
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกอำหำรเพือ่เป็นตวัอยำ่งส ำหรบักำร

ขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรส ัง่ซือ้ (แบบ อ.15) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.1 หลักเกณฑ ์

 

1.1.1 กฎกระทรวงฉบับที ่3 (พ.ศ.2522) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตอิำหำร พ.ศ.2522 ขอ้ 3 (1) ก ำหนดไวว้ำ่ ผูใ้ด

ประสงคจ์ะขออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตวัอยำ่งส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำใน

กำรสัง่ซือ้ ใหย้ืน่ค ำขอพรอ้มดว้ยหลกัฐำนตำมทีร่ะบไุวใ้นแบบ อ.15 

 

1.1.2 กำรอนุญำตใหแ้สดงไวใ้นแบบ อ.15 

 

1.2 เงือ่นไข 

 

1.2.1 ผูย้ืน่ขออนุญำตตอ้งลงนำมในแบบค ำขออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกอำหำรเพือ่เป็นตวัอยำ่งส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีน

ต ำรับอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ (แบบ อ.15) ซึง่ตอ้งเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำร หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคล และมี

สถำนทีผ่ลติอำหำร ซึง่ไดรั้บใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.2) หรอืใบส ำคัญเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.1/1) ของกำรผลติอำหำรประเภททีข่ออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตัวอย่ำงส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับ

อำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ดว้ย 

 

1.2.2 ผูย้ืน่ค ำขอ ตอ้งสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับสถำนทีแ่ละผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้และมอี ำนำจตดัสนิใจและลง

นำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้(กรณีไมใ่ชผู่ด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคลใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจเป็น

ผูด้ ำเนนิกำรแทนแนบดว้ย) 

 

1.2.3 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งแสดงรำยกำรวตัถุทีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบอำหำรทีข่ออนุญำต คดิเป็นรอ้ยละของน ้ำหนัก 

 

1.2.4 วัตถปุระสงคข์องกำรขออนุญำตตอ้งผลติอำหำรหรอืสง่ออกเพือ่เป็นตวัอยำ่งส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืเพือ่

พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้เทำ่นัน้ มใิชเ่พือ่กำรจ ำหน่ำยตอ่ผูอ้ ืน่ใด 

 

1.2.5 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนดว้ยตนเองโดยกำรยืน่ค ำขอที ่OSSC ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ส ำหรับทกุประเภทอำหำรทีต่อ้งกำรขออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตัวอยำ่งส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับ

อำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ 

 

1.2.6 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดเรยีงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พรอ้มตรวจสอบใหค้รบถว้นถกูตอ้งตำมแบบตรวจสอบค ำ

ขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง (Checklist) และใหผู้ย้ืน่ขออนุญำตเป็นผูล้งนำมในแบบค ำขอฯ สว่นเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำอืน่ๆ 

ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถลงนำมรับรองได ้

 

1.2.7 กำรขออนุญำตผลติอำหำรทีเ่ป็นผลติภัณฑท์ีม่กีำรใชส้ำรอำหำรหรอืสำรเคมชีนดิใหม ่(Novel Ingredients) ทีย่ังไมไ่ด ้

ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำน หรอืเป็นผลติภัณฑอ์ำหำรใหม ่(Novel Food) ตอ้งผำ่นกำรประเมนิควำมปลอดภัยโดยผูเ้ชีย่วชำญ 

และรับรองโดยคณะอนุกรรมกำรอำหำรกอ่นจงึจะขออนุญำตผลติอำหำรได ้(ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีคู่ม่อืส ำหรับประชำชน 

เรือ่งกำรขอประเมนิควำมปลอดภัยของอำหำร) 

 

1.2.8 ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูรั้บบรกิำรจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึขอ้บกพร่องมเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูรั้บบรกิำรละทิง้ค ำขอ 

 

1.2.9 กำรไม่อนุญำตค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะพจิำรณำไมอ่นุญำตค ำขอฯ ในกรณีทีผ่ลกำรตรวจสอบ

เอกสำรหลักฐำนแลว้พบวำ่ไม่สมบรูณ์หรอืไมถ่กูตอ้งตำมหลักกฎหมำยและหลกัวชิำกำร หรอืไม่สอดคลอ้งตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุ



ไวใ้นคูม่อืส ำหรับประชำชน 

 

หมำยเหต:ุ ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ และเมือ่ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ป้ระกอบกำรทรำบ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ตดิตอ่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center : OSSC) 
อำคำร 6 ชัน้ 4 ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
88/24 กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์นนทบรุ ี11000 

โทรศพัท:์ 0 2590 7033, 0 2590 7320 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 
ณ ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center : OSSC) 

(หมำยเหต:ุ (-))  

0 นำท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและเอกสำร

หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ (กรณีเอกสำรไม่ครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อื
ประชำชน ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องตำมบนัทกึ
ขอ้บกพร่องใหเ้จำ้หนำ้ที ่ภำยใน 10 วนัท ำกำรและลงนำมในใบ
แจง้เงือ่นไขกำรพจิำรณำค ำขอ))  

30 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

3) - 
ผูย้ืน่ค ำขอช ำระเงนิตำมอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยทีก่ ำหนด 

(หมำยเหต:ุ (ดรูำยละเอยีดตำมบญัชแีนบทำ้ยประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอใน
กระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 บัญชี
ที ่1))  

10 นำท ี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 

4) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีผู่ป้ระเมนิ/คณะประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชำญ ด ำเนนิกำร
ประเมนิควำมควำมถูกตอ้งและสอดคลอ้งตำมกฎหมำยดำ้น

เอกสำร 

(หมำยเหต:ุ (1. กรณีเอกสำรไมถ่กูตอ้งหรอืไม่สอดคลอ้งตำม
กฎหมำยหรอืไมส่อดคลอ้งตำมรำยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ส ำหรับประชำชนใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องกับ
เจำ้หนำ้ทีภ่ำยในเวลำทีก่ ำหนด 

2. ไมนั่บรวมระยะเวลำกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของผูป้ระกอบกำร 
))  

10 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำต 

(หมำยเหต:ุ (-))  

4 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

6) - 

เจำ้หนำ้ทีแ่จง้ผลกำรพจิำรณำหลงัเสร็จสิน้กำรพจิำรณำ รวมทัง้
สง่มอบใบอนุญำตใหผู้ป้ระกอบกำร 

(หมำยเหต:ุ (-))  

90 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งกำรขออนุญำตผลติ
อำหำรหรอืสง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตวัอยำ่งส ำหรบักำรขึน้

ทะเบยีนต ำรบัอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรส ัง่ซือ้ (ตำมแบบ อ.
15) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และตอ้งกรอก

ขอ้มลูรำยละเอยีดและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรในแบบ
ตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

2) 

 

ค ำขออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตวัอยำ่ง

ส ำหรบักำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรส ัง่ซือ้ 
(แบบ อ.15) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ
ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ

บคุคล) 

ส ำนักอำหำร 

3) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.2) หรอืส ำเนำใบส ำคญัเลข
สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.1/1) ทีเ่คย

ไดร้บัอนุญำตไว ้(แลว้แตก่รณี) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

4) 

 

แบบแปลนพืน้ แสดงเฉพำะพืน้ทีท่ ีผ่ลติอำหำรหรอืสง่ออกซึง่

อำหำรเพือ่เป็นตวัอยำ่งส ำหรบักำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำรหรอื
เพือ่พจิำรณำในกำรส ัง่ซือ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ตอ้งแสดงระยะและมำตรำสว่นใหถ้กูตอ้ง โดยแสดง

สญัลักษณ์ เชน่ ผนัง ประต ูหนำ้ตำ่ง เสน้ทำงเขำ้-ออกพนักงำน, ทำงเขำ้
วตัถดุบิและบรรจภุัณฑ ์และทำงออกผลติภัณฑ ์รวมทัง้แสดงต ำแหน่ง

กำรวำงเครือ่งจักรอปุกรณ์กำรผลติ ทีส่อดคลอ้งกบัรำยกำรเครือ่งจักรที่

ใชใ้นกำรผลติอำหำรทีข่ออนุญำต) 

- 

5) 

 

เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติอืน่ๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติอืน่ๆ  ไดแ้ก่ 

1. รำยกำรเครือ่งจักร เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ อปุกรณ์กำรผลติทีใ่ชไ้ฟฟ้ำหรอืใช ้

ควำมรอ้นจำกเชือ้เพลงิตำ่งๆ เชน่ แก๊ส โดยระบแุรงมำ้เปรยีบเทยีบแตล่ะ

รำยกำร โดยสอดคลอ้งกับประเภทอำหำรทีจ่ะขออนุญำตผลติอำหำรหรอื
สง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตวัอย่ำงส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอื

เพือ่พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ 

2. กรรมวธิกีำรผลติอำหำรทีข่ออนุญำตผลติหรอืสง่ออกเพือ่เป็นตวัอยำ่ง
ฯ ส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ เชน่ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

แสดงอณุภมูแิละเวลำทีใ่ช ้เป็นตน้ และแผนภมูกิรรมวธิกีำรผลติที่

สอดคลอ้งกับเครือ่งจักรทีแ่สดงไวใ้นแปลนพืน้และในรำยกำรเครือ่งมอื
เครือ่งจักร โดยตอ้งระบหุมำยเลขเครือ่งจักรในกระบวนกำรผลติดว้ย 

(กรณีไมแ่น่ใจในประเภทอำหำรอำจใชบ้รกิำรจัดประเภทอำหำรกอ่น) 
3. สตูรสว่นประกอบของอำหำรทีข่ออนุญำตผลติหรอืสง่ออกเพือ่เป็น

ตวัอยำ่งฯ ส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำร
สัง่ซือ้ แสดงเป็นรอ้ยละของน ้ำหนัก (สตูรคดิเป็น 100%) และแสดงทีม่ำ

ของวตัถดุบิแตล่ะรำยกำร เชน่ เลขสำรบบอำหำร (เลข อย.) หรอื 

Specification หรอื COA หรอือืน่ๆ กรณีทีว่ตัถดุบิไมม่เีลข อย.หรอื 
Specification หรอื COA ตอ้งจัดท ำรำยละเอยีดวธิกีำรคดัเลอืกวตัถดุบิ

นัน้ๆ 
) 

6) 

 

ฉลำกอำหำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(แสดงรำยละเอยีดของตวัอย่ำงฉลำกอำหำรทีจ่ะตอ้งระบบุน
ฉลำกในกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ เชน่ 

ชือ่อำหำร, ผูผ้ลติหรอืประเทศผูผ้ลติ, รุ่นทีผ่ลติ หรอือำจแสดงขอ้ควำม

อืน่ทีส่ำมำรถตรวจสอบยอ้นกลับได ้เป็นตน้) 

- 

7) 

 

เอกสำรก ำกบัอำหำร (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำร
ดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข

เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล

ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนมอบอ ำนำจและส ำเนำบัตร
ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  

2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 
จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ

ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 
3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง

จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง  
) 

- 

9) 

 

ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

10) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรทีเ่ป็นบคุคลธรรมดำและเป็นผูต้ดิตอ่

ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

กรมกำรปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตผลติอำหำรหรือส่งออกซึ่งอำหำรเพื่อเป็นตวัอย่ำง

ส ำหรบักำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำรส ัง่ซือ้ 
(แบบ อ.15) 

(หมำยเหต:ุ (ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม))  

 -   

 

2) ค่ำพจิำรณำค ำขออนุญำตผลติอำหำรหรอืส่งออกซึง่อำหำรเพือ่

เป็นตวัอยำ่งส ำหรบักำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำ

ในกำรส ัง่ซือ้ (อ.15) 
(หมำยเหต:ุ (ดว้ยค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบับที ่77/2559 

เรือ่ง กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ ตำมควำมในมำตรำ 44 ของของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักร
ไทย สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำ
ขอดำ้นอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะ
จัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร 
พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 240 บำท 

  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจั์ดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบั ผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.)  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้1 อำคำร 1 ถ.ตวิำนนท ์ ต.ตลำดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมำยเหต:ุ (โทรศพัทห์มำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556 

E-mail :1556@fda.moph.go.th สำยดว่น 1556  
))  

2) กองอำหำร 
(หมำยเหต:ุ (โทร. 02-590-7033 และ 02-590-7320))  

3) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในตำ่งจังหวดั ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีส่ถำน

ประกอบกำรตัง้อยู่ 
(หมำยเหต:ุ (-))  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ำขออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตวัอย่ำง ส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืเพือ่
พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ (แบบ อ.15) 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) Checklist ค ำขออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตวัอยำ่ง ส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอื

เพือ่พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 



8.1 กำรขออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกซึง่อำหำรเพือ่เป็นตัวอยำ่งส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืเพือ่พจิำรณำในกำร

สัง่ซือ้ (แบบ อ.15) โดยเริม่นับระยะเวลำตัง้แตไ่ดรั้บเอกสำรทีค่รบถว้น จนถงึ ลงนำมอนุญำตโดยผูม้อี ำนำจ ไมนั่บรวมเวลำ
ชีแ้จงขอ้มลูของผูป้ระกอบกำร ใชร้ะยะเวลำ 15 วนัท ำกำร 

 
8.2 เอกสำรทีเ่ป็นส ำเนำทัง้หมดตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอื

รับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรได ้

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขออนุญำตผลติอำหำรหรอืสง่ออกอำหำรเพือ่เป็นตวัอย่ำงส ำหรับกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืเพือ่

พจิำรณำในกำรสัง่ซือ้ (แบบ อ.15)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระรำชบัญญัตอิำหำร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง ก ำหนดระยะเวลำกำร

ปฏบิตัริำชกำรเพือ่บรกิำรประชำชน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 15.0 วนัท ำกำร 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
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