รายการอนุญาตต่ างๆของสานักยา ที่มอบอานาจให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดาเนินการ
ลำดับ
รำยกำร
1.
ใบอนุญำต ขำยยำแผนปั จจุบนั
2.
ใบอนุญำต ขำยยำแผนโบรำณ
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ใบอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำแผนปั จจุบนั
เข้ ำมำในรำชอำณำจักร
ใบอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำแผนโบรำณ
เข้ ำมำในรำชอำณำจักร
ใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ
กำรย้ ำยสถำนที่ผลิต ขำย นำสัง่ ฯ (ยกเว้ น
ใบอนุญำตผลิตยำแผนปั จจุบนั )
กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำต (ยกเว้ นใบอนุญำตผลิตยำ
แผนปั จจุบนั และกำรเปลี่ยนผู้รับอนุญำต
ผลิตยำแผนโบรำณ)
กำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ
(ยกเว้ นใบอนุญำตผลิตยำแผนปั จจุบนั )

กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ค่ำใช้ จ่ำย ม.44
พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 มำตรำ 4
500 บำท
นิยำม “ผู้อนุญำต” (ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดเป็ นผู้ 500 บำท
อนุญำตในเขตจังหวัดของตน)
500 บำท
500 บำท
500 บำท
500 บำท

คำสัง่ อย. ที่ 112/2547 เรื่ อง มอบอำนำจ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำตำม
กฎหมำยเฉพำะให้ ผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัด
300 บำท

500 บำท

ค่ าคาขอ

ลำดับ
รำยกำร
9.
กำรตรวจประเมินตำมหลักวิธีปฏิบตั ิทำง
เภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy
Practice : GPP)

กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ใช้ ประกอบกำรยื่นต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำ
แผนปั จจุบนั ทุกประเภท ตำมกฎกระทรวง
กำรขออนุญำต และกำรออกใบอนุญำตขำย
ยำแผนปั จจุบนั พ.ศ.2556 ข้ อ 16(2)

ค่ำใช้ จ่ำย ม.44
2,000 บำท
(ถึง24มิ.ย.65
ตังแต่
้ 25มิ.ย.65
เก็บ 3,000 บำท)
ค่ า
ประเมิน
วิชาการ

ส่ วนลด
การจัดเก็บ

ลำดับ
รำยกำร
10.. ใบอนุญำต ขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
3 หรื อประเภท 4
11. ใบอนุญำต ขำยวัตถุออกฤทธิ์โดยกำรขำย
ส่งตรง
12. กำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ
13. กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตฯ กำรขอย้ ำย กำรเพิ่มสถำนที่
เก็บในใบอนุญำต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ค่ำใช้ จ่ำย ม.44
พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสำท พ.ศ. 500 บำท
2559 มำตรำ 4 นิยำม “ผู้อนุญำต” (ผู้วำ่
รำชกำรจังหวัดเป็ นผู้อนุญำตในเขตจังหวัด 500 บำท
ของตน)
300 บำท
คำสัง่ อย. ที่ 112/2547 เรื่ อง มอบอำนำจ
300 บำท
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำตำม
กฎหมำยเฉพำะให้ ผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัด

ค่ าคาขอ

ลำดับ
รำยกำร
14.. ใบอนุญำตจำหน่ำยหรื อมีไว้ ครอบครอง
เพื่อจำหน่ำยซึง่ ยำเสพติดให้ โทษใน
ประเภท 3
15. กำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ
16. กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตฯ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

ค่ำใช้ จ่ำย ม.44
500 บำท

คำสัง่ อย. ที่ 112/2547 เรื่ อง มอบอำนำจ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำตำม
300 บำท
กฎหมำยเฉพำะให้ ผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัด
300 บำท

ค่ าคาขอ

ลำดับ
รำยกำร
17. กำรพิจำรณำขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผน
โบรำณ เฉพำะสมุนไพรเดี่ยว 5 รำยกำร
ได้ แก่ ขมิ ้นชัน ฟ้ำทะลำยโจร มะระขี ้นก
ขิง และชุมเห็ดเทศ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
คำสัง่ อย. ที่ 112/2547 เรื่ อง มอบอำนำจ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำตำม
กฎหมำยเฉพำะให้ ผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัด

ค่ำใช้ จ่ำย ม.44
ตำมตำรำง
ด้ ำนล่ำงนี ้

ค่ าคาขอ

ค่ าคาขอ

ค่ า
ประเมิน
วิชาการ

ส่ วนลด
การ
จัดเก็บ

ลำดับ
รำยกำร
18. กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียน
ตำรับยำแผนโบรำณ เฉพำะสมุนไพรเดี่ยว
5 รำยกำร ได้ แก่ ขมิ ้นชัน ฟ้ำทะลำยโจร
มะระขี ้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
คำสัง่ อย. ที่ 112/2547 เรื่ อง มอบอำนำจ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำตำม
กฎหมำยเฉพำะให้ ผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัด

ค่ำใช้ จ่ำย ม.44
ตำมตำรำง
ด้ ำนล่ำงนี ้

ค่ าคาขอ

ค่ า
ประเมิน
วิชาการ

ข้ อ
ยกเว้ น /
ส่ วนลด
การ
จัดเก็บ

ลำดับ
รำยกำร
19. กำรอนุญำตโฆษณำเฉพำะในที่ที่สื่อนัน้
ตังอยู
้ ่ ยกเว้ นกำรโฆษณำทำงสื่อโทรทัศน์
( เฉพาะ สื่อสิ่งพิมพ์ และวิทยุ เฉพำะที่
ตังอยู
้ ใ่ นเขตจังหวัดของตน)

กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
คำสัง่ อย. ที่ 112/2547 เรื่ อง มอบอำนำจ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำตำม
กฎหมำยเฉพำะให้ ผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัด

ค่ำใช้ จ่ำย ม.44
ตำมตำรำงแนบ

ค่ าคาขอ

ค่ าประเมิน
วิชาการ

ค่ า
ออกใบ
อนุญาตฯ

ลำดับ
รำยกำร
20. กำรพิจำรณำแบบแปลนสถำนที่ผลิตยำ
แผนโบรำณ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ค่ำใช้ จ่ำย ม.44
ใช้ ประกอบกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตผลิต ตำมตำรำงแนบ
ยำแผนโบรำณ ตำมกฎกระทรวงกำรขอ
อนุญำต และกำรออกใบอนุญำตผลิต ขำย
นำหรื อสัง่ ซึง่ ยำแผนโบรำณเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร พ.ศ.2555 ข้ อ 5 วรรคท้ ำย

ค่ าประเมิน
วิชาการ

ข้ อ
ยกเว้ น
การ
จัดเก็บ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัด
การพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมายซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเป็นการสมควรกําหนดค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไข ในกระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ต ถุ อั น ตรายในความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ (๓) (๖) และข้อ ๔ วรรคสาม แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๙ เรื่อ ง การเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพ
ในกระบวน การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการประชุมครั้งที่ ๒๕ - ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และการประชุมครั้งที่ ๒๖ - ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กําหนดค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้ผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด
ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
(๑) เป็นโครงการพระราชดําริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(๒) เป็นสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ข้อ ๓ ให้เพิ่มการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศนี้
เป็นขั้นตอนหนึ่งของแต่ละกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชนตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งรัดการแก้ไข
คู่มือสําหรับประชาชนในแต่ละกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเร็ว
ข้อ ๔ เมื่อประกาศนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จั ด เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในทุ ก รายการตามบั ญ ชี ที่ แ นบท้ า ยประกาศนี้ สํ า หรั บ การยื่ น คํ า ขอ ณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และให้รวมถึงคําขอที่อ ยู่ในอํานาจการพิจารณาอนุญาตของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้ยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วย ยกเว้นแต่เป็นรายการ
ของค่าใช้จ่ายซึ่งจะจัดเก็บได้ ก็ต่อเมื่อมีการออกหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
ในกรณีคําขอที่จัดเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ ๔ (๑) ซึ่งได้ยื่นคําขอ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับคําขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบว่ามีค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บตามประกาศนี้
รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกไว้ในคําขอ
เกี่ ย วกั บ การแจ้ งนั้ น พร้อ มลายมื อ ชื่อ ของผู้ ยื่ นคํ า ขอด้ ว ย แล้ วจึ ง จั ดส่ ง คํา ขอดัง กล่ าวมาให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาต่อไป ทั้งนี้ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับคําขอตามความในวรรคนี้
จนกว่าจะมีการรับคําขอโดยวิธีอื่น
(๒) เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดเก็บค่าใช้จ่ายในทุกรายการตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ สําหรับ
การยื่นคําขอ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ยกเว้นแต่เป็นรายการของค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถจัดเก็บ
ได้ตามความในข้อ ๔ (๑)
ทั้งนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่งรัดการออกหรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
กฎหมายตามข้อ ๔ (๑) แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา หากไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ให้ ร ายงานเหตุ ผ ลที่ ไ ม่ อ าจดํ า เนิ น การได้ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-๑-

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชี ๑ การพิจารณาคาขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
รายการ
การพิจารณาคาขอ
๑. คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย
๒. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย
๓. คำขออนุญำตผลิตหรือนำเข้ำตัวอย่ำงวัตถุอันตรำย
๔. คำขออนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย
๕. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิต นำเข้ำหรือส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ ๓
๖. คำขอรับกำรรับรอง กำรต่ออำยุ หรือกำรเพิ่มขอบข่ำยกำรรับรอง
สถำนที่ผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตวัตถุอันตรำย
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ (GMP)

อัตราค่าใช้จา่ ย
หน่วยนับ ที่จะจัดเก็บ
(บาท)
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

ฉบับละ

๒๐๐

ฉบับละ

๒๐๐

-๒-

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชี ๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ
รายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าใช้จา่ ย
ที่จะจัดเก็บ
(บาท)

๑. การประเมินเอกสารทางวิชาการ
๑.๑ การประเมินเอกสารทางวิชาการตามคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
๑.๑.๑ กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำรตำมคำขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรำย (กรณีที่สำรสำคัญไม่มีกำรรับขึ้นทะเบียน
ฉบับละ
๓,๐๐๐
มำก่อน (สำรใหม่))
๑.๑.๒ กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำรตำมคำขอขึน้ ทะเบียน
วัตถุอันตรำย (กรณีที่สำรสำคัญมีกำรรับขึ้นทะเบียน
ฉบับละ
๒,๐๐๐
ไว้ก่อนหน้ำแล้ว)
๑.๑.๓ กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำรตำมคำขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรำยที่ผลิตหรือนำเข้ำเพื่อกำรส่งออกเท่ำนั้น
ฉบับละ
๑,๐๐๐
(กรณีที่สำรสำคัญมีกำรรับขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้ำแล้ว)
๑.๑.๔ กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำรตำมคำขอขึน้ ทะเบียน
วัตถุอันตรำย (กรณีเป็นทะเบียนวัตถุอันตรำยที่ได้รับ
ฉบับละ
๕๐๐
กำรขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อกำรค้ำ)
๑.๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการตามคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
๑.๒.๑ การประเมินเอกสารทางวิชาการตามคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(๑) กรณีที่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ฉบับละ
๕๐๐
หรือสำนักควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำยประกำศกำหนด
(๒) กรณีที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ฉบับละ
๑,๐๐๐
หรือสำนักควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำยประกำศกำหนด
๑.๒.๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการตาม
คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ฉบับละ
๒๐๐
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
๑.๓ การประเมินเอกสารทางวิชาการเพิ่มเติมตามคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือการขอหารือทางวิชาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ที่ต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประเมินหรือตรวจสอบ
๑.๓.๑ กำรประเมินข้อมูลทำงพิษวิทยำ
เรื่องละ
๑๒,๐๐๐
๑.๓.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยง
เรื่องละ
๑๒,๐๐๐

-๓-

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชี ๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ
รายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าใช้จา่ ย
ที่จะจัดเก็บ
(บาท)

๑.๓.๓ กำรประเมิ น เกณ ฑ์ กำรตั ด สิ น และวิ ธี ก ำรทดสอบ
ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เรื่องละ
๑๒,๐๐๐
และกำรกล่ำวอ้ำงประโยชน์และวิธีใช้บนฉลำก
๑.๓.๔ กำรประเมินผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่
เรื่องละ
๑๒,๐๐๐
๑.๓.๕ กำรประเมินนอกจำกข้อ ๑.๓.๑ ข้อ ๑.๓.๒ ข้อ๑.๓.๓
เรื่องละ
๑๕,๐๐๐
และข้อ ๑.๓.๔
๑.๔ การประเมินเอกสารทางวิชาการตามคาขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
และคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
๑.๔.๑ กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำรตำมคำขอแจ้งข้อเท็จจริง
ฉบับละ
๔๐๐
เกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ ๑
๑.๔.๒ กำรประเมิ น เอกสำรทำงวิ ช ำกำรตำมค ำขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรในกำรแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ฉบับละ
๑๐๐
วัตถุอันตรำยชนิดที่ ๑
๑.๕ การประเมินเอกสารทางวิชาการตามคาขออนุญาตผลิต
ฉบับละ
๓๐๐
หรือนาเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย
๑.๖ การประเมินเอกสารทางวิชาการตามคาขอเพื่อพิจารณาอนุญาต
และคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (กรณีที่ไม่ต้องตรวจสถานที่)
๑.๖.๑ กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำรตำมคำขออนุญำตผลิต
นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ ๓
ฉบับละ
๕๐๐
(กรณีเป็นสำยกำรผลิตเดิม หรือสถำนที่เก็บรักษำ
ที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว)
๑.๖.๒ กำรประเมิ น เอกสำรทำงวิ ช ำกำรตำมค ำขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญ ำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก
ฉบับละ
๒๐๐
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ ๓
(กรณีไม่มีกำรตรวจสถำนที่)

-๔-

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชี ๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ
รายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าใช้จา่ ย
ที่จะจัดเก็บ
(บาท)

๑.๗ การประเมินเอกสารตามคาขอรับการรับรองตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
ครั้งละ
๓,๐๐๐
(กรณีที่ไม่มีหน่วยรับรอง)
๑.๘ การประเมินเอกสารตามคาขอต่ออายุ หรือการเพิ่มขอบข่าย
การรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการทีด่ ใี นการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
ครั้งละ
๓,๐๐๐
(กรณีที่ไม่มีหน่วยรับรอง)
๑.๙ การประเมินเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย
ครั้งละ
๖,๐๐๐
ทางสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์
๑.๑๐ การประเมินเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการโฆษณา
ครั้งละ
๓,๐๐๐
วัตถุอันตรายทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่น
๒. การตรวจสถานประกอบการ
๒.๑ การตรวจสถานที่ตามคาขออนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
๒.๑.๑ การตรวจสถานทีผ่ ลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ฉบับละ
๒,๐๐๐
(กรณีเป็นสถานประกอบการผลิตใหม่หรือสายการผลิตใหม่)
๒.๑.๒ การตรวจสถานที่เก็บรักษาในการนาเข้าหรือส่งออก
ฉบับละ
๑,๐๐๐
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรณีเป็นสถานที่เก็บใหม่)
๒.๑.๓ กำรตรวจสถำนที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ ๓
ฉบับละ
๑,๐๐๐
(กรณีเป็นสถานที่เก็บใหม่)
๒.๒ การตรวจสถานที่ตามคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
๒.๒.๑ การตรวจสถานที่ตามคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ฉบับละ
๑,๐๐๐
(กรณีย้ำยสถำนที่ผลิต หรือเป็นกำรเพิ่มหรือย้ำย
สถำนที่เก็บรักษำ)
๒.๒.๒ การตรวจสถานที่ตามคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตนาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ฉบับละ
๕๐๐
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรณีเพิ่มหรือย้ำยสถำนที่เก็บรักษำ)

-๕-

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชี ๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ
รายการ

หน่วยนับ

อัตราค่าใช้จา่ ย
ที่จะจัดเก็บ
(บาท)

๒.๓ การตรวจสถานที่ผลิตเพิ่มเติมตามคาขออนุญาตหรือคาขอแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
เรื่องละ
๑๒,๐๐๐
(กรณีจาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมตรวจประเมินสถานที่)
๓. การตรวจสถานที่ผลิตเพื่อให้การรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
(กรณีไม่มีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง)(ก)
๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
๓.๑.๑ สถำนที่ผลิตที่มีเครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้ำ
ครั้งละ
๓๐,๐๐๐
และคนงำน ๑ - ๕๐ คน
๓.๑.๒ สถำนที่ผลิตที่มีเครื่องจักรมำกกว่ำ ๒๐ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้ำ
ครั้งละ
๔๕,๐๐๐
หรือคนงำน ๕๑ - ๒๐๐ คน
๓.๑.๓ สถำนที่ผลิตที่มีเครื่องจักรมำกกว่ำ ๕๐ แรงม้ำ
ครั้งละ
๖๐,๐๐๐
หรือคนงำนมำกกว่ำ ๒๐๐ คน
หมายเหตุ ในกรณีที่สถานที่ผลิตมีจานวนกาลังเครื่องจักร หรือจานวนคนงานมากกว่าที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๓.๑.๑ หรือข้อ ๓.๑.๒ แล้วแต่กรณี
ให้นาจานวนกาลังเครื่องจักรหรือจานวนคนงานอย่างใดอย่างหนึง่ ที่มากกว่านั้น
มาเป็นเกณฑ์พิจารณาว่ามีจานวนกาลังเครื่องจักรหรือจานวนคนงานที่เข้าข่ายเป็นสถานที่ผลิตใด
ตามข้อ ๓.๑.๒ หรือข้อ ๓.๑.๓ แล้วแต่กรณี
๓.๒ การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการผลิต
ครั้งละ
๑๒,๐๐๐
ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินด้านห้องปฏิบัติการ
หมายเหตุ (ก) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำที่พักสำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน
ให้ผู้ประกอบกำรเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

-๖-

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชี ๓ การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกจากบัญชี ๑ และบัญชี ๒
รายการ

หน่วยนับ

๑. การพิจารณาหนังสือรับรองหรือใบรับรอง
เช่น Certificate of Free Sale, Certificate of Product
ฉบับละ
Registration และ Certificate of Manufacturer เป็นต้น
๒. การพิจารณาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
ฉบับละ
๓. การพิจารณารับรองเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
ฉบับละ
เช่น ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียน ใบอนุญำตวัตถุอันตรำย เป็นต้น
๔. การตรวจสอบและสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
๔.๑ การตรวจสอบและสืบค้นเอกสารการอนุญาต
เรื่องละ
๔.๒ การคัดสาเนาเอกสารการอนุญาต
หน้ำละ
๔.๓ การรับรองเอกสารที่คัดสาเนา
หน้ำละ
หมายเหตุ ทั้งนี้ การเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ รวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินรายการละ ๒,๐๐๐ บาท
๕. การพิจารณารับรองเอกสาร
เช่น ฉลำกวัตถุอันตรำย หรือสำเนำใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียน
หน้าละ
วัตถุอันตรำยที่ผู้ยื่นคำขอนำมำขอรับรองสำเนำ เป็นต้น
๖. การพิจารณาตอบข้อสอบถามหรือข้อหารือทางวิชาการ
เฉพาะด้านเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ซึ่งต้องมีการพิจารณาหรือ
ฉบับละ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ โดยตอบหนังสือเป็นหลักฐาน
๗. การพิจารณาวินิจฉัยโดยตอบเป็นหนังสือ
เช่น การวินิจฉัยว่าเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
รายการละ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือไม่ เป็นต้น

อัตราค่าใช้จา่ ย
ที่จะจัดเก็บ
(บาท)
๒๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๕
๕

๕๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
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การปรับกระบวนการยื่นคําขออนุญาตดานอาหาร
ตั้งแต 7 ส.ค.60 เป"นตนไป
เพื่อใหกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหารมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชนในการ
เร*งรัดการพิจารณาอนุญาตใหเป,นไปตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในกฎหมายซึ่งเป,นไปตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี จึงไดกําหนด
ค*าใชจ*ายที่จะจัดเก็บตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค*าใชจ*ายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ
อาหาร ในการนี้สํานักอาหารจึงไดการปรับกระบวนการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารเพื่ออํานวยความสะดวกและใหเกิดความรวดเร็ว และได
รวบรวมคําถามคําตอบที่พบบ*อยสรุปไวดังนี้
1. ใครต้องชําระค่าคําขอบ้าง

หนา 2

2. ต้องชําระค่าคําขอในอ ัตราเท่าไร

หนา 3-8

3. รูปแบบใหม่ในการยืน
! คําขอประเภทต่างๆ เป็นอย่างไร

หนา 9-12

้ า
4. การขอคําปรึกษาทว! ั ไป มี ค่าใชจ
่ ยหรือไม่

หนา 13

และมีขนตอนอย่
ั,
างไร
ื สอบถามหรือขอให้พจ
5. การทําหน ังสอ
ิ ารณา วินจ
ิ ฉ ัย ร ับรอง
้ า
ให้ความเห็ นชอบ มีคา่ ใชจ
่ ยหรือไม่ และมีขนตอนอย่
ั,
างไร
6. การยืน
! คําขอทางอินเตอร์เน็ ต (E-Submission) ต้อง
เตรียมต ัวอย่างไร

หนา 14
หนา 15-16

7. คําขอใดบ้างทีจ
! ําเป็นต้องตรวจสถานประกอบการ และ
้ า
มีคา่ ใชจ
่ ยอย่างไร

หนา 17

8. หากชําระเงินผิดราคา ต้องทําอย่างไร

หนา 18

9. หล ังจากชําระเงินก ับธนาคารแล้ว จะขอใบเสร็จร ับเงิน
ได้อย่างไร
้ า
10. บาร์โค๊ดในใบสง! ั ชําระค่าใชจ
่ ยไม่สามารถอ่านได้
โดยเครือ
! งสแกนของธนาคาร ต้องดําเนินการอย่างไร

หนา 19
หนา 19

จัดทําโดย กลุ3มกํากับดูแลก3อนออกสู3ตลาด
สํานักอาหาร 20 กันยายน 2560
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1. ใครตองชําระคาคําขอบาง
1. ผูยื่นคําขออนุญาตดานอาหาร ที่ยื่นคําขอกับ อย. หรือคําขออยูในอํานาจอนุญาตของ อย.ที่ยื่น
ณ สสจ. ตั้งแต+วันที่ 7 ส.ค.60 เป.นตนไป ตองชําระค+าใชจ+ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ค+าใชจ+ายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวนโหลดฉบับลงราชกิจจาฯ ไดที่ URL :
https://goo.gl/KdN4sG หรือ QR Code นี้

โปรดตรวจสอบอัตราคาใชจายกอนชําระเงิน (กรณีไมมั่นใจ กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอน)
2. สําหรับผูยื่นคําขอ ตามเงื่อนไขในตารางที่ 1 ไดรับยกเวนค+าใชจ+ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด กรุณานําหลักฐานมายื่นกับ
เจาหนาที่สํานักอาหารที่ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 3 หอง 325
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการไดรับยกเวนคาใชจายที่จะจัดเก็บทั้งหมด

เงื่อนไข

หลักฐาน ....[2]

(ก) เป. น โครงการพระราชดํ า ริ หรื อ โครงการอั น 1. หลักฐานที่แสดงว+าไดรับอนุมัติเป.นโครงการพระราชดําริ หรือ
เนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการใด
2. สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือ หลักฐานการ
อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) (ถามี)
(ข) เป.นสถานประกอบการที่มีเครื่องจักรไม+เกิน 5 1. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ หนังสือ
แรงมา และคนงานไม+ถึง 7 คน ซึ่งไดขึ้ น
สําคัญแสดงการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู+บาน (แลวแต+
ทะเบี ย นถู กตองตามพระราชบั ญ ญั ติ ส+ ง เสริ ม
กรณี)
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น พ . ศ . 2 5 4 8 แ ล ะ
พระราชบัญญัติกองทุนหมู+บานและชุมชนเมือง 2. หลักฐานการอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) กรณี
แห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ....[1]
เป.นรายใหม+ยังไม+เคยไดรับอนุญาตใหทําหนังสือเรียนเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา รับรองตนเองว+ามีเครื่องจักรไม+
เกิน 5 แรงมา และคนงานไม+ถึง 7 คน ลงนามโดยผูมีอํานาจ
หมายเหตุ :
[1] กรณีเขาเงื่อนไข (ข) แต+มีการขยายสถานที่ผลิตจนแรงมา หรือคนงานเกินที่กําหนด สิทธิ์ในการไดรับการยกเวนจะถูก
ยกเลิกทันที
[2] สําหรับคําขอที่ยื่นในระบบ e-submission ไม+ตองแนบหลักฐานเพิ่มอีก ระบบออกแบบใหตรวจสอบไดเลย แต+ในกรณีคํา
ขอที่ยื่นเป.น paper จะตองสําเนาหลักฐานดังกล+าวแนบกับคําขอทุกครั้ง เพื่อยื่นคําขอและรับใบนัดรับฟjงผลการพิจารณา
ที่ช+องบริการที่ OSSC
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2. ตองชําระคาคําขอในอัตราเทาไร
โปรดตรวจสอบอัตราคาใชจายกอนชําระเงินอยางระเอียดรอบคอบ
(กรณีไมมั่นใจ กรุณาสอบถามเจ"าหน"าที่กอน)
สํานักอาหารไดจัดทําสรุปเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมใหเขาใจง.ายและชัดเจนขึ้น รายละเอียดตามตารางบัญชี 1-3 ต.อไปนี้
(สําหรับผูไดรับการยกเวนค.าใชจ.าย กรุณานําหลักฐานมายื่นกับเจาหนาที่สํานักอาหารที่ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5
ชั้น 3 หอง 325 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ก.อนยื่นคําขอ)

บัญชี 1 การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
อัตราคาใชจาย
ที่จะจัดเก็บ (บาท)
1.1 การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขออนุญาต และแกไขรายละเอียดการอนุญาต สถานที่
ผลิตอาหาร /คําขออื่นที่เกี่ยวของ
กรณีสถานที่ผลิตไมเข"าขายโรงงาน
(1) คําขอรับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ไม.เขาข.ายโรงงาน (แบบ สบ.1) (๑)
ฉบับละ
1,000
(2) การยื่นแบบการแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม.เขาข.ายโรงงาน (แบบ สบ.2)
(2.1) กรณีดังต.อไปนี้ (๑)
ฉบับละ
500
• เพิ่มประเภทอาหาร
• เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,เพิ่ม-ลด สถานทีผ่ ลิตอาหาร
• เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร (เพิ่ม-ลด)
• ขอยายสถานทีผ่ ลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร
• เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
• ขอแกไขเปลี่ยนแปลงหองเก็บอาหาร
(2.2) กรณีแกไขรายการอื่น นอกเหนือจากขอ (2.1) เช.น
ฉบับละ
250
• การแกไขชื่อสถานทีผ่ ลิตอาหาร (ไม.ใช.การเปลีย่ นบุคคลหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต)
• การแกไขที่อยู.สถานทีผ่ ลิตอาหาร (ไม.ใช.การยายสถานที่ที่รับอนุญาตไว)
• เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ
• เปลี่ยน เพิ่มหรือลดผูดําเนินกิจการ (เฉพาะนิตบิ ุคคล)
• ยกเลิกหรือแกไขกลุ.มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร
• การเปลี่ยนแปลงสถานะนิตบิ ุคคลผูรับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
รายการ

หมายเหตุ

(๑)

หนวยนับ

เป4นคําขอที่ตองตรวจสถานประกอบการ ตองจายคาการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการดาน
อาหารตามขอ 2.5 ดวย
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รายการ
(3)
(4)
(5)

(6)

กรณีสถานที่ผลิตเข"าขายโรงงาน
คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) รวมทั้งกรณีขอเพิ่มประเภทอาหาร (๑)
คําขอต.ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) (๑)
คําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5) (๑)
(5.1) กรณียายสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
(5.2) กรณียายสถานที่เก็บอาหาร
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)

หนวยนับ

อัตราคาใชจาย
ที่จะจัดเก็บ (บาท)

ฉบับละ
ฉบับละ

2,000
500

ฉบับละ
ฉบับละ

2,000
500

(6.1) กรณีดังต.อไปนี้ (๑)
ฉบับละ
1,000
• ยกเลิกหรือแกไขกลุ.มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร
• เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,เพิ่ม-ลด สถานทีผ่ ลิตอาหาร
• เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร (เพิ่ม-ลด)
• เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
• ขอแกไขเปลี่ยนแปลงหองเก็บอาหาร
(6.2) กรณีการแกไขรายการอื่นๆ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ 1.1
ฉบับละ
500
(6)(6.1)
กรณีขออนุญาตเฉพาะคราว
(7) คําขออนุญาตผลิตอาหารเปGนการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)
ฉบับละ
500
(8) คําขออนุญาตผลิตอาหารหรือส.งออกซึ่งอาหารเพื่อเปGนตัวอย.าง สําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับ รายการ
0
อาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)
ละ
ไดรับยกเวน
1.2 การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขออนุญาต และแกไขรายละเอียดการอนุญาต สถานที่
นําเขาอาหาร / คําขออื่นที่เกี่ยวของ
(1) คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (อ.6) รวมทั้งกรณีขอเพิ่มประเภท
ฉบับละ
5,000
อาหาร
(2) คําขอต.ออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)
ฉบับละ
500
(3) คําขออนุญาตยายสถานทีน่ าํ เขาหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10)
ฉบับละ
1,000
(4) คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนําเขาอาหาร (แบบ ส.5)
ฉบับละ
500
(5) คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปGนการเฉพาะคราว (แบบ อ.12)
ฉบับละ
500
(6) คําขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อเปGนตัวอย.างสําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือเพื่อ
ฉบับละ
0
พิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.16)
ไดรับยกเวน
1.3 การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขออนุญาต และแกไขรายละเอียดการอนุญาต ผลิตภัณฑ9
อาหาร / คําขออื่นที่เกี่ยวของ
(1) คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.17)
(1.1) สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เช.น อาหารทารกหรือเด็กเล็กซึ่งมี
ฉบับละ
4,000
ระบบการย.อยอาหารผิดปกติ
(กรณีอางอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยไดรับอนุญาตอยู.เดิมของผูรับอนุญาตที่เปGน ฉบับละ
1,330
บุคคลและนิติบุคคลเดียวกัน)

หมายเหตุ

(๑)

เป4นคําขอที่ตองตรวจสถานประกอบการ ตองจายคาการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการดาน
อาหารตามขอ 2.5 ดวย
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รายการ
(1.2) สําหรับอาหารอื่นนอกเหนือจากขอ (1.1)
(กรณีอางอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยไดรับอนุญาตอยู.เดิมของผูรับอนุญาตที่เปGน
บุคคลและนิติบุคคลเดียวกัน)
(2) คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.19)
(3) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
(3.1) สําหรับอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เช.น อาหารทางการแพทย อาหารสําหรับ
สตรีมีครรภ เปGนตน
(กรณีอางอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยไดรับอนุญาตอยู.เดิมของผูรับอนุญาตที่เปGน
บุคคลและนิติบุคคลเดียวกัน)
(3.2) สําหรับอาหารอื่นนอกเหนือจากขอ (๓.1)
(กรณีอางอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยไดรับอนุญาตอยู.เดิมของผูรับอนุญาตที่เปGน
บุคคลและนิติบุคคลเดียวกัน)
(4) การยื่นแบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4 )
(5) การยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)
(กรณีอางอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยไดรับอนุญาตอยู.เดิมของผูรับอนุญาตที่เปGน
บุคคลและนิติบุคคลเดียวกัน)
(6) การยืน่ แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร
(แบบ สบ.6 )
(7) การยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.7)
(กรณีอางอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยไดรับอนุญาตอยู.เดิมของผูรับอนุญาตที่เปGน
บุคคลและนิติบุคคลเดียวกัน)
การยื่นแบบแกไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร
(กรณีไม.ตองแจงสูตรส.วนประกอบ) (แบบ สบ.8)
(8) การยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส.งออกจําหน.ายนอกราชอาณาจักร

อัตราคาใชจาย
ที่จะจัดเก็บ (บาท)
ฉบับละ
3,000
ฉบับละ
1,000

หนวยนับ

ฉบับละ

1,000

ฉบับละ

4,000

ฉบับละ

1,330

ฉบับละ
ฉบับละ

3,000
1,000

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

1,000
2,000
660

ฉบับละ

500

ฉบับละ
ฉบับละ

200
60

ฉบับละ

200

ฉบับละ

0
ไดรับยกเวน
1.4 การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตโฆษณาอาหาร / คําขออื่นที่เกี่ยวของ
(1) คําขออนุญาตโฆษณา
ฉบับละ
2,000
1.5 การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอประเมินความปลอดภัย
และการกลาวอางทางสุขภาพ / คําขออื่นที่เกี่ยวของ
(1) คําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
ฉบับละ
3,000
(2) คําขอประเมินการกล.าวอางทางสุขภาพ (Health Claim)
ฉบับละ
3,000
(3) คําขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของวัสดุที่ใชทําขวดนมและภาชนะ
ฉบับละ
3,000
บรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช.ชนิดวัสดุที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(4) คําขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทาํ จากพลาสติกที่ ฉบับละ
3,000
ยังมิไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(5) คําขอการประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยอาหาร
ฉบับละ
3,000
(เฉพาะกรณีไม.เขาข.ายนิยามและขอบเขตของอาหารใหม.)

หมายเหตุ กรณียื่นขอใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือนําเขา หรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ไมเรียก
เก็บคาใชจายในการพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
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บัญชี 2 การประเมินเอกสารทางวิชาการ และตรวจสถานประกอบการ
• คําขอตามบัญชีที่ 1 ในบางกรณีตองชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการเพิ่ม โปรดดูรายละเอียดแตละกรณี ตาม
ขอ 2.1-2.4 ควรปรึกษาเจาหนาที่กอนชําระเงิน เพื่อปAองการการชําระผิดรายการ
• คําขอตามบัญชีที่ 1 ขอ 1.1 ที่มีหมายเหตุใหตองชําระคาตรวจสถานประกอบการ โปรดดูรายละเอียด ตามขอ 2.5
รายการ

หนวยนับ

อัตราคาใชจาย
ที่จะจัดเก็บ (บาท)

2.1 การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ9อาหารหรือฉลาก
(1) การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหาร
ฉบับละ
69,000
หรือสารเคมีตัวใหม. หรือพัฒนาสูตรใหม. เพื่ออางประโยชนในทางโภชนาการหรือ
การแพทย
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
ฉบับละ
34,500
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
(2) การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑที่ไม.ใช.สารตัวใหม.แต.
ฉบับละ
45,000
มีการอางสรรพคุณเพิ่มเติมในทางโภชนาการหรือการแพทย
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
ฉบับละ
22,500
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
(3) การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือฉลาก
ฉบับละ
45,000
ของผลิตภัณฑทีไ่ ดรับอนุญาตแลว เพื่ออางประโยชนในทางโภชนาการหรือ
การแพทย
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
ฉบับละ
22,500
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
2.2 การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัย การกลาวอางทางสุขภาพ และขอหารืออื่นที่เกี่ยวของ
(1) การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยอาหาร (เฉพาะกรณีไม.
ฉบับละ
69,000
เขาข.ายนิยามและขอบเขตของอาหารใหม. แต.จําเปGนตองมีการประเมินทางวิชาการ)
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
ฉบับละ
34,500
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
(2) การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใชวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม.มีการกําหนด
ฉบับละ
69,000
คุณภาพหรือมาตรฐาน และเงื่อนไขการใช
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
ฉบับละ
34,500
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
(3) การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใชภาชนะบรรจุอาหารที่ทําจากวัสดุชนิด
ฉบับละ
69,000
ใหม.
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
ฉบับละ
34,500
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
(4) การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมและเงื่อนไขของ
ฉบับละ
69,000
การกล.าวอางทางสุขภาพของส.วนประกอบหรือผลิตภัณฑอาหาร
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
ฉบับละ
34,500
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
(5) การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใชส.วนประกอบที่เคยมีการพิจารณา
ฉบับละ
45,000
อนุญาตไวแลว แต.มีการขออนุญาตในอาหารชนิดอื่น หรือการขอเพิ่มปริมาณการ
ใชในอาหารประเภทที่เคยอนุมตั ิ
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
ฉบับละ
22,500
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
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รายการ
2.3 การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิต สําหรับกรณีที่
ใชกรรมวิธีการผลิตอาหารแบบใหม เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม เครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ9ที่ใชในการผลิตอาหารแบบใหม (เฉพาะกรณีไม.เขาข.ายนิยามและขอบเขต
ของอาหารใหม. แต.จําเปGนตองมีการประเมินทางวิชาการ)
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)
2.4 การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาและการกําหนดกระบวนการ
ฆาเชื้อดวยความรอน หรือขอหารืออื่นที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปFดสนิทชนิดที่มีความเป4นกรดต่ําและชนิดทีป่ รับกรด
(1) กรณีที่มีความซับซอนของขอมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู
กําหนดกระบวนการฆ.าเชื้อดวยความรอน (Process Authority)
(2) กรณีที่มีความซับซอนของขอมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานที่หรือ
ผลิตภัณฑ
(กรณีนําคําขอเดิมมายื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดมีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก.อน)

หนวยนับ

อัตราคาใชจาย
ที่จะจัดเก็บ (บาท)

ฉบับละ

17,000

ฉบับละ

8,500

ฉบับละ

17,000

ฉบับละ

8,500

2.5 การพิจารณาและตรวจสถานประกอบการดานอาหาร (สําหรับคาใชจายในการเดินทางและคาที่พักสําหรับคณะประเมินให
สถานประกอบการดานอาหารผูยื่นคําขอเป4นผูรับผิดชอบคาใชจาย)
(ขอใหผูยื่นคําขอชําระเงินงวดแรกกอนเป4นเงิน 3,000 บาท พรอมกับยื่นคําขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
สวนที่เหลือจะเรียกชําระงวดที่ 2 ภายหลังจากตรวจสถานทีแ่ ลว เพื่อใหทราบจํานวนแรงมาและคนงานที่แนนอน)
(1) ไม.เกิน 5 แรงมา และคนงาน 1-6 คน
ฉบับละ
3,000
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพร.อง (Follow-up Audit))
ฉบับละ
1,500
(2) มากกว.า 5 แรงมาแต.ไม.เกิน 20 แรงมา หรือคนงาน 7-50 คน
ฉบับละ
5,000
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพร.อง (Follow-up Audit))
ฉบับละ
2,500
(3) มากกว.า 20 แรงมาแต.ไม.เกิน 50 แรงมา หรือคนงาน 51-100 คน
ฉบับละ
10,000
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพร.อง (Follow-up Audit))
ฉบับละ
5,000
(4) มากกว.า 50 แรงมาแต.ไม.เกิน 100 แรงมา หรือคนงาน 101-200 คน
ฉบับละ
15,000
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพร.อง (Follow-up Audit))
ฉบับละ
7,500
(5) มากกว.า 100 แรงมา หรือคนงานมากกว.า 200 คน
ฉบับละ
20,000
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพร.อง (Follow-up Audit))
ฉบับละ
10,000
หมายเหตุ :
• เปGนอัตราค.าใชจ.ายเฉพาะกรณีขอรับการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการดานอาหารจาก อย. หรือ สสจ. เท.านั้น
• กรณีขอรับการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการดานอาหาร จากหน.วยตรวจและหน.วยรับรองสถานประกอบการ
อาหารที่ขึ้นบัญชีกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหอัตราค.าใชจ.ายใหเปGนไปตามขอตกลงระหว.างหน.วยตรวจ
และหน.วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับผูยืน่ คําขอ (ขณะนี้ยังไม.หน.วยตรวจหรือหน.วยรับรองใดไดรับการขึ้นบัญชี
ใหตรวจสถานประกอบการอาหารในขอบข.ายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ขอใหติดตามความคืบหนาการขึ้นบัญชี
ไดทางเว็บไซดสํานักอาหาร หัวขอ “หน.วยตรวจประเมินและรับรองสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.”)
• กรณีตรวจครั้งแรก พบขอบกพร.องที่จําเปGนตองตรวจติดตามการแกไขขอบกพร.อง (Follow-up Audit) ณ สถาน
ประกอบการ ตองชําระค.าตรวจประเมินฯ เพิ่มในอัตรารอยละ 50 ของอัตราเรียกเก็บปกติ
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บัญชี 3 การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกเหนือจากบัญชี 1 และบัญชี 2
รายการ
3.1 การพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาผูประกอบการดานอาหาร
(1) การพิจารณาออกหนังสือรับรองหรือใบรับรอง (Certificate of Free Sale)
(1 คําขอ ขอหนังสือรับรองไดหลายฉบับ อัตราค.าใชจ.ายนี้คิดต.อฉบับ)
(2) การตรวจสอบและสืบคนเอกสารที่เกี่ยวของการอนุญาต
(ไม.รวมค.าบริการขนส.งเอกสารจากหน.วยงานที่สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เช.าสถานที่เพื่อจัดเก็บ และไม.รวมการคัดสําเนาเอกสาร)
(3) การพิจารณา วินิจฉัย รับรอง ขอความเห็นชอบ ตอบขอหารือ บริการขอมูล
โดยตอบเปGนหนังสือ
(3.1) เรื่องง.าย ไม.ซับซอน เช.น
(ก)- วินิจฉัยประเภทอาหาร
(ข)- การพิจารณาใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารในต.างประเทศ การเทียบมาตรฐาน
สถานทีผ่ ลิตของต.างประเทศ
(ค)- การพิจารณาสูตร หรือฉลากอาหาร
(ง)- การรับรองการครอบครองกาเฟอีน
(จ)- การพิจารณาขอความโฆษณา
(ฉ)- การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีการผลิตในลักษณะทีไ่ ม.ซบั ซอน

หนวยนับ

อัตราคาใชจาย
ที่จะจัดเก็บ (บาท)

ฉบับละ

500

รายการ
ละ

100

รายการ
ละ

1,000

รายการ
ละ

3,000

ฉบับละ

1,000

ฉบับละ
ฉบับละ

200
500

ฉบับละ
ฉบับละ

5,000
500

ไดแก. การผลิตกลุ.มประเภทอาหาร ดังนี้
(1) อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน (ยกเวน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร, รอยัลเยลลี่
และผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,่ นมโค, นมปรุงแต.ง,ผลิตภัณฑของนม , นมเปรี้ยว,
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปlดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปlดสนิท, ไอศกรีม)
(2) อาหารที่ตองมีฉลาก (ยกเวน อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ)
(3) อาหารทั่วไป
โดยสถานที่ผลิตอาหารตามขอ (1) – (3) ที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
193 (GMP-ทั่วไป) หรือ ฉบับที่ 342 (Primary GMP) หรือ ฉบับที่ 220 (น้ํา
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปlดสนิท) หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว.าดวยเรื่อง
เกลือบริโภค เท.านั้น

(3.2) เรื่องยาก ซับซอน (ที่ไม.ตองประเมินวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ) เช.น
(ก)- การพิจารณาขอหารือการขอความเห็นชอบ หรือการขอใหพิจารณาอนุญาต
ตามเงื่อนไขทีป่ ระกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(ข)- การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีการผลิต ที่มีความซับซอน
นอกเหนือจากการผลิตกลุ.มประเภทอาหารที่ระบุไวในรายการที่ 3.1 (3) (3.1) (ฉ)
(4) การพิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ (เฉพาะวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล)
(5) การตรวจสอบและบันทึกขอมูลการยื่นคําขอในระบบ E-submission (กรณีที่ตองการให
เจาหนาที่เปGนผูบันทึกขอมูลให)
(5.1) คําขอผลิตภัณฑทีไ่ ม.ตองแจงสูตรส.วนประกอบและไม.ตองแนบเอกสาร
(5.2) คําขอผลิตภัณฑที่ตองแจงสูตรส.วนประกอบหรือตองแนบเอกสาร คําขอสถานที่
หรือคําขอโฆษณา
3.2 ใบอนุญาตหรือใบแทน
(1) ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร
(2) ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา

เอกสารประชาสัมพันธผูประกอบการอาหาร เรื่อง ปรับกระบวนการยื่นคําขออนุญาตฯ (20 ก.ย. 60)

9

3. รูปแบบการใหบริการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารประเภทตางๆ เป"นอยางไร
กรณีคําขอที่ยื่นกับ อย. หรืออยู,ในอํานาจการอนุญาตของ อย. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ใหบริการยื่นคําขอตั้งแต,วันที่ 7 ส.ค.60 เป4นตนไป รายละเอียดตามตารางดังต,อไปนี้
รูปแบบการใหบริการ
1. ยื่นผ,านระบบ E-Submission
[ ดูผังที่ 1]

2. ยื่นเป4น paper ที่ OSSC
[ ดูผังที่ 3]

ประเภทคําขอ/บริการ
หมายเหตุ
1.คํ า ขอใหม, ง านผลิ ต ภั ณ ฑทุ ก ประเภท สบ.7 ยั ง คงเป4 น ระบบอั ต โนมั ติ
อาหาร (อ.17, สบ.3, สบ.5, สบ.7)
จนกว,าจะเริ่มเรียกเก็บค,าใชจ,ายได
ทั้งประเทศ และเพิ่มขั้นตอนการเก็บ
ค,าใชจ,ายก,อนออกเลขสารบบ
2.คําขอแกไขเฉพาะผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(สบ.6,สบ.4)
3. คําขอแกไข สบ.7 (สบ.8)
เดิมเปMดอยู,แลว และเพิ่มขั้นตอนการ
เก็บค,าใชจ,ายก,อนออกเลขสารบบ
กรณีคําขอที่มีการโฆษณามากกว,า 5
4. คําขออนุญาตโฆษณา (ฆอ.1)
ผลิ ต ภั ณ ฑตองเอาเอกสารเขามา
[ ดูผังที่ 2]
drop ที่ อย.
5. คําขออนุมัติสูตร/สเปก
6. หนังสือรับรองการส,งออก (Certificate)
1.คํ า ของานสถานที่ ทั้ ง หมด (คํ า ขอตรวจ
สถานที่, สบ.1, อ.1, อ.3, อ.6, อ.8, อ.
11, อ.12, อ.15, อ.16)(สบ.2, ส.4, ส.
5, อ.5, อ.10)
2.คํ า ขอแกไขงานผลิ ต ภั ณ ฑ
ยกเวน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (อ.19, สบ.4,
สบ.6)
3.การยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มชื่อ/ฉลาก
อาหารที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ส, ง ออกจํ า หน, า ยนอก
ราชอาณาจักร

เอกสารประชาสัมพันธผูประกอบการอาหาร เรื่อง ปรับกระบวนการยื่นคําขออนุญาตฯ (20 ก.ย. 60)
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ผังที่ 1. การยื่นคําขอผานระบบ E-Submission ทุกประเภท ยกเว&นคําขอโฆษณา
1. ผู&ยื่นคําขอสมัคร Open ID กับ สรอ. และ ยื่นขอเปiดสิทธิ์เข&าใช&กับสํานักอาหาร

ทานที่เคยเปSดสิทธิ์ไว'แล'วและยังไม
หมดอายุ สามารถเข'าใช'ระบบได'เลยไม
จําเปVนต'องยื่นใหม

2. ผปก. เลือกคําขอ Download pdf พิมพ4รายละเอียดแล&ว Upload คําขอ+
หลักฐานในระบบ E-Submission
3. ระบบ ออกใบสั่งชําระ โดย ผปก. print เอง
4. ผปก.ชําระเงินคาคําขอ ผานชองทางเคาเตอร4, ATM, CDM, SCB Easy Net,
SCB Easy Application และ SCB Easy Phone ของธนาคารไทยพาณิชย4ทุก
สาขาทั่วประเทศ
5. ผปก. Drop เอกสารเพิ่ม - ธุรการ Key ข&อมูล ในระบบ e-sub

<เฉพาะบางคําขอ
ที่ต'องสงเอกสารเพิ่ม ได'แก หลักฐานประกอบคําขออาหารควบคุมเฉพาะกลุมนมทารกและเด็กเล็ก+วัตถุประสงค
พิเศษ, คําขออนุมัติสูตร/สเปค >

กรณีอาหารที่มวี ัตถุประสงคพิเศษจะรับ
เอกสารโดยนักวิชาการให'ติดตอในวัน
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ณ OSSC ชอง23

6. ระบบ แจ&งวันเริ่มพิจารณา-วันแล&วเสร็จ
และจัดลําดับกอน-หลัง ตามเวลาการชําระเงิน (คํานวณตาม Work load)
7. จนท.พิจารณาชั้นที่ 1 จนท. (เจ&าของเรื่อง)
8. จนท. พิจารณาชั้นที่ 2 (ทวนสอบ)
9. จนท. พิจารณาชั้นที่ 3 (อนุญาต)
10. ผปก.ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต/ใบสําคัญ (ถ&ามี)
<เฉพาะ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ของกลุมอาหารควบคุมเฉพาะ >

11. ระบบ ออกหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส4 ทุกคําขอ
(ยกเว&นคําขอ อนุมัติสูตร/สเปก 1 และ Cert)

1

อนาคตจะออกหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส อยูระหวางเสนออนุมัติเปลี่ยนรูปแบบหลักฐานการอนุญาต

คําขอไมยาก ได'แก สบ.5 ไมมีขั้นตอนนี้
กรณีผลิตภัณฑมีความซับซ'อนคาบเกี่ยวกม.
หลายฉบับ ต'องเข'าคณะทํางานฯ หรือสง
ผู'เชี่ยวชาญเพิ่มเวลา 15-45 วันทําการ กรณีต'อง
สงผู'เชี่ยวชาญ ผปก.ชําระคาประเมินเพิม่ print
ใบสั่งชําระในระบบ ชําระผานบริการของ SCB )
(ผปก.print ใบสั่งชําระคาธรรมเนียมใบสําคัญฯ
ในระบบ ชําระเงิน ณ OSSC หรือ SCB)
• อนุมัติสูตร ติดตอรับหลักฐานการอนุญาตที่
OSSC ชอง 18
• Certificate of Free Sale ติดตอ OSSC
ชอง 21

เอกสารประชาสัมพันธผูประกอบการอาหาร เรื่อง ปรับกระบวนการยื่นคําขออนุญาตฯ (20 ก.ย. 60)
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ผังที่ 2. การยื่นคําขอโฆษณาอาหารผานระบบ E-Submission
1. ผู&ยื่นคําขอสมัคร Open ID กับ สรอ. และ ยื่นขอเปiดสิทธิ์เข&าใช&กับสํานักอาหาร

ทานที่เคยเปSดสิทธิ์ยื่นคําขอโฆษณาไว'แล'วและ
ยังไมหมดอายุ ให'สําเนาหนังสือมอบอํานาจ
เดิมแจ'งจนท.หรือยื่นใหม

2. ผปก. เลือกคําขอ Download pdf พิมพ4รายละเอียดแล&ว Upload คําขอ+
หลักฐานในระบบ E-Submission
3. ระบบ ออกใบสั่งชําระ โดย ผปก. print เอง
4. ผปก.ชําระเงินคาคําขอ ผานชองทางเคาเตอร4, ATM, CDM, SCB Easy Net,
SCB Easy Application และ SCB Easy Phone ของธนาคารไทยพาณิชย4ทุก
สาขาทั่วประเทศ
5. ผปก. Drop เอกสารเพิ่ม - ธุรการ Key ข&อมูล ในระบบ e-sub
<เฉพาะโฆษณาที่เกิน 5 ผลิตภัณฑตอคําขอ>

6. ระบบ แจ&งวันเริ่มพิจารณา-วันแล&วเสร็จ
และจัดลําดับกอน-หลัง ตามเวลาการชําระเงิน (คํานวณตาม Work load)
7. จนท.พิจารณาชั้นที่ 1 (ตรวจสอบความครบถ&วนของคําขอ) (ออกบันทึก
ข&อบกพรองกรณีเอกสารไมครบถ&วนถูกต&อง)
8. จนท.พิจารณาชั้นที่ 2 จนท. (เจ&าของเรื่อง)
9. จนท. พิจารณาชั้นที่ 3 (ทวนสอบ)

กรณีผลิตภัณฑมีความซับซ'อนคาบเกี่ยว
กม.หลายฉบับ ต'องเข'าคณะทํางานฯ เพิม่
เวลา 15-45 วันทําการ

10. จนท. พิจารณาชั้นที่ 4 (อนุญาต)
11. ผปก.ชําระคาใบอนุญาตโฆษณา
12. ระบบ ออกหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส4

(ผปก.print ใบสั่งชําระในระบบ ชําระเงิน
ผานบริการของธนาคารไทยพาณิชย)

เอกสารประชาสัมพันธผูประกอบการอาหาร เรื่อง ปรับกระบวนการยื่นคําขออนุญาตฯ (20 ก.ย. 60)
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ผังที่ 3. การยื่นคําขอเปoน paper ที่ OSSC
1. ผปก. ตรวจสอบอัตราคาใช&จายจากประกาศ (กรณีไมมั่นใจ กรุณาสอบถามเจ'าหน'าที่กอน)
2. ผปก. พิมพ4จากคอมฯ ที่ OSSC บริการหรือทางเว็บไซด4 อย. สวนบริการประชาชน
เมนู “พิมพ4ใบสั่งชําระ..” (กรณีคําขอมีราคา 0 บาท หรือเปVนผู'ได'รับการยกเว'นคาใช'จายจาย
ทั้งหมด เชน โครงการพระราชดําริ ให'ข'ามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ไป)

สําคัญมาก !!! ผูชําระเงินจะตอง
นําบัตรประชาชนตัวจริงมาดวย
ทุกครั้ง

3. ผปก.ชําระคาคําขอ ผานชองทางเคาเตอร4, ATM, CDM, SCB Easy Net, SCB Easy
Application และ SCB Easy Phone ของธนาคารไทยพาณิชย4ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ผปก. กดบัตรคิวชองออกใบนัดหมาย เพื่อยื่นหลักฐานการชําระเงิน และ Drop คํา
ขอและหลักฐาน

งานสถานที่+งานแก'ไขผลิตภัณฑ
กดคิวชอง 18

5. ธุรการชองออกใบนัดฯ รับเอกสารและบันทึกข&อมูลในระบบนัดหมายฯ print ใบนัด
ฟnงผลการตรวจสอบความครบถ&วนของคําขอ ให&กับ ผปก. (คํานวณตาม Work load) สง
เอกสารให&หัวหน&างานที่เกี่ยวข&อง
6. จนท. พิจารณาชั้นที่ 1 (ตรวจสอบความครบถ&วนของคําขอ) (ออกบันทึกข&อบกพรองกรณีเอกสารไมครบถ&วน
ถูกต&อง) สงให'ธุรการบันทึกผลการพิจารณาในระบบนัดหมายฯ และออกเลขรับในระบบ E-logistic
7. ผปก. รับฟnงผลการพิจารณาตามวันและสถานที่ ที่นัดหมาย
(หากไมมารับฟaงผลภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่นัดหมาย จนท.จะคืนคําขอ)
กรณีมีข'อบกพรองต'องแก'ไขให'แล'วเสร็จภายใน 10 วันทําการนับจากวันที่รับฟaงผล

8. จนท. พิจารณาชั้นที่ 2 (เจ&าของเรื่อง)
9. จนท. พิจารณาชั้นที่ 3 (ทวนสอบ)

คําขอไมยาก ได'แก สบ.6 ไมมีขั้นตอนนี้)
กรณีคําขอตรวจสถานที่ เพิ่มเวลาตรวจ ณ สถานที่ผลิต 1 วัน

10. จนท. พิจารณาชั้นที่ 4 (อนุญาต)

กรณีผลิตภัณฑมีความซับซ'อนคาบเกี่ยวกม.หลายฉบับ ต'องเข'าคณะทํางานฯ
หรือสงผู'เชี่ยวชาญเพิ่มเวลา 15-45 วันทําการแล'วแตกรณี กรณีต'องสง
ผู'เชี่ยวชาญ ผปก.ชําระคาประเมินเพิ่ม print ใบสั่งชําระเชนเดียวกับครั้งแรก)

12. ระบบ ออกหลักฐานการอนุญาตแบบ paper – ผปก.
เดินทางมารับเอกสารที่ OSSC

<กรณีใบอนุญาตผลิต/นําเข'า ตออายุใบอนุญาต ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหาร เจ'าหน'าที่จะออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
และตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกอนออกหลักฐานให' >
งานผลิตภัณฑ+สถานที่ กดคิวที่ชอง 18
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4. การขอคําปรึกษาทัว่ ไป และการสอบถามประเภทอาหาร มีคาใช!จายหรือไม
และมีขั้นตอนอยางไร
แบ+งเป,น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ใหคําปรึกษาทั่วไป และการสอบถามประเภทอาหาร ไมคิดคาใชจาย (ใหบริการคิวละ
ไมเกิน 20 นาที)
1.1 การใหคําปรึกษาทั่วไป ใหบริการทุกวันทําการ จํานวน 2 ชองบริการ ไดแก
• ปรึกษาดานการยื่นคําขอสถานที่ผลิตหรือนําเขาอาหาร (ชอง 31 เดิม) เปลี่ยนไปใหบริการที่ศูนย/
ใหคําปรึกษา ชั้น 5 อาคาร 6 (ตึกใหม) ชองที่ 3
• ปรึกษาดานการยื่นคําของานผลิตภัณฑ/ (ชอง 32 เดิม) เปลี่ยนไปใหบริการที่ศูนย/ใหคําปรึกษา ชั้น
5 อาคาร 6 (ตึกใหม) ชองที่ 2
(กรณีตองการใหพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึก เชน พิจารณาสูตรสวนประกอบ พิจารณาแบบแปลนเชิงลึก
กรุณาสงรายละเอียดและนัดหมายลวงหนาเชนเดียวกับกลุมที่ 2)
1.2 ใหบริการทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี จํานวน 1 ชองบริการ
• จัดประเภทอาหาร (หอง 324 เดิม) เปลี่ยนไปใหบริการที่ศูนย/ใหคําปรึกษาชองที่ 17
ผปก. ติดตอประชาสัมพันธ/เพื่อรับบัตรคิว และกรอกขอมูลในแบบฟอร/มสอบถามประเภทอาหารพรอมแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา เชน สูตร กระบวนการผลิต (จํานวน 2 ชุด) (ยังไมจัดประเภทอาหารใหหากไมมีขอมูลหรือรายละเอียดไมเพียงพอ)

จนท. ใหบริการตามคิว
หมายเหตุ : กรณีตองการสอบถามเกี่ยวกับงานโฆษณา ติดต+อไดทีเ่ จาหนาที่ OSSC ช+องบริการ 20
งานหนังสือรับรองการส+งออก (Certificate) ติดต+อไดที่เจาหนาที่ OSSC ช+องบริการ 21

รูปแบบที่ 2 การใหคําปรึกษาเฉพาะทาง (ตองแจงคําถามและนัดหมายลวงหนา) (กรณี ผปก.
ประสงค1ใหตอบเป2นหนังสือ จะคิดคาใชจายเรื่องงายครั้งละ 1,000 บาท เรื่องยาก
ครั้งละ 3,000 บาท 1)
2.1 ดานสถานที่ ศูนย/ใหคําปรึกษา ชั้น 5 อาคาร 6 (ตึกใหม) ชองที่ 13, 14
• กรณีผลิต
คิวละไมเกิน 2 ชม.
• กรณีนําเขา
คิวละไมเกิน 1 ชม.
2.2 ดานผลิตภัณฑ/ ศูนย/ใหคําปรึกษา ชั้น 5 อาคาร 6 (ตึกใหม) ชองที่ 4, 15, 16
2.3 ดานโฆษณา ศูนย/ใหคําปรึกษาชองที่ 1 คิวละไมเกิน 30 นาที

คิวละไมเกิน 30 นาที

1. ผปก. กรอกคําขอรับบริการคลินิกใหคําปรึกษาการขออนุญาตดานอาหาร แจงประเด็นที่ตองการปรึกษาหรือขอมูล (ถามี)
2. จัด จนท. เฉพาะทาง ใหบริการ โดยจะแจงวันนัดหมายทาง e-mail หรือเบอร1โทร.ที่ไดแจงไวในคําขอ
3. กรณีตองการใหตอบเป2นหนังสือ ผปก. พิมพ1ใบสั่งชําระจากเครื่องคอมพิวเตอร1ที่ OSSC
1

มีเกณฑ/ชัดเจนวาเรื่องใดยากเรื่องใดงาย ดูขอมูลในตารางสรุปคาใชจาย
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5. การทําหนังสือสอบถามหรือขอใหพิจารณา วินิจฉัย รับรอง ใหความเห็นชอบ
มีค"าใชจ"ายหรือไม" และมีขั้นตอนอย"างไร
กรณีมาเป,นหนังสือ-ตองการใหตอบเป,นหนังสือ บริการแบบ Manual ทุกขั้นตอน ดังนี้
1. ผปก. ยื่นหนังสือแจงความประสงค,ขอใหพิจารณา...เรื่องอะไร..
เรียนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สงไปรษณีย,หรือมาสงดวยตนเอง
2. งานสารบรรณ กรม-กอง-กลุม
ลงเลขรับและสงตอผูรับผิดชอบ
3. หัวหนากลุมมอบหมายธุรการออกใบสั่งชําระคาบริการ
<เรื่องงาย 1,000 บาท ,เรื่องยาก 3,000 บาท>
และมอบหมายนักวิชาการเปนเจาของเรื่อง
4. ผปก.ชําระคาบริการ ณ เคาน,เตอร, scb และนําสําเนาใบเสร็จสงใหธุรการเพื่อ
แนบเรื่องสงตอใหเจาของเรื่องในขั้นตอนตอไป
5. นักวิชาการเจาของเรื่อง ตอบหนังสือ (*)
<กรณีตองหารือ face to face กอนตอบหนังสือ ใหเจาของเรื่องนัดหมายผปก.>
(*)

ระยะเวลาพิจารณา

เรื่องงาย ไมซับซอน
ไมเกิน 45 วันทําการ
เรื่องยาก ซับซอน
ไมเกิน 90 วันทําการ
(ไมนับรวมระยะเวลาการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ หรือ กรณีตองเขาคณะทํางาน/อนุกรรมการ/กรรมการ หรือ ตอง
หารือหนวยงานภายนอก)
หมายเหตุ :
1. กรณีผลิตภัณฑ?มีความซับซอน คาบเกี่ยว กม.หลายฉบับ ตองเขาคณะทํางาน หรือ ตองหารือหนวยงานภายนอก ใช
ระยะเวลาเพิ่ม 15-45 วันทําการ>
2. กรณีขอใหพิจารณาหนังสือรายงานผลการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel food) ระยะเวลาเปHนไปตามคูมือ
ประชาชนเรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร (ไมเกิน 144 วันทําการ) (รับผิดชอบโดยกลุมกําหนดมาตรฐาน)
3. กรณีขอหารือที่เกี่ยวของกับการพิจารณาแกไขกฎหมาย หรือเปนเรื่องที่ตองเสนอคณะกรรมการอาหารจะไมกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จ เนื่องจากระยะเวลาขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
(รับผิดชอบโดยกลุมกําหนดมาตรฐาน)
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6. การยื่นคําขอทางอินเตอรเน็ต (E-Submission) ต"องเตรียมตัวอย'างไร
ตองดําเนินการ 3 ขอ ดังนี้
ขอ 1. สรางบัญชีผูใชงานระบบ Open ID ผานระบบของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
(สรอ.) ไดทาง https://goo.gl/gqhV3F --> กดเลือก สมัครสมาชิก (หากมีป5ญหาในการสมัครเพื่อสรางบัญชี
ผูใชงาน โปรดติดตอ contact@ega.or.th หรือโทร 0 2612 6000 ศึกษาวิธีการไดจาก “คูมือสรางบัญชี
ผูใชงาน Open ID” หรือ https://goo.gl/Ev7dUR
(ทานจะตองรักษาชื่อบัญชีผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) ไวเปZนความลับ หากปรากฏวามี
ผูอื่นสามารถใชงานผานบัญชีของทานได สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น และถือเปZนความรับผิดชอบของทานหากเปZนเหตุใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เสียหาย)
ขอ 2. เปดสิทธิ์เขาใชระบบอาหาร
2.1 ยื่นขอเปดสิทธิ์เขาใชระบบอาหาร ได 2 ชองบริการดังนี้
2.1.1 สถานที่ผลิต/นําเขา ตั้งอยูที่ กทม.
เป`ดสิทธิ์เขาใชระบบอาหาร ที่หอง 325 ชั้น 3 อาคาร 5 ตึก อย.
2.1.2

สถานที่ผลิต/นําเขา ตั้งอยู ณ ตางจังหวัด

เป`ดสิทธิ์เขาใชระบบอาหารไดที่สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ
2.1.3 ผูยื่นคําขอโฆษณา

เป`ดสิทธิ์เขาใชระบบโฆษณาอาหาร ที่หอง 326 ชั้น 3 อาคาร 5 ตึก อย.

2.2 แบบฟอร5มและหลักฐานประกอบ แลวแตละกรณี ดังนี้
2.2.1 กรณีเป7นผูยื่นคําขอที่ไดรับมอบอํานาจจากเจาของกิจการ
ยื่ น หนั งสื อ มอบอํ า นาจ ติ ด อากรแสตมปe 30 บาท (30บาท/ผู รั บ มอบอํ า นาจ) (ดาวนโหลด
แบบฟอรมไดที่ เ ว็ บ ไซดสํ า นั ก อาหาร เมนู ด าวนโหลด ขอ 32 ) พรอมแนบเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบ ไดแก
1. สํ า เนาหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ คคล อายุ ไมเกิ น 6 เดื อน/หรื อใบทะเบี ย น
พาณิชย
2. สําเนาบัตรประชาชน ที่ยังไมหมดอายุและอานไดชัดเจนของ
a. ผูมอบอํานาจ/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
b. ผูรับมอบอํานาจ
c. สําเนา PASSPORT และ WORK PERMIT (กรณีเปZนชาวตางชาติ
3. สําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร/สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร/สําเนา
คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (ถามี)
หมายเหตุ : 1. รายละเอี ย ดเงื่ อ นไขและตั ว อยางการกรอกหนั งสื อ มอบอํ า นาจ ดู ไดที่ เว็ บ ไซดสํ า นั ก อาหาร หั ว ขอประชาสั ม พั น ธ หรื อ
https://goo.gl/2rTpCZ
2. หลังจากยื่นหนังสือมอบอํานาจเจาหนาที่จะเป`ดสิทธิ์ใหใชระบบอาหารเพื่อยืน่ คําขอตามที่ไดรับมอบอํานาจไวตามระยะเวลาที่ระบุใน
หนังสือมอบอํานาจ หากไมระบุจะกําหนดใหสิทธิ์นี้ใชไดไมเกิน 1 ปq

เอกสารประชาสัมพันธผูประกอบการอาหาร เรื่อง ปรับกระบวนการยื่นคําขออนุญาตฯ (9ส.ค.60)

16

2.2.2 กรณีเป7นผูดําเนินกิจการ หรือ เจาของ (ผูรับอนุญาต) จะยื่นคําขอเอง
จะตองกรอกแบบฟอรมการขอเป`ดสิทธิ์เขาใชระบบ E-Submission อาหาร สําหรับผู
ดําเนินกิจการ หรือผูรับอนุญาต (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็บไซดสํานักอาหาร เมนูดาวนโหลด ขอ
33) โดยแนบหลักฐานตางกันตามแตละกรณี ดังนี้
1. กรณีเปZนผูดําเนินกิจการ
- ผูดําเนินกิจการเปZนชื่อบุคคลคนเดียว ยื่นเอกสาร ไดแก
o สําเนาบัตรประชาชน
o สําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร/สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร/
สําเนาคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน ฉบับป5จจุบัน (ทุกหนา)
o สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หนาแรก) (กรณีผูรับอนุญาตเปZนนิติบุคคล) หรื อ
สําเนาบัตรประชาชน (กรณีผูรับอนุญาตเปZนบุคคลธรรมดา)
- ผูดําเนินกิจการเปZนชื่อบุคคลมากกวา 1 และอํานาจลงนามรวม กรณีนี้จะยื่นคําขอทาง esubmission ตองมีหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนินการ
2. กรณีเปZนผูรับอนุญาต
- ผูรับอนุญาตเปZนนิติบุคคล หากมีอํานาจลงนามไดเพียงคนเดียว ใหยื่นหลักฐาน ดังนี้
o สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หนาแรก)
o สําเนาบัตรประชาชน
- ผู รั บ อนุ ญ าตเปZ น นิ ติ บุ ค คล ที่ ต องลงนามรวมมากกวา 1 คน กรณี นี้ จ ะยื่ น คํ า ขอทาง esubmission ตองมีหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนินการ
- ผูรับอนุญาตเปZนบุคคลธรรมดา ใหยื่นสําเนาบัตรประชาชน
หมายเหตุ : หลังจากยื่นหนังสือมอบอํานาจเจาหนาที่จะเป`ดสิทธิ์ใหใชระบบอาหารเพื่อยื่นคําขอตามที่ไดรับมอบอํานาจไวตามระยะเวลาที่ระบุในแบบ
คําขอ หากไมระบุจะกําหนดใหสิทธิ์นี้ใชไดไมเกิน 1 ปq

ขอ 3. ติดตั้งโปรแกรมเบื้องตนสําหรับยื่นคําขอ
เมื่อมี Open ID และสิทธิ์เขาใชระบบอาหารแลว สามารถติดตั้งโปรแกรมเบื้องตนสําหรับยื่นคําขอได ในระบบ
E-submission หนาประกาศ
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7. คําขอใดบางที่จําเปนตองตรวจสถานประกอบการ และมีคาใชจายอยางไร
คําขอที่จําเป-นตองตรวจสถานประกอบการ ไดแก2
1. คําขอรับสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1)
2. การยื่นแบบการแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีเพิ่มประเภทอาหาร
หรือ เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือยายสถานที่ผลิตอาหารและ
สถานที่เก็บรักษาอาหาร
3. คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) รวมทั้งกรณีขอเพิ่มประเภทอาหาร
4. คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
5. คําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)
6. คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง
หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานใหม เปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1
• ตองยื่นคําขอตรวจสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บรักษาอาหารกอน (ดาวน*โหลดแบบฟอร*มไดที่เว็บ
ไซด*สํานักอาหาร เมนูดาวน*โหลด ลําดับที่ 0)
• และชําระคาตรวจประเมินฯ ตามขนาดเล็กใหญของโรงงาน โดยใชจํานวนแรงมาและคนงานเปนตัว
แบงอัตราคาใชจาย รายละเอียดดูสรุปคาใชจายฯ บัญชี 2 ขอ 2.5 (แบงการชําระคาใชจายเปน 2 งวด
โดยที่ชําระงวดแรกกอนเปนเงิน 3,000 บาท พรอมกับยื่นคําขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บ
อาหาร สวนที่เหลือจะเรียกชําระงวดที่ 2 ภายหลังจากตรวจสถานที่แลว เพื่อใหทราบจํานวนแรงมา
และคนงานที่แนนอน)
ขั้นตอนที่ 2
• เมื่อผลตรวจสถานที่ผลิตอาหารฯ ในขั้นตอนที่ 1 ผานเกณฑ*การประเมินแลว ใหนําหลักฐานมาแนบ
ประกอบคําขอที่จะยื่น และชําระคาคําขออนุญาตฯ รายละเอียดดูสรุปคาใชจายฯ บัญชี 1 ขอ 1.1
เอกสารหลักฐานประกอบคํ าขอแตละคํา ขอ สามารถตรวจสอบไดดวยตนเองโดยใชบัน ทึกการตรวจสอบคําขอ
(Checklist) (ดาวน*โหลดไดที่เว็บไซด*สํานักอาหาร หัวขอ คูมือสําหรับประชาชนฯ)
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8. หากชําระเงินผิดราคา ตองทําอยางไร
การชําระเงินสําหรับคําขอที่ยื่นผานระบบ e-submission เมื่อผู%ยื่นคําขอยืนยันยื่นคําขอ ระบบจะ
คํานวณคาใช%จายและออกใบสั่งชําระให%พิมพ-จากระบบได%เลย ยอดเงินจะไมผิดพลาดหากผู%ประกอบการไมได%ยื่นผิด
ประเภทคําขอ และเมื่อชําระเงินผานบริการของธนาคารไทยพาณิชย-แล%ว ระบบจะทราบโดยอัตโนมัติและจะ
ดําเนินการสงข%อมูลให%เจ%าหน%าที่พิจารณาคําขอนั้นๆ พร%อมทั้งแจ%งระยะเวลาที่คาดวาจะแล%วเสร็จให%ทราบในทันที
แตสําหรับคําขอที่ยังไมได%เป8ดให%ยื่นผานระบบ e-submission มีขั้นตอนที่ต%องดําเนินการเพิ่มเติมจาก
เดิม สรุปดังนี้
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1) กรณีออกใบสั่งชําระเงินผิดราคา ใหดําเนินการออกใบสั่งชําระใบใหมในราคาที่ถูกตองไดเลย
2) กรณี ชํา ระเงิน กับ ธนาคารไปแลว และทราบวาชําระเงิน ผิดในภายหลัง ผู ยื่น คําขอสามารถดํา เนิ นการได 2
ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 เก็บหลักฐานการชําระเงินไวใชยื่นคําขอที่มีราคาเดียวกันกับที่ชําระเงินไปแลว ผลิตภัณฑ0ใด
ก็ได เมื่อใดก็ได
ทางเลือกที่ 2 หากประสงค0จะขอคืนเงินใหติดตอกองผลิตภัณฑ0ที่ทานจะยื่นคําขอ เพื่อประสานงานฝ4าย
การคลังดําเนินการตามขั้นตอนตอไป (การขอคืนเงินกรณีนี้มีขั้นตอนมาก ใชเวลานาน
ดังนั้นโปรดตรวจสอบอัตราค#าใชจ#ายใหถูกตอง หากไม#แน#ใจกรุณสอบถามเจาหนาที่
ก#อนดําเนินการชําระเงิน)

9. หลังจากชําระเงินกับธนาคารแลว จะขอใบเสร็จรับเงินไดอยางไร
ผูชําระเงินสามารถรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส ไดหลังจากที่ฝ6ายการคลังไดรับรองขอมูลของธนาคารแลว (ใช
เวลาอย8างนอย 1 วันทําการ) หรือทําระบบเชื่อมต8อขอมูลกับธนาคารแบบ Host to Host ไดแลว (ทันทีที่ธนาคาร
ส8งขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส) ซึ่งมี 3 ช8องทางดังต8อไปนี้
1. ระบบจะจัดส8งใหโดยอัตโนมัติตาม Email Address ที่ไดลงทะเบียนไว
2. สามารถ Login ผ8าน Open ID เพื่อพิมพใบเสร็จรับเงินจากระบบได
3. คนหาใบเสร็จรับเงินผ8าน เว็บไซดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส8วนบริการ “ประชาชน” หัวขอ
“พิมพใบเสร็จรับเงินค8าคําขอ” โดยระบุ IP Address:
http://medeva.fda.moph.go.th/SPECIAL_PAYMENT_TXC_BSN/MAIN/FRM_MAIN_MENU.aspx
หรือ https://goo.gl/o4iwiL

10. บาร'โค)ดในใบสั่งชําระคาใชจายไมสามารถอานได
โดยเครือ่ งสแกนของธนาคาร ตองดําเนินการอยางไร
สาเหตุอาจเกิดจากเครื่องพิมพ- การใช%เครื่องพิมพ-แบบ inkjet เป=นการพนหมึกลงบนกระดาษ ถ%ากระดาษ
ไมดีอาจจะซึมออกไปเยอะ ทําให%แนวเส%นไมตรง กรณีใช%เครื่องพิมพ-แบบนี้ต%องเลือกกระดาษมีคุณภาพ + หมึก
คุณภาพ + หัวพิมพ-ไมเสื่อม
ทั้งนี้ทานสามารถแจ%งให%ธนาคารพิมพ- Customer No. (Ref.1) และ Reference No. (Ref.2) ด%านบน
ขวาของใบสั่งชําระฯ แทนการสแกนบาร-โค%ดได%

