 1 ในบางกรณีต้องช าระค่าประเมินเอกสารทางวิชาการเพิ่ม โปรดดูรายละเอียดแต่ละกรณี ตาม
ข้อ 2.1-2.4 ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนช าระเงิน เพื่อป้องการการช าระผิดรายการ 

• ค าขอตามบัญชีท่ี 1 ข้อ 1.1 ที่มีหมายเหตุให้ต้องช าระค่าตรวจสถานประกอบการ โปรดดูรายละเอียด ตามข้อ 2.5 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 
2.1 การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารหรือฉลาก  

(1)  การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหาร 
หรือสารเคมีตัวใหม่ หรือพัฒนาสูตรใหม่ เพื่ออ้างประโยชน์ในทางโภชนาการหรือ
การแพทย์ 

ฉบับละ 69,000 

 (กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 34,500 

 (2)  การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใชส่ารตัวใหม่แต่
มีการอ้างสรรพคุณเพิ่มเติมในทางโภชนาการหรือการแพทย์ 

ฉบับละ 45,000 

 (กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 22,500 

 (3)  การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับอนุญาตแล้ว เพื่ออ้างประโยชน์ในทางโภชนาการหรือ
การแพทย์ 

ฉบับละ 45,000 

 (กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 22,500 

2.2 การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัย การกล่าวอ้างทางสุขภาพ และข้อหารืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
(1)  การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยอาหาร (เฉพาะกรณีไม่

เข้าข่ายนิยามและขอบเขตของอาหารใหม่ แต่จ าเป็นต้องมีการประเมินทางวิชาการ) 
ฉบับละ 69,000 

 (กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 34,500 

 (2)  การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีการก าหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน และเงื่อนไขการใช ้

ฉบับละ  69,000 
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รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 
(กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมินเอกสาร
ทางวชิาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 34,500 

(3)  การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากวสัดุชนิด
ใหม่ 

ฉบับละ 69,000 

(กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมินเอกสาร
ทางวชิาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 34,500 

(4)  การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมและเงื่อนไขของ
การกล่าวอ้างทางสุขภาพของสว่นประกอบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 

ฉบับละ 69,000 

(กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมินเอกสาร
ทางวชิาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 34,500 

(5)  การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้ส่วนประกอบที่เคยมีการพิจารณา
อนุญาตไว้แล้ว แต่มีการขออนุญาตในอาหารชนิดอื่น หรือการขอเพิ่มปริมาณการ
ใช้ในอาหารประเภทที่เคยอนุมตัิ 

ฉบับละ 45,000 

(กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมินเอกสาร
ทางวชิาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 22,500 

2.3 การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิต ส าหรับกรณทีี่
ใช้กรรมวิธีการผลิตอาหารแบบใหม่ เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ เครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารแบบใหม่ (เฉพาะกรณไีม่เข้าข่ายนิยามและขอบเขต
ของอาหารใหม่ แต่จ าเป็นต้องมีการประเมินทางวิชาการ) 

ฉบับละ 17,000 

 (กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 8,500 

2.4 การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาและการก าหนดกระบวนการ
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน หรือข้อหารืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดทีป่รับกรด 

(1)  กรณีที่มีความซับซ้อนของข้อมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้
ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)  

(2)   กรณีที่มีความซับซ้อนของข้อมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานที่หรือ 
       ผลิตภัณฑ์  

ฉบับละ 17,000 

 (กรณนี าค าขอเดิมมายื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก่อน) 

ฉบับละ 8,500 

2.5 การพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร (ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักส าหรับคณะประเมินให้
สถานประกอบการด้านอาหารผู้ยื่นค าขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) 

      (ขอให้ผู้ยื่นค าขอช าระเงนิงวดแรกก่อนเป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมกับยื่นค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลติและเก็บอาหาร 
ส่วนที่เหลือจะเรียกช าระงวดที ่2 ภายหลังจากตรวจสถานทีแ่ล้ว เพื่อให้ทราบจ านวนแรงม้าและคนงานที่แน่นอน)  
(1)  ไม่เกิน 5 แรงม้า   และคนงาน 1-6 คน ฉบับละ 3,000 

         (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  1,500 

 (2)  มากกว่า 5 แรงม้าแตไ่ม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงาน 7-50 คน ฉบับละ 5,000 

         (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  2,500 

 (3)  มากกว่า 20 แรงม้าแตไ่ม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงาน 51-100 คน ฉบับละ 10,000 

         (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  5,000 
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รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 
(4)  มากกว่า 50 แรงม้าแตไ่ม่เกิน 100 แรงม้า หรือคนงาน 101-200 คน ฉบับละ 15,000 

        (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  7,500 

(5)  มากกว่า 100 แรงม้า หรือคนงานมากกว่า 200 คน ฉบับละ 20,000 

        (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  10,000 

หมายเหตุ :   
• เป็นอัตราค่าใช้จา่ยเฉพาะกรณีขอรับการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการดา้นอาหารจาก อย. หรือ สสจ. เท่านั้น  
• กรณีขอรับการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร จากหน่วยตรวจและหน่วยรบัรองสถานประกอบการ

อาหารที่ขึ้นบัญชีกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้อัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยตรวจ
และหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับผู้ยืน่ค าขอ (สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยตรวจและหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารที่ขึ้นบญัชีกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทางเว็บไซด์กองอาหาร หัวข้อ “หน่วยตรวจ
ประเมินและรบัรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.”) 

• กรณีตรวจครั้งแรก พบข้อบกพร่องที่จ าเป็นต้องตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) ณ สถาน
ประกอบการ ต้องช าระค่าตรวจประเมินฯ เพิ่มในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราเรียกเก็บปกติ  

 
 
 

บัญชี 3 การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกเหนือจากบัญชี 1 และบญัชี 2 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 

3.1 การพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร 

 
(1) การพิจารณาออกหนังสือรบัรองหรือใบรับรอง (Certificate of Free Sale/Manufacture/ 

Ingredient) (1 ค าขอ ขอหนังสือรับรองได้หลายฉบบั อัตราคา่ใช้จ่ายนี้คิดต่อฉบบั) 
ฉบับละ 500 

 

(2) การตรวจสอบและสืบคน้เอกสารที่เก่ียวข้องการอนุญาต  
     (ไม่รวมค่าบริการขนส่งเอกสารจากหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     เช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บ และไม่รวมการคัดส าเนาเอกสาร) 

รายการ
ละ 

100 

 
(3) การพิจารณา วินิจฉัย รับรอง ขอความเห็นชอบ ตอบข้อหารือ บริการข้อมูล  
     โดยตอบเป็นหนังสือ 

  

 

(3.1) เร่ืองง่าย ไม่ซับซ้อน เชน่ 
(ก)- วินิจฉัยประเภทอาหาร 
(ข)- การพิจารณาใบรับรองสถานที่ผลติอาหารในต่างประเทศ การเทียบมาตรฐาน

สถานทีผ่ลิตของต่างประเทศ 
(ค)- การพิจารณาสูตร หรือฉลากอาหาร 
(ง)- การรับรองการครอบครองกาเฟอีน 
(จ)- การพิจารณาข้อความโฆษณา 
(ฉ)- การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีการผลิตในลักษณะที่ไม่ซบัซ้อน 

  ได้แก่ การผลิตกลุ่มประเภทอาหาร ดังนี้ 
    (1) อาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ การผลติโดยวิธีผสมแห้ง หรือ กรรมวิธีแบ่งบรรจ ุ

(2) อาหารก าหนดคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, รอยลัเยลลี่และ
ผลิตภณัฑ์รอยลัเยลลี,่ นมโค, นมปรุงแต่ง, ผลติภณัฑ์ของนม, นมเปรี้ยว, 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ, ไอศกรีม ฯลฯ ที่มีรปูแบบการผลิตแบบผสม
ผงแห้ง แคปซูล ตอกเม็ด หรือ กรรมวิธีแบ่งบรรจุ หรือ กรรมวิธีการผลิตแบบ
พาสเจอรไ์รส ์

รายการ
ละ 

1,000 
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รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ที่จะจดัเกบ็ (บาท) 

 

(3) อาหารที่ต้องมีฉลาก (ยกเว้น อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ)  
(4) อาหารทั่วไป  

 โดยสถานที่ผลิตอาหารตามข้อ (1) – (3) ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
193 (GMP-ทั่วไป) หรือ ฉบับที่  342 (Primary GMP) หรือ ฉบับที่  220 (น้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 
เกลือบริโภค หรือ ฉบับที่ 298 (GMP-นมพร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์ หรือ 
ฉบับท่ี 386 (GMP-ผักหรือผลไม้สดบางชนิด) เท่านั้น 

  

 

(3.2) เร่ืองยาก ซับซ้อน (ที่ไม่ตอ้งประเมินวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ) เช่น 
(ก)- การพิจารณาข้อหารือการขอความเห็นชอบ หรือการขอให้พิจารณาอนุญาต

ตามเงื่อนไขทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
(ข)- การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีการผลิต ที่ มีความซับซ้อน

นอกเหนือจากการผลิตกลุ่มประเภทอาหารที่ระบุไว้ในรายการที่ 3.1 (3) (3.1) (ฉ) 
หรือ การผลิตอาหารที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 (GMP-อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนทิชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด) หรือ การผลิตอาหาร
ที่มีการใช้เคร่ืองจักรร่วมกันในการผลิตอาหารหลากหลายประเภทที่ต้องมีการ
พิจารณามาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างสายการผลิต หรือ การผลิต
อาหารที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ (Novel food) 

รายการ
ละ 

3,000 

 (4) การพิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) ฉบับละ 1,000 

 
(5) การตรวจสอบและบนัทึกข้อมูลการยื่นค าขอในระบบ E-submission (กรณีที่ต้องการให้

เจ้าหน้าที่เปน็ผูบ้ันทึกข้อมูลให้) 
  

 (5.1)   ค าขอผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบและไม่ตอ้งแนบเอกสาร ฉบับละ 200 

 
(5.2)   ค าขอผลิตภัณฑ์ที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบหรือต้องแนบเอกสาร ค าขอสถานที่ 

 หรือค าขอโฆษณา 
ฉบับละ 500 

3.2 ใบอนุญาตหรือใบแทน 

 (1)  ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ฉบับละ 5,000 

 (2)  ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา ฉบับละ 500 

 


