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ความหมายของอาหาร  
อาหาร
หมายความวา

“ของกินหรือเครื�องค้ำจุนชีวิต”

วัตถุที่มุงหมายสำหรับใช
หรือใชเปนสวนผสมในการ

ผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุง 

แตงกลิ่นรส

วัตถุทุกชนิดที่คน
กิน ดื่ม อม หรือนำเขาสูรางกาย 

ไมวาดวยวิธี ใด ๆ หรือใน 
รูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา 
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

หรือยาเสพติดใหโทษ

สีผสม
อาหาร

กลิ่น
วานิลา
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อาหารควบคุมเฉพาะ
คือ อาหารที่รัฐมนตรีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาใหเปนอาหารที่อยู ใน
ความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน

อาหาร
ควบคุมเฉพาะ
มี 5 ประเภท

ไดแก

     นมดัดแปลง
   สำหรับทารก และ
    นมดัดแปลง 
  สูตรตอเนื่อง
  สำหรับทารก
    และเด็กเล็ก

วัตถุเจือปนอาหาร

อาหารทารกและ
อาหารสูตรตอเนื่อง
สำหรับทารกและ

เด็กเล็ก

อาหารเสริม
สำหรับทารกและเด็กเล็ก

    อาหารสำหรับ
   ผูที่ตองการ
  ควบคุม
  น้ำหนัก

1

2

3

4

5

นมผง

สีผสม
อาหาร
สีผสม
อาหาร
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อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน 
กาแฟ     เกลือบริโภค     ขาวเติมวิตามิน      ไขเยี่ยวมา    ครีม 

ช็อกโกแลต     ชา      ชาสมุนไพร     ซอสบางชนิด     น้ำแข็ง 

น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท     น้ำปลา     น้ำผึ้ง

น้ำมันถั่วลิสง     น้ำมันเนย     น้ำมันปาลม    น้ำมันมะพราว

น้ำมันและไขมัน     น้ำแรธรรมชาติ    น้ำสมสายชู   เนย     เนยแข็ง     

เนยเทียม เนยผสม     ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม    เนยใสหรือกี 

ผลิตภัณฑปรุงรสที่ ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง

แยม เยลลี มารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

อาหารกึ่งสำเร็จรูป      น้ำเกลือปรุงรสอาหาร      นมโค

นมปรุงแตง    นมเปรี้ยว     ผลิตภัณฑของนม     ไอศกรีม 

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  

เครื่องดื่มเกลือแร    ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี ไอศกรีม

นมปรุงแตง
น้ำดื่ม

น้ำดื่ม
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อาหารที่ตองมีฉลาก 

อาหารทั่วไป

ขนมปง     ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท      แปงขาวกลอง

ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว      วัตถุแตงกลิ่นรส     อาหารฉายรังสี 

 วุนสำเร็จรูปและขนมเยลลี     หมากฝรั่งและลูกอม    

อาหารพรอมปรุง และอาหารสำเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที

อาหารทั่วไปที่เปนอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

 พืชและผลิตภัณฑ      สัตวและผลิตภัณฑ

สารสกัด/สารสังเคราะหจากพืชที่ ใชเปนวัตถุดิบ

สารอาหาร    แปงและผลิตภัณฑ   เครื่องปรุงรส    น้ำตาล     เครื่องเทศ

ผลิตภัณฑสำหรับทำอาหารชนิดตาง ๆ ที่ยังไมพรอมบริโภค

 พืชและผลิตภัณฑ      สัตวและผลิตภัณฑ

สารสกัด/สารสังเคราะหจากพืชที่ ใชเปนวัตถุดิบ

สารอาหาร    แปงและผลิตภัณฑ   เครื่องปรุงรส    น้ำตาล     เครื่องเทศ

ผลิตภัณฑสำหรับทำอาหารชนิดตาง ๆ ที่ยังไมพรอมบริโภค

        คือ อาหารนอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ 
อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ตองมีฉลาก

แปง
ขาวกล

อง

เบคอน
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ความหมายของเลขสารบบอาหาร
การจดทะเบียนอาหาร
และการแจงรายละเอียดอาหาร 

ความหมายของสถานที่ผลิตอาหาร

เลขสารบบอาหาร การจดทะเบียนอาหาร การแจงรายละเอียดอาหาร 

ตัวเลข 13 หลัก 
ที่ ไดรับอนุญาต

ในสวนของสถานที่ 
และผลิตภัณฑอาหาร 

โดยแสดงใน
เครื่องหมาย

การขอรับ
เลขสารบบอาหาร 
ของอาหารกำหนด

คุณภาพหรือ
มาตรฐาน

สถานที่ผลิตอาหารที่ ไมเขาขายโรงงาน

สถานที่ผลิตอาหาร
ที่มีการใชเครื่องจักรกำลังแรงมา
หรือกำลังแรงมาเปรียบเทียบ

รวมไมถึง 5 แรงมา และใชคนงาน 
รวมไมถึง 7 คน โดยใชเครื่องจักร 

หรือไมก็ตาม

สถานที่ผลิตอาหารที่เขาขายโรงงาน 

โรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีการใช 

เครื่องจักรมีกำลังแรงมาและกำลังแรงมา
เปรียบเทียบรวมตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป 

หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป 
โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม

การขอรับ
เลขสารบบอาหาร
ของอาหารที่ตองมี

ฉลากและ
อาหารทั่วไป

= = =

= =
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กรณีใดบางที่ตองขออนุญาต 
การขออนุญาตสถานที่

1. การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
   การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
   การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ ไมเขาขายโรงงาน
2. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร

การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
เพื�อขอรับเลขสารบบอาหาร

1. การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารควบคุมเฉพาะดวยแบบ อ.17 หรือ
 แบบ สบ.3 และผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนประกอบนอกเหนือ
 จากที่กำหนดในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กำหนด ดวยแบบ สบ.3
2. การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารดวยการจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5
3. การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารดวยการจดทะเบียนอาหาร    
 และแจงรายละเอียดอาหารแบบ สบ.7

2

1

การขออนุญาตโฆษณาอาหาร3
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1. ผูผลิตที่ ไมเขาขายโรงงานที่ผลิตอาหาร ดังตอไปน้ี
  1.1) น้ำนมถั่วเหลือง 1.2) น้ำผึ้ง
  1.3) อาหารทั่วไป ดังน้ี

   สัตวและผลิตภัณฑ เชน เนื้อสัตวสดและแหง สัตวน้ำ ไข กะป ไสเทียม เปนตน

   พืชและผลิตภัณฑ เชน พืชผักผลไมสดและแหง ถั่วและนัต พืชผักดอง กะทิ เปนตน

   สารสกัด/สารสังเคราะห เชน สารสกัดจากพืชที่ ใชเปนวัตถุดิบ เปนตน

   สารอาหาร เชน กรดอะมิโน วิตามินและเกลือแรที่ ใชเปนวัตถุดิบ เปนตน

   แปงและผลิตภัณฑ เชน แปงมันสำปะหลัง วุนเสน เปนตน

    ผลิตภัณฑสำหรับทำอาหารชนิดตาง ๆ ที่ยังไมพรอมบริโภค

   เครื่องปรุงรส เชน น้ำมันหอมเจียว เปนตน

   น้ำตาล เชน น้ำตาลทราย แบะแซ เปนตน

   เครื่องเทศ เชน มัสตารด พริกไทย พริกปน เปนตน

2. ผูที่ผลิตและจำหนายเฉพาะหนาราน เชน อาหารที่บริการภายในรานอาหาร โรงแรม 
 โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน (จำหนายโดยตรงตอผูบริโภค)
3. ผูผลิตอาหารเพื่อการสงออกเทานั้น (แตยังตองขออนุญาตสถานที่) ยกเวน
   ผูผลิตกลุมอาหารควบคุมเฉพาะ
   ผูผลิตกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร
 ที่ยังตองขออนุญาต
4. ผูจำหนายอาหาร
5. ผูวาจางผลิตอาหาร (เปนหนาที่ผูผลิตตองยื่นคำขออนุญาต)
6. การโฆษณาที่เปนการใหขอมูล ภาพ เสียง ขอความ สัญลักษณ หรือลักษณะอื่นใด
 เฉพาะที่เปนลักษณะการโฆษณาที่เปนการใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร 
 ไมเขาลักษณะเปนคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร

กรณีไหนบางที่ ไดรับ
การยกเวนไมตองขออนุญาต

ผูประกอบกิจการที่ ไมตองขออนุญาต

แตหากผูประกอบกิจการประสงคจะขออนุญาตก็ทำได เพียงแตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับเลขสารบบอาหาร)

หมายเหตุ



8

ถาจะขออนุญาตตองมีคุณสมบัติอยางไร 

ตองเตรียมตัวอยางไร

กรณีเปน
“ผูรับอนุญาต” หรือ 
“ผูดำเนินกิจการ” 

สามารถยื�นคำขอไดตาม
ใบอนุญาตที่ระบุ

1

กรณีเปน
“ผูรับมอบอำนาจ”

ตองมีหนังสือมอบอำนาจ 
โดยสามารถยื�นคำขอได
ตามขอบขายที่ระบุไวใน
หนังสือมอบอำนาจ

2

การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ ไมเขาขายโรงงาน

จัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหารใหสอดคลองตามขอกฎหมายแลวแตกรณี

 กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ตองเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 
 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

 กรณีเปนสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตองเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 
 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ตามบันทึกการตรวจ 
 สถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค

 กรณีเปนสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองเปนไปตามประกาศ    
 กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ
 ที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ำบริโภค)

การขออนุญาตสถานที่ผลิต
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 กรณีเปนสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผ านกรรมวิธีฆาเช ื้อดวยความรอน
 โดยวิธีพาสเจอไรส ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298)
 พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช ในการผลิต และการเก็บรักษา
 ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผ านกรรมวิธีฆาเช ื้อดวยความรอน โดยวิธี
 พาสเจอไรส (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพรอมดื่มชนิดเหลวพาสเจอรไรส)

 กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจำหนาย ตองเปนไป    
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต 
 เครื่องมือเครื่องใช ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
 พรอมจำหนาย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอมจำหนาย)

 กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ำ
 และชนิดที่ปรับกรด ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349)
 พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช ในการผลิต และการเก็บรักษา
 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพี 
 เฉพาะของอาหารที่มีความเปนกรดต่ำและอาหารปรับกรด)

 กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารอื่นนอกเหนือจากขางตนที่มีการกำหนดไว ในประกาศ
 กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวง
       สาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวง
       สาธารณสุข เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) 
       พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
       (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช ในการผลิต 
       และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)

 กรณีเปนสถานที่ฉายรังสีอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
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 สถานที่นำเขา
   เปนอาคารเคหะสถานถาวรตั้งอยู ในที่เหมาะสมใชเปนสถานที่นำเขาอาหาร
   มีสถานที่ตั้งอยูตามหลักฐานของการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมาย   
   และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ
   มั่นคงและถูกสุขลักษณะ
   จัดทำปายถาวรแสดงชื่อสถานที่นำเขาและปายถาวรที่มีขอความ “สถานที่นำ   
   หรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร” ติดหรือแขวนไวภายนอกสถานที่ ในที่เปดเผยเห็นไดงาย

 สถานที่เก็บอาหาร
   ตองตั้งอยู ในที่เหมาะสมไมทำใหเกิดการปนเปอนสูอาหารที่จัดเก็บไดอยางดี
   เปนอาคารมีลักษณะมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่ภายในอาคารสำหรับจัดเก็บ 
   อาหารที่ขออนุญาต
   หองหรือบริเวณเก็บอาหารตองสะอาด มีระบบแสงสวาง และการระบายอากาศ
    อยางเพียงพอ
   ตองจัดเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวนไมปะปนกับสินคาอื่น หากมีสินคาอื่นอยู ใน 
   อาคารเดียวกันตองแยกเก็บอาหารจากสินคาอื่นแลวแตกรณี ดังตอไปน้ี
     การเก็บอาหารนำเขาฯ รวมกับอาหารอื่น ๆ ใหแยกบริเวณเก็บเปนสัดสวน
     การเก็บอาหารรวมกับวัสดุอุปกรณอื่น ๆ เชน กลอง ลัง ภาชนะบรรจุ เปนตน  
     ตองแยกหองเก็บอาหารเปนสัดสวน
     การเก็บอาหารรวมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑยา เครื่องสำอาง 
     และวัตถุมีพิษ จะตองกั้นหองเก็บผลิตภัณฑแตละชนิดดวยผนังทึบจรดเพดาน 
     ใหเปนสัดสวน และมีประตูทางเขา-ออก โดยเฉพาะของแตละหอง และ 
     สำหรับกรณีเก็บรวมกับวัตถุมีพิษจะตองไม ใชทางลำเลียงขนสงรวมกันดวย
     ไม ใหเก็บอาหารในโรงงานหรือสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ

การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร      การเก็บอาหารรวมกันหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกัน ตองแยกหองเก็บเปนสัดสวน
      ยกเวนหองเย็นใหแยกบริเวณเก็บอาหารแตละรายใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน 
      บริเวณหรือหองเก็บอาหารไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณอื่น ๆ เชน 
     บริเวณที่พ ักอาศัย หองน้ำ-หองสวม เปนตน
   ตองมีชั้นหรือยกพื้นสำหรับวางอาหาร มีความสูง 8 น้ิวเปนอยางนอย ยกเวนในกรณี  
   ที่ ใชเครื่องทุนแรงในการยกสินคาใหมีความสูงตามความเหมาะสม
   การจัดเก็บอาหารใหมีชองวางระหวางชั้นและหางจากผนังหองพอสมควร 
   เพื่อสะดวกในการเก็บอาหาร
   ตองมีอุปกรณ ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจำเปน 
   และมจีำนวนเพียงพอกับปริมาณของอาหารที่เก็บ
   กรณีที่สถานที่นำเขาและที่เก็บอยูที่เดียวกัน ใหจัดทำปายถาวรที่มีขอความ 
   “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร”   
   ติดไว ในสถานที่เก็บอาหาร และใหจัดทำปายถาวรที่มีขอความ
   “สถานที่เก็บอาหาร” ติดไวหนาหองเก็บอาหาร
   กรณีที่สถานที่นำเขาและที่เก็บอยูคนละที่กัน ใหจัดทำปายถาวร
   ที่มีขอความ “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร”
   ติดไว ในสถานที่นำเขา และใหจัดทำปายถาวรที่มีขอความ     
   “สถานที่เก็บอาหารของบริษัท.......(ชื่อบริษัท)........”  ติดไวดานหนา 
   ของสถานที่เก็บอาหาร
   อาจจัดทำปายชื่อแสดงชนิดของอาหารแตละชนิดติดหรือแขวนไว
   ในที่ที่เก็บอาหาร ตัวอยาง เชน “วัตถุเจือปนอาหาร”, 
   “อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท” เปนตน

สถานที่เก็บอาหาร
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 สถานที่เก็บอาหาร
   ตองตั้งอยู ในที่เหมาะสมไมทำใหเกิดการปนเปอนสูอาหารที่จัดเก็บไดอยางดี
   เปนอาคารมีลักษณะมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่ภายในอาคารสำหรับจัดเก็บ 
   อาหารที่ขออนุญาต
   หองหรือบริเวณเก็บอาหารตองสะอาด มีระบบแสงสวาง และการระบายอากาศ
    อยางเพียงพอ
   ตองจัดเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวนไมปะปนกับสินคาอื่น หากมีสินคาอื่นอยู ใน 
   อาคารเดียวกันตองแยกเก็บอาหารจากสินคาอื่นแลวแตกรณี ดังตอไปน้ี
     การเก็บอาหารนำเขาฯ รวมกับอาหารอื่น ๆ ใหแยกบริเวณเก็บเปนสัดสวน
     การเก็บอาหารรวมกับวัสดุอุปกรณอื่น ๆ เชน กลอง ลัง ภาชนะบรรจุ เปนตน  
     ตองแยกหองเก็บอาหารเปนสัดสวน
     การเก็บอาหารรวมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑยา เครื่องสำอาง 
     และวัตถุมีพิษ จะตองกั้นหองเก็บผลิตภัณฑแตละชนิดดวยผนังทึบจรดเพดาน 
     ใหเปนสัดสวน และมีประตูทางเขา-ออก โดยเฉพาะของแตละหอง และ 
     สำหรับกรณีเก็บรวมกับวัตถุมีพิษจะตองไม ใชทางลำเลียงขนสงรวมกันดวย
     ไม ใหเก็บอาหารในโรงงานหรือสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ

     การเก็บอาหารรวมกันหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกัน ตองแยกหองเก็บเปนสัดสวน
      ยกเวนหองเย็นใหแยกบริเวณเก็บอาหารแตละรายใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน 
      บริเวณหรือหองเก็บอาหารไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณอื่น ๆ เชน 
     บริเวณที่พ ักอาศัย หองน้ำ-หองสวม เปนตน
   ตองมีชั้นหรือยกพื้นสำหรับวางอาหาร มีความสูง 8 น้ิวเปนอยางนอย ยกเวนในกรณี  
   ที่ ใชเครื่องทุนแรงในการยกสินคาใหมีความสูงตามความเหมาะสม
   การจัดเก็บอาหารใหมีชองวางระหวางชั้นและหางจากผนังหองพอสมควร 
   เพื่อสะดวกในการเก็บอาหาร
   ตองมีอุปกรณ ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจำเปน 
   และมจีำนวนเพียงพอกับปริมาณของอาหารที่เก็บ
   กรณีที่สถานที่นำเขาและที่เก็บอยูที่เดียวกัน ใหจัดทำปายถาวรที่มีขอความ 
   “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร”   
   ติดไว ในสถานที่เก็บอาหาร และใหจัดทำปายถาวรที่มีขอความ
   “สถานที่เก็บอาหาร” ติดไวหนาหองเก็บอาหาร
   กรณีที่สถานที่นำเขาและที่เก็บอยูคนละที่กัน ใหจัดทำปายถาวร
   ที่มีขอความ “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร”
   ติดไว ในสถานที่นำเขา และใหจัดทำปายถาวรที่มีขอความ     
   “สถานที่เก็บอาหารของบริษัท.......(ชื่อบริษัท)........”  ติดไวดานหนา 
   ของสถานที่เก็บอาหาร
   อาจจัดทำปายชื่อแสดงชนิดของอาหารแตละชนิดติดหรือแขวนไว
   ในที่ที่เก็บอาหาร ตัวอยาง เชน “วัตถุเจือปนอาหาร”, 
   “อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท” เปนตน

สถานที่นำหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร

สถานที่เก็บอาหารของ
บริษัท ก.ก.ก. จำกัด
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การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารควบคุมเฉพาะและผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่มีสวนประกอบ 
 นอกเหนือจากที่กำหนดในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

 การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารดวยการจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5 ไดแก อาหาร 
 ประเภทนมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่ม 
 ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท, เครื่องดื่มเกลือแร, 
 กาแฟผสม, กาแฟผสมสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนประกอบที่สำคัญเปนไป 
 ตามบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบ 
 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รวมทั้งกรณีที่มีสวนประกอบสำคัญทั้งหมด  
 ตรงตามตำรับที่เคยไดรับอนุญาตแลว, ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผลิตเพื่อการสงออก  
 และรอยัลเยลลี และผลิตภัณฑรอยัลเยลลี

 การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารดวยการจดทะเบียนอาหาร และแจงรายละเอียดอาหาร 
แบบ สบ.7 ไดแก 
  -  อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน    ไดแก กาแฟ 100%,  เกลือบริโภค,
   ขาวเติมวิตามิน, ไขเยี่ยวมา, ครีม, ช็อกโกแลต, ชา, ชาสมุนไพร, ซอสบางชนิด,
   น้ำแข็ง, น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท, น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ 
   ปดสนิท, น้ำปลา, น้ำผึ้ง, น้ำมันถั่วลิสง, น้ำมันเนย, น้ำมันปาลม, น้ำมันมะพราว, 
   น้ำมันและไขมัน, น้ำแรธรรมชาติ, น้ำสมสายชู, เนย, เนยแข็ง, เนยเทียม เนยผสม,
     ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม, เนยใสหรือกี, ผลิตภัณฑปรุงรสที่ ไดจาก  
   การยอยโปรตีนของถั่วเหลือง, แยม, เยลลี และมารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท,  
   อาหารกึ่งสำเร็จรูป, น้ำเกลือปรุงรสอาหาร
  - อาหารที่ตองมีฉลาก   ไดแก ขนมปง, ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท, แปงขาวกลอง, 
   ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว, วัตถุแตงกลิ่นรส, วุนสำเร็จรูปและขนมเยลลี, หมากฝรั่ง  
   และลูกอม, อาหารพรอมปรุง และอาหารสำเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที, อาหาร 
   ฉายรังสี, อาหารทั่วไปที่เปนอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
  - อาหารทั่วไป    เชน พืชและผลิตภัณฑ, สัตวและผลิตภัณฑ, แปงและผลิตภัณฑ, ผลิตภัณฑ  
   สำหรับทำอาหารชนิดตาง ๆ ที่ยังไมพรอมบริโภค, เครื่องปรุงรส, น้ำตาล, เครื่องเทศ เปนตน

การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารเพื�อขอรับเลขสารบบอาหาร

 การขออนุญาตโฆษณาอาหาร ยื่นกับเจาหนาที่สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการ
 อาหารและยา
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 ประเมินตรวจสอบผลิตภัณฑที่จะขออนุญาต วาจัดเปนอาหารหรือไม 
 หากจัดเปนอาหาร เขาขายเปนอาหารประเภทใด

 ศึกษาคูมือสำหรับประชาชน เพื่อเตรียมเอกสาร
 หลักฐาน กอนยื่นคำขออยางครบถวนและถูกตอง 

 สมัคร Open ID กับเว็บไซตสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) 
 และเปดสิทธิเขาใชระบบอาหาร (E-Submission) โดยดำเนินการ ดังน้ี
  
  สมัคร Open ID กับเว็บไซตสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.)
เพียงครั้งเดียว เพื่อใช ในการ log in ยื่นคำขออนุญาตดานอาหาร ผานระบบ
E-Submission และเพื่อ log in พิมพ ใบเสร็จรับเงินในเว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  เปดสิทธิ์เขาใชระบบอาหาร ที่สำนักอาหาร (กรณี สถานที่ผลิต / นำเขา ตั้งอยู
ในเขต กทม.) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (กรณี สถานที่ผลิต / นำเขา 
ตั้งอยู ในตางจังหวัด) ของอาหารที่มอบอำนาจใหสำนักงานสาธาณสุขจังหวัด แลวดาวนโหลด 
แบบฟอรมหนังสือมอบอำนาจไดที่ เว็บไซตสำนักอาหาร หัวขอดาวนโหลด ขอ 32 – 33

 ตรวจสอบอัตราคาใชจายที่จะจัดเก็บในการยื่นคำขอตาง ๆ 
ไดจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะจัดเก็บ 
จากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 

  โปรดตรวจสอบอัตราคาใชจาย ที่จะจัดเก็บในการยื่นคำขอตาง ๆ 
กอนชำระเงิน (กรณีไมมั่นใจ กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนชำระเงิน)
 
  สำหรับผูที่ยื่นคำขอ ตามเงื่อนไขในตารางที่ 1 ไดรับการยกเวนคาใชจาย 
ที่จะจัดเก็บทั้งหมด กรุณานำหลักฐานมายื่นกับเจาหนาที่สำนักอาหาร ที่ตึก 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือเจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู
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ตารางที่ 1 เงื�อนไขการไดรับยกเวนคาใชจายที่จะจัดเก็บทั้งหมด
(ยกเวนคาใชจายเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ลงนามในราชกิจจานุเบกษา)

เงื�อนไข หลักฐาน....(2)

เปนโครงการพระราชดำริ 
หรือโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

ก
1. หลักฐานที่แสดงวาไดรับอนุมัติ เปนโครงการ 
 พระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดำริโครงการใด
2. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือ 
 หลักฐานการอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร 
 (แบบ สบ.1) (ถามี)

เปนสถานประกอบการที่มี
เครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา และคนงาน

ไมถึง 7 คน ซึ่งไดขึ้นทะเบียน 
ถูกตองตามพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และ 

พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 ....(1)

ข 1.  หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจ 
 ชุมชน หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้ง 
 และจดทะเบียนกองทุนหมูบาน (แลวแตกรณี)
2. หลักฐานการอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร 
 (แบบ สบ.1) กรณีเปนรายใหมยังไมเคย
 ไดรับอนุญาตใหทำหนังสือเรียนเลขาธิการ
 คณะกรรมการอาหารและยา รับรองตนเอง
 วามีเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา และคนงาน
 ไมถึง 7 คน ลงนามโดยผูมีอำนาจ

หมายเหตุ
แบบ สบ.1  หมายถึง คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ ไมเขาขายโรงงาน
แบบ สบ.3  หมายถึง คำขออนุญาตใชฉลากอาหาร
แบบ สบ.5  หมายถึง  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร
แบบ สบ.6  หมายถึง  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/ แจงรายละเอียดอาหาร
แบบ สบ.7  หมายถึง ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร(กรณีไมตองแจงสูตร)
แบบ สบ.8  หมายถึง  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร /
  แจงรายละเอียดอาหาร (กรณีไมตองแจงสูตร)
แบบ อ.1  หมายถึง คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
แบบ อ.2  หมายถึง ใบอนุญาตผลิตอาหาร
แบบ อ.6  หมายถึง คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
แบบ อ.17 หมายถึง  คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

[1] กรณีเขาเงื่อนไข (ข) แตมีการขยายสถานที่ผลิตจนกระทั่งจำนวนแรงมา หรือคนงานเกินที่กำหนด
 สิทธิ์ ในการไดรับการยกเวนจะถูกยกเลิกทันที
[2] สำหรับคำขอที่ยื่นในระบบ e-submission ไมตองแนบหลักฐานเพิ่มอีก ระบบออกแบบใหตรวจสอบ 
 ไดเลย แต ในกรณีคำขอที่ยื่นเปน paper จะตองสำเนาหลักฐานดังกลาวแนบกับคำขอทุกครั้ง 
 เพื่อยื่นคำขอและรับใบนัดรับฟงผลการพิจารณาที่ชองบริการที่ OSSC

หมายเหตุ
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ยื�นคำขอไดที่ ไหน 

หมายเหตุ 

ศูนยบริการและใหคำปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ
(OSSC)

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งเปนที่ตั้งของ 
สถานที่ผลิตอาหาร หรือเปนที่ตั้งของสำนักงานใหญของผูนำเขา 

1

กรณีประเภทอาหารที่ อย. ยังไมไดมอบอำนาจใหกับ สสจ. 
ผูประกอบการสามารถยื�นคำขอไดที่ อย. หรือจะยื�นที่ สสจ. ก็ ได 
เจาหนาที่ สสจ. จะสงตอใหกับ อย. ตอไป อยางไรก็ตาม อาจมี 
ระยะเวลาดำเนินการที่เพิ่มขึ้นในชวงการสงตอคำขอและหลักฐาน

ดูรายการประเภทอาหารที่มอบอำนาจใหกับ สสจ. 
ไดจากเว็บไซตสำนักอาหาร

2

1

2

ยื�นคำขอทางอินเทอรเน็ต (E-submission) 3
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รายละเอียดการยื�นคำขอและหลักฐานของผลิตภัณฑ
แตละประเภทมีความแตกตางกัน โปรดศึกษารายละเอียด
ผลิตภัณฑของตนวาจัดอยูในประเภทอาหารใด ดังตอไปนี้ 

1
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

และรอยัลเยลลี
และผลิตภัณฑรอยัลเยลลี

2
อาหารเสริมสำหรับทารก
และเด็ก รวมถึงผลิตภัณฑ

ดังกลาวที่มีวัตถุประสงคพิเศษ

3
อาหารสำหรับ
ผูที่ตองการ

ควบคุมน้ำหนัก
4

อาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ

5

นมดัดแปลงสำหรับทารก นมดัดแปลงสูตร
ตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหาร 
ทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสำหรับทารก
และเด็กเล็ก รวมถึงผลิตภัณฑดังกลาวที่มี 

วัตถุประสงคพิเศษ

6
วัตถุเจือปน

อาหาร

7
วัตถุที่ ใชรักษา

คุณภาพหรือมาตรฐาน
ของอาหาร 

8
วัตถุใหความหวานแทน
น้ำตาล (อาหารสำหรับ 

ผูที่ตองการควบคุมน้ำหนัก)

9

การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค นมปรุงแตง 
นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม
กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร

การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจาก
อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี

นมโค นมปรุงแตง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะ 
บรรจุที่ปดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และอาหารวัตถุประสงคพิเศษ

10
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ขั้นตอนการดำเนินการ 
การขออนุญาตสถานที่

1

การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช

ขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอติดตอเจาหนาที่เพื่อยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ณ ศูนยบริการและใหคำปรึกษา 
ผลิตภัณฑสุขภาพ (OSSC)

ระยะเวลาใหบริการ : 20 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

3

ขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอชำระเงินตามอัตราคาใชจายที่กำหนดและ
ชองทางที่ระบุในใบสั่งชำระ (หมายเหตุ : 
ดูรายละเอียด ตามบัญชีแนบทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคำขอ 
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ
อาหาร พ.ศ. 2560 บัญชีที่ 1)

ขั้นตอนการบริการ
เจาหนาที่พิมพ ใบสั่งชำระคาพิจารณาคำขอ
และออกใบนัดรับฟงผลการพิจารณาความ
ครบถวนของเอกสารคำขอ

2

คาธรรมเนียม/คาพิจารณา
: 3,000 บาท
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หมายเหตุ :  * ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 เรื�อง คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื�นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
 ผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 2560 บัญชีที่ 2)

4

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของคำขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา
กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูยื่นคำขอดำเนินการยื่น
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหเจาหนาที่ภายในเวลาที่กำหนด (ไมเกิน 10 วันทำการ)
(หมายเหตุ: ไมนับรวมระยะเวลาการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมของผูประกอบการ)
กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที่จะออกใบรับคำขอ

5

ระยะเวลาใหบริการ : 9 วัน (6 วันทำการ)

คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

ระยะเวลาใหบริการ : 10 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา  : ไมมี

6

ขั้นตอนการลงนาม / คณะกรรมการมีมติ
ผูมีอำนาจลงนามพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต
(หมายเหตุ : กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยูตางจังหวัด และ
ผลิตประเภทอาหารที่มอบอำนาจใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต ระยะเวลาดำเนินการ
ขึ้นกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

ระยะเวลาใหบริการ  : 5 วัน (3 วันทำการ)
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา  : ไมมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอาหาร

7

ขั้นตอนการบริการ
แจงผลการพิจารณาหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาและออกใบสั่งชำระเงินคาตรวจประเมินสถานที่ 
(กรณีที่ตองชำระสวนตางเพิ่มเติม) และสงมอบรายงานผลการตรวจรับรองสถานที่ 
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย (Audit Report) ใหผูยื่นคำขอตอไป  

ระยะเวลาใหบริการ : 60 นาที 
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : 3,000 บาท / 5,000 บาท / 7,000 บาท / 8,000 บาท / 10,000 บาท
   (ขึ้นกับจำนวนแรงมา)

ขั้นตอนการพิจารณา
 เจาหนาที่ผูประเมิน / คณะประเมิน / ผูเช ี่ยวชาญ
ดำเนินการประเมินความความถูกตองและสอดคลอง  
ตามกฎหมายดานเอกสาร รวมทั้งการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
 หมายเหตุ :
 1. กรณีที่พบวามีเอกสารไมถูกตองหรือไมสอดคลองตามกฎหมาย ใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไขขอบกพรอง 
และมายื่นที่เจาหนาที่สำนักอาหาร ภายในเวลาที่กำหนด  
 2. ไมนับรวมระยะเวลาการแกไขรายละเอียดและเตรียมความพรอมของสถานที่ผลิตของผูประกอบการ
 3. กรณีดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและระยะเวลาการพิจารณาใหเปนไปตามคูมือสำหรับ 
ประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กำหนดไว
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 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร
  ที่ ไมเขาขายโรงงาน

แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช 
อ.1 

1

ขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอติดตอเจาหนาที่เพื่อยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ณ ศูนยบริการและใหคำปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ (OSSC)

3

ขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอชำระเงินตามอัตราคาใชจายที่กำหนด
และชองทางที่ระบุในใบสั่งชำระ
 หมายเหตุ : ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่น
คำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
พ.ศ. 2560 บัญชีที่ 1

คาธรรมเนียม/คาพิจารณา :
    ยื่น สบ.1 : 1,000 บาท/
    ยื่น อ.1  : 2,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ :  
    สำนักอาหาร

2

ขั้นตอนการบริการ
เจาหนาที่พิมพ ใบสั่งชำระคาพิจารณาคำขอและ
ออกใบนัดรับฟงผลการพิจารณาความครบถวนของ
เอกสารคำขอ

ระยะเวลาใหบริการ : 20 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

สบ.1 
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 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร
  ที่ ไมเขาขายโรงงาน

หมายเหตุ :  * กรณีดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   
 ระยะเวลาใหบริการขึ้นกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ
 ** คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5

5

ขั้นตอนการพิจารณา
เจาหนาที่ผูประเมิน / คณะประเมิน / ผูเช ี่ยวชาญ ดำเนินการประเมิน 
ความถูกตองและสอดคลองตามกฎหมายดานเอกสาร 

ระยะเวลาใหบริการ  :  5 วัน
                       (3 วันทำการ)*
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

6

ประเภทผูมีอำนาจลงนามพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต ระยะเวลาใหบริการ : 1 วัน*
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

4

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของคำขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาใหบริการ : 30 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

ระยะเวลาใหบริการ   : ไมเกิน 14 วัน
   (10 วันทำการ)

• ¡Ã³ÕàÍ¡ÊÒÃäÁ‹¤Ãº¶ŒÇ¹ ãËŒ¼ÙŒÂ×è¹¤Ó¢Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃÂ×è¹ 
àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹à¾ÔèÁàµÔÁãËŒà̈ ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´ 
หมายเหตุ : ไมนับรวมระยะเวลาการยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
ของผูประกอบการ

ระยะเวลาใหบริการ   : 30 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี• ¡Ã³ÕàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹ à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè¨ÐÍÍ¡ãºÃÑº¤Ó¢Í

7

ขั้นตอนการบริการ
à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õèá̈ Œ§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ§àÊÃç¨ÊÔé¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò ÍÍ¡ãºÊÑè§ªÓÃÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ áÅÐÊ‹§ÁÍºãºÍ¹ØÞÒµãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµ‹Íä»

ระยะเวลาใหบริการ : 60 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : Êº.1 äÁ‹ÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
  ãºÍ¹ØÞÒµ¼ÅÔµÍÒËÒÃ (Í.2)* 3,000 / 5,000 / 7,000 / 8,000 / 10,000 ºÒ·

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอาหาร
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ขอพึงปฏิบัติหลังไดรับ
อนุญาตสถานที่ผลิต 

ใบอนุญาตผลิตอาหารมีอายุไมเกิน 3 ป โดยให ใชไดจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคมของปที่ 3 นับตั้งแตออกใบอนุญาต ผูรับ 
อนุญาตตองดำเนินการติดตอเพื่อยื่นคำขอตออายุกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

1 ในกรณีที่ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกำหนด 
คุณภาพมาตรฐาน หรืออาหารที่ตองแสดงฉลาก
ตองไดรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือใบสำคัญ
การใชฉลากอาหารกอนที่จะมีการผลิตเพื่อจำหนาย

2

ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต 
แลวแตกรณี ไว ในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตที่ 
ระบุในใบอนุญาต

3 ผูรับอนุญาตตองติดหรือจัดปายแสดงขอความ 
“สถานที่ผลิตอาหาร” ไวภายนอกของสถานที่ผลิต 
ในที่เปดเผย เห็นไดงาย

4

ตองรักษาบริเวณสถานที่ผลิตใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
อยูเสมอ และสามารถปองกันมิ ใหแมลง หรือสัตวพาหะ 
หรือสิ่งอื่นเขาไปปนเปอนวัตถุดิบหรืออาหารที่ผลิตแลว 
พรอมทั้งจัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
และการถายเทอากาศอยางเพียงพอตามความจำเปน

5 จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่เหมาะสมและเพียงพอกับการ 
ใชงาน และใหมีมาตรการปองกันเครื่องมือเครื่องใชไม ให 
ปะปนกันหรือปนเปอนสิ่งสกปรก เครื่องมือเครื่องใช ใน 
การผลิตอาหารตองทำดวยวัสดุที่ปลอดภัยตามหลัก          
วิชาการสำหรับการผลิตอาหารนั้น ๆ

6

รักษาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารผลิตใหอยู ใน 
สภาพสะอาด ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ

7 จัดใหมีที่ ใสขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 
ตลอดจนใชวิธีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอยและ
ฝุนละออง

8

น้ำที่ ใช ในการผลิตอาหารตองเปนน้ำที่สะอาด มีคุณภาพ 
มาตรฐานตามประกาศน้ำบริโภค และน้ำในโรงงานตอง 
เปนน้ำที่สะอาด

9 จัดใหผูปฏิบัติงานในสายการผลิตใชเครื่องแตงกายที่ 
สะอาด เหมาะสมกับประเภทหรือกิจกรรมของการที่ 
ปฏิบัติ เชน สวมผากันเปอน หมวกคลุมผม ผาปดปาก 
ถุงมือ และรองเทา เปนตน รวมทั้งมีมาตรการปองกัน 
ไม ใหผูปฏิบัติงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคเขาไป
ในสายการผลิต เพื่อปองกันการแพรเช ื้อโรคไปกับอาหารได

10

ไมจางผูที่เปนพาหะของโรคตามที่ระบุในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 และจัดใหคนงานไดรับการตรวจรางกาย 
โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน

11 จัดใหผูปฏิบัติงานในสายการผลิตไดรับการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหาร และมีการทบทวนอยางสม่ำเสมอ

12
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การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร
และการแกไขเปลี่ยนแปลง 

แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช 

1

ขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอติดตอเจาหนาที่เพื่อยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ณ 
ศูนยบริการและใหคำปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ (OSSC)

3

ขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอชำระเงินตามอัตราคาใชจายที่กำหนด
ผานชองทางที่ระบุในใบสั่งชำระ
 หมายเหตุ : ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะ 
จัดเก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 2560 บัญชีที่ 1

คาธรรมเนียม/คาพิจารณา
 : 5,000 บาท

2

ขั้นตอนการบริการ
เจาหนาที่พิมพ ใบสั่งชำระคาพิจารณาคำขอ และออกใบนัด 
รับฟงผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสารคำขอ

ระยะเวลาใหบริการ  : 20 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา  : ไมมี

4

ขั้นตอนการบริการ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของคำขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาใหบริการ  : 30 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

ระยะเวลาใหบริการ : ไมเกิน 14 วัน
                     (10 วันทำการ)

• ¡Ã³ÕàÍ¡ÊÒÃäÁ‹¤Ãº¶ŒÇ¹ ãËŒ¼ÙŒÂ×è¹¤Ó¢Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃÂ×è¹ 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหเจาหนาที่ ภายในเวลาที่กำหนด 
หมายเหตุ : ไมนับรวมระยะเวลาการยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
ของผูประกอบการ

ระยะเวลาใหบริการ  : 10 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

• ¡Ã³ÕàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹ ¼ÙŒÂ×è¹¤Ó¢ÍÅ§¹ÒÁในแบบตรวจสอบคำขอ และบันทึกขอบกพรอง
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การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร และการแกไขเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : *  กรณีดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   
  ระยะเวลาใหบริการขึ้นกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ
 **  คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5

5

ขั้นตอนการพิจารณา
ขั้นตอนการบริการ
เจาหนาที่ประเมินความถูกตองและ
สอดคลองตามกฎหมายดานเอกสาร

ระยะเวลาใหบริการ  : 5 วัน
  (3 วันทำการ)*
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

6

ขั้นตอนการลงนาม  ขั้นตอนการบริการ
ผูมีอำนาจลงนามพิจารณาความสอดคลอง
ของเอกสารกอนอนุญาต

ระยะเวลาใหบริการ    : 1 วัน*
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี 

7

ขั้นตอนการบริการ
เจาหนาที่แจงผลการพิจารณาหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาออกใบสั่งชำระคาธรรมเนียม 
และสงมอบใบอนุญาตใหผูประกอบการตอไป

ระยะเวลาใหบริการ  : 60 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา 
   : 15,000 บาท**

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอาหาร
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ขอพึงปฏิบัติ
หลังไดรับอนุญาตสถานที่นำเขา 

01

02

03

04

05

06

ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรให ใชไดจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคมของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต ผูรับอนุญาตตองดำเนินการติดตอ 
เพื่อยื่นคำขอตออายุกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ในกรณีที่ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน 
หรือาหารที่ตองมีฉลาก ตองไดรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือ
ใบสำคัญการใชฉลากอาหารกอนที่จะมีการนำเขาเพื่อจำหนาย

ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตแลวแตกรณี 
ไว ในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่นำเขาที่ระบุในใบอนุญาต

กรณีที่สถานที่นำเขาและที่เก็บอยูที่เดียวกัน ผูรับอนุญาตตองติด หรือจัดปาย 
แสดงขอความ “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร และสถานที่ 
เก็บอาหาร” ติดไว ในสถานที่เก็บอาหาร ในที่เปดเผย เห็นไดงาย และใหจัดทำ 
ปายถาวรที่มีขอความ “สถานที่เก็บอาหาร” ติดไวหนาหองเก็บหรือบริเวณที่เก็บอาหาร

กรณีที่สถานที่นำเขาและที่เก็บอยูคนละที่กัน ผูรับอนุญาตตองติดหรือจัดปาย
แสดงขอความ “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร” ติดไว ในสถานที่ 
นำเขาในที่เปดเผย เห็นไดงาย และใหจัดทำปายถาวรที่มีขอความ “สถานที่เก็บ 
อาหารของบริษัท...(ชื่อบริษัท)...” ติดไวดานหนาของสถานที่เก็บอาหาร

ตองรักษาบริเวณสถานที่เก็บอาหารใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ และสามารถปองกัน 
มิ ใหแมลง หรือสัตวพาหะ หรือสิ่งอื่นเขาไปผลิตภัณฑ พรอมทั้งจัดใหมีแสงสวาง 
ที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และการถายเทอากาศอยางเพียงพอตามความจำเปน
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การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
เพื
อขอรับเลขสารบบอาหาร 

แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช 

*  การขออนุญาตและแกไขผลิตภัณฑอาหารควบคุมเฉพาะ รวมถึงผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ยืนแบบ สบ.3
 และอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ
**  รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยืนคำขอในกระบวนการ
 พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
***  ไมนับระยะเวลาการตอบคำชี้แจงของผูขออนุญาตและ/หรือพิจารณาจากคณะประเมิน / ผูเชี่ยวชาญ

1 ประเภทขั้นตอน  การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารควบคุมเฉพาะ*

ระยะเวลาใหบริการ  : 60 – 210 นาที
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : คาใชจาย 3,000 / 4,000** บาท

ตรวจสอบความครบถวน
ของคำขอ และเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา

เอกสารการอนุญาต

ระยะเวลาใหบริการ : 7 วัน*** (5 วันทำการ***)

คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : คาธรรมเนียมใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 5,000 บาท
หมายเหตุ :  เมื่อผูอนุญาตไดอนุญาตคำขอแลว ผูยื่นคำขอพิมพแบบ สบ.3 ไดทันที 
    สวนใบสำคัญฯ พิมพไดเมื่อผูยื่นคำขอชำระคาธรรมเนียมแลว

การพิจารณาลงนาม
อนุญาต / ไมอนุญาต

ระยะเวลาใหบริการ : 20 - 94 วัน*** (14 – 67 วันทำการ***) คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี
หมายเหตุ  : ถามีการประเมินเอกสารวิชาการ มีคาใชจาย 45,000 / 69,000**บาท

พิจารณา/ประเมิน 
ความสอดคลอง
ตามกฎหมาย

2 ประเภทขั้นตอน  การขออนุญาตแกไขผลิตภัณฑอาหารควบคุมเฉพาะ*

ระยะเวลาใหบริการ : 30 – 140 นาที คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : คาใชจาย 1,000 บาท**ตรวจสอบความครบถวน
ของคำขอ และเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาใหบริการ : 3 - 7 วัน*** (2 – 5 วันทำการ***)   
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอาหาร

การพิจารณาลงนาม
อนุญาต/ไมอนุญาต

ระยะเวลาใหบริการ : 7 - 21 วัน*** (5 – 15 วันทำการ***)
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ถามีการประเมินเอกสารวิชาการ มีคาใชจาย 45,000/ 69,000** บาท
หมายเหตุ  : ถามีการประเมินเอกสารวิชาการ มีคาใชจาย 45,000 / 69,000**บาท

พิจารณา/ประเมินความ
สอดคลองตามกฎหมาย

การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารควบคุมเฉพาะ และผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนประกอบ 
นอกเหนือจากที่กำหนดในบัญชีรายชื�อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
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การขออนุญาตผลิตภัณฑ
จดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5

การขออนุญาตผลิตภัณฑจดทะเบียนอาหาร
และแจงรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.7 

แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช 

แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช 

ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

คาธรรมเนียม
/คาพิจารณาขั้นตอนการบริการ

เจาหนาที่ประเมิน
ความสอดคลอง
ตามกฎหมาย

10 - 40 วัน**
(7 - 28

วันทำการ**)

การ
พิจารณา
อนุญาต

สำนัก
อาหาร

คาใชจาย
2,000 บาท*1

ระบบออกหลักฐาน
การอนุญาต/ไมอนุญาต

แบบอิเล็กทรอนิกส

*  รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคำขอใน
 กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
** ไมนับระยะเวลาการตอบคำชี้แจงของผูขออนุญาต และ / หรือพิจารณาจากคณะประเมิน / ผูเช ี่ยวชาญ

การแจง
ผลการ
พิจาณา

2

ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

คาธรรมเนียม
/คาพิจารณาขั้นตอนการบริการ

เจาหนาที่ประเมิน
ความสอดคลองตาม

กฎหมาย
1 - 2 วัน**

การ
พิจารณา
อนุญาต

สำนัก
อาหาร

200 บาท*1

ระบบออกหลักฐาน
การอนุญาต

แบบอิเล็กทรอนิกส

*  รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคำขอใน
 กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
** การนับระยะเวลาแลวเสร็จตามคูมือฯ ใหนับวัน โดยไมนับรวมวันหยุดราชการ
** ไมนับระยะเวลาการตอบคำชี้แจงของผูขออนุญาต และ / หรือพิจารณาจากคณะประเมิน / ผูเช ี่ยวชาญ

การแจง
ผลการ
พิจาณา

2 1 - 2 วัน**
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1 ตองดำเนินการผลิตหรือนำเขาอาหารใหสอดคลองกับที่ ไดรับอนุญาตไว

2
ตองรักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้น ๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้น ๆ)

4
ตองไมมีการใชวัตถุที่หามใช ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่หามผลิต นำเขา หรือ
จำหนาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ

3
กรณีมีการใชวัตถุเจือปนอาหารใหเปนไป ดังน้ี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร ื่องนั้น ๆ เชน 
 การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมโคให ใชตามหลักเกณฑที่กำหนดไว ในบัญชี 
  แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค 
  การใชวัตถุกันเสียในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทให ใชตามที่กำหนด 
  ไว ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร ื่องวัตถุเจือปนอาหาร เชน  
 การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม
 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

5
ตองประกอบไปดวยสวนประกอบที่อนุญาตให ใช ในอาหาร และมีประวัติการใชเปน
อาหาร กรณีมีการใชสวนของพืชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ ใหตรวจสอบชนิดของพืช
และสวนที่ ใชตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตให ใชได ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
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6
การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง 
ภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ/ฝา พลาสติกมีสีนอกเหนือจากสีขาวที่สัมผัส 
อาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว ตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหพลาสติกที่มี
คุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องกำหนดคุณภาพหรือ 
มาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

7
การใชช ื่ออาหาร หรือชื่อตรา หรือชื่อเครื่องหมายการคา หรือชื่อเครื่องหมายการคา
ที่จดทะเบียน ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดง 
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ

8
การแสดงฉลากอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง 
การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะ 
เรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต

10

การแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ 
ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลากโภชนาการและอาหาร 
ที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ
ตามลำดับ

9
กรณีที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือ 
สำหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) กอน
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*  รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจาย     
 ที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
**  เริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนและถูกตอง
 ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ 
 หรือพิจารณาจากคณะประเมิน/ผูเช ี่ยวชาญ

การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช 

ประเภทขั้นตอน  การขออนุญาตโฆษณาอาหาร
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาใหบริการ : 1 วัน
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : - คาคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร 2,000 บาท*          
           - คาคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร
             (กรณีการใชโฆษณาแบบเดิมและไมมี   
             การแกไขอื่นใด) 660 บาท*

ระยะเวลาใหบริการ : 7 วัน** (5 วันทำการ**)
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

ระยะเวลาใหบริการ : 5 วัน** (2 วันทำการ**)
คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : ไมมี

คาธรรมเนียม/คาพิจารณา : คาใบอนุญาตโฆษณาอาหาร 5,000 บาท* 
       (กรณีไดรับใบอนุญาตโฆษณา)
หมายเหตุ : ผูยื่นคำขอพิมพ ใบสั่งชำระคาใบอนุญาตโฆษณาจากระบบ  
e-submission และชำระเงินตามจำนวนและชองทางที่ระบุในใบสั่งชำระ 

ตรวจสอบความครบถวนของคำขอ 
และเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารการอนุญาต

พิจารณา/ประเมิน ความสอดคลอง
ตามกฎหมาย

ประเมินเอกสารวิชาการ / พิจารณา 
ลงนามอนุญาต / ไมอนุญาต / 
สงคืนคำขอ /ลงนามไมตองขออนุญาต

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอาหาร
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ทานสามารถติดตอสอบถามหากมีขอสงสัย
เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร

1

2 3

การขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเขาอาหาร

0 2590 7320, 0 2590 7033

การขออนุญาตผลิตภัณฑเสริมอาหาร

0 2590 7209, 0 2591 8451

การขออนุมัติสูตร / ขออนุมัติสเปก

0 2590 7207

การขออนุญาตผลิตภัณฑ ดังน้ี
  - อาหาร 7 ประเภท (Re-process) ไดแก เครื่องดื่มฯ 
   อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท นมโค นมปรุงแตง 
   นมเปรี้ยว ไอศกรีม และผลิตภัณฑของนม
  - กาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร

0 2590 7208

การขออนุญาตผลิตภัณฑ ดังน้ี
  - นมดัดแปลงสำหรับทารกฯ อาหารทารก อาหารสูตรตอเนื่องฯ
      - อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
    - อาหารสำหรับผูที่ตองการควบคุมน้ำหนัก
      - อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ อาหารทางการแพทย

0 2590 7219

การขออนุญาตผลิตภัณฑ ดังน้ี
      - วัตถุเจือปนอาหาร
      - วัตถุที่ ใชรักษาคุณภาพของอาหาร
      - วัตถุที่ ใหความหวานแทนน้ำตาล

0 2590 7220

การขออนุญาตผลิตภัณฑอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 3, 4, 5, 6 ขางตน (E-submission สบ.7)  

0 2590 7187, 0 2590 7011

4

5

6

7
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ทานสามารถติดตอสอบถามหากมีขอสงสัย
เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Submission) 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารไดที่

10
การประเมินความปลอดภัยทางอาหาร  การกลาวอางทางสุขภาพ

0 2590 7178, 0 2590 7179

8 9
 สอบถามเกี่ยวกับการจัดประเภทอาหาร 

0 2590 7211

การขออนุญาตโฆษณาอาหาร

0 2590 7356

11

การขอหนังสือรับรองเพื่อการสงออก (Certificate of free sale)

0 2590 7177

เบอรโทรศัพท
0 2590 7011
0 2590 7187 

 09 4696 1627

Line ID
food.e-sub

e-Mail
food.esub

@gmail.com

12 การเชื่อมโยงพิกัดอาหารนำเขา / อาหารทั่วไป 0 2590 7176

13

ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารที่ ไดรับอนุญาต / เช็คเลข อย. ผลิตภัณฑอาหาร

0 2590 7297

*เพื่อไมเปนการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องตนกอนการขอคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม*เพื่อไมเปนการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องตนกอนการขอคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม
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เลขสารบบอาหาร 13 หลัก
ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้ 

แสดงถึง
  จังหวัดท่ี่ตั้งของสถานที่ประกอบการนั้น ๆ
  ใชรหัสตัวเลข 2 หลัก แทนอักษรยอ เชน 12 
  แทนจังหวัดนนทบุรี

อย. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จว. หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แสดงถึง
 เลขประจำสถานที่ ไดจากเลขที่ ใบอนุญาตผลิตอาหาร
    หรือเลขที่ ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร หรือเลขที่ประจำ
    สถานที่ผลิตที่ ไมเขาขายเปนโรงงาน (แลวแตกรณี) 
    ที่ ไดรับอนุญาตแลว
 ใชรหัสตัวเลข 5 หลัก โดย 2 หลักหลังเปนเลขทาย
   ของป พ.ศ. ที่อนุญาตสถานที่ดังกลาว

แสดงถึง
 สถานะของสถานที่ประกอบการและหนวยงาน 
   ที่อนุญาตสถานที่นั้น ๆ
 ใชรหัสตัวเลข 1 หลัก
     1 หมายถึง สถานที่ผลิต
     3 หมายถึง สถานที่นำเขา
     2 หมายถึง สถานที่ผลิต
     4 หมายถึง สถานที่นำเขา

แสดงถึง
 เลขลำดับที่ผลิตภัณฑดังกลาวของ
   สถานที่นั้น ๆ ที่ผ านการอนุญาตจาก
   หนวยงานที่ประเมินผลิตภัณฑขางหนา 
   (ตาม 4) เรียงตามลำดับจากนอยไป 
   หามาก
 ใชรหัสตัวเลข 4 หลัก เชน
     ลำดับที่ 1 ใช 0001
     ลำดับที่ 99 ใช 0099

แสดงถึง
 หนวยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑนั้น ๆ 
ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกตางจากหนวยงานที่อนุญาตสถานที่ก็ได 
ใชรหัสตัวเลข 1 หลัก
 1 หมายถึง ผลิตภัณฑนั้นอนุญาตโดย อย.
 2 หมายถึง ผลิตภัณฑนั้นอนุญาตโดย จว.
 3. หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อสงออกอนุญาตโดย อย.
 4. หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อสงออกอนุญาตโดย จว.
 5. หมายถึง ผลิตภัณฑนั้นอนุญาตผานอินเทอรเน็ตโดย อย.
 6. หมายถึง ผลิตภัณฑนั้นอนุญาตผานอินเทอรเน็ตโดย จว.

1
2

3

4
5

อนุญาตโดย
อย. (เลขคี่)
อนุญาตโดย
จว. (เลขคู)
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รูปแบบการยื�นแตละคำขอใหตรวจสอบได
จากหนาเว็บไซตสำนักอาหาร

1

การยื�นคำขอผานระบบ E-Submission ทุกประเภทยกเวนคำขอโฆษณา

ผูยื่นคำขอสมัคร Open ID กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และยื่นขอเปดสิทธิ์เขาใชกับสำนักอาหาร/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทานที่เคยเปดสิทธิ์ ไวแลว
และยังไมหมดอายุสามารถเขาใชระบบ

ไดเลย ไมจำเปนตองยื่นใหม 

กรณีอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ
ติดตอในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี 
ณ สำนักอาหาร

ผูประกอบการ print ใบสั่งชำระ 
คาธรรมเนียม ใบสำคัญฯ ตาม
ชองทางที่กำหนด

• Í¹ØÁÑµÔÊÙµÃ µÔ´µ‹ÍÃÑºËÅÑ¡°Ò¹
 การอนุญาตที่สำนักอาหาร
• Certificate of Free Sale
 µÔ´µ‹ÍÃÑº·ÕèÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÏ (OSSC)

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ àÅ×Í¡¤Ó¢Í Download pdf ¾ÔÁ¾�ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
áÅŒÇ Upload ¤Ó¢Í+ËÅÑ¡°Ò¹ã¹ÃÐºº E-Submission

ÃÐººá̈ Œ§ÇÑ¹àÃÔèÁ¾Ô¨ÒÃ³Ò - ÇÑ¹áÅŒÇàÊÃç¨ áÅÐ¨Ñ´ÅÓ´Ñº¡‹Í¹ - ËÅÑ§ 
µÒÁàÇÅÒ¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹ (¤Ó¹Ç³µÒÁ Work load)

ผูประกอบการติดตามผลการพิจารณาในระบบ
   ไดที่เมนูหัวขอ “ติดตามสถานะคำขอ”

(ªÓÃÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãºÊÓ¤ÑÞà©¾ÒÐ¡ÅØ‹ÁÍÒËÒÃ¤Çº¤ØÁà©¾ÒÐ)

ระบบออกหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส ทุกคำขอ
(ยกเวนคำขอ อนุมัติสูตร/สเปก* และ Certificate)

*อนาคตจะออกหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส อยูระหวางดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบหลักฐานการอนุญาต

เจาหนาที่พิจารณา

ผูประกอบการชำระเงินคาคำขอ
ผานชองทางบริการตาง ๆ

  ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ Drop àÍ¡ÊÒÃà¾×èÍà̈ ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÅ§ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ
ã¹ÃÐºº e-sub <à©¾ÒÐºÒ§¤Ó¢Í·ÕèµŒÍ§Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ¡ÃÐ´ÒÉ

ไดแก หลักฐานประกอบคำขออาหารควบคุมเฉพาะกลุมผลิตภัณฑทารก
áÅÐà´ç¡àÅç¡+ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¾ÔàÈÉ, ¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÊÙµÃ / Êà»¡>

ระบบออกใบสั่งชำระโดย ผูประกอบการ print เอง

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

การยื�นคำขอโฆษณาอาหารผานระบบ E-Submission 

ผูยื่นคำขอสมัคร Open ID กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และยื่นขอเปดสิทธิ์เขาใชกับสำนักอาหาร

ผูประกอบการเลือกคำขอ Download pdf พิมพรายละเอียด
Upload คำขอ + หลักฐานในระบบ E-Submission

ระบบแจงวันเริ่มพิจารณา - วันแลวเสร็จ และจัดลำดับกอน - หลัง 
ตามเวลาการชำระเงิน (คำนวณตาม Work load)

ผูประกอบการติดตามผลการพิจารณาในระบบ
(ชำระคาใบอนุญาตโฆษณา กรณีออกใบอนุญาต)

ระบบออกหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส 

เจาหนาที่พิจารณา

ผูประกอบการชำระเงินคาคำขอ
ผานชองทางบริการตาง ๆ

<เฉพาะโฆษณาที่เกิน 5 ผลิตภัณฑตอคำขอ>
ผูประกอบการ Drop เอกสารเพิ่มที่สำนักอาหาร 
เจาหนาที่ลงรับเอกสารในระบบ e-submission

ระบบออกใบสั่งชำระโดย ผูประกอบการ print เอง

2

3

4

5

6

7

8

9

ผูประกอบการ print ใบสั่งชำระ 
ในระบบชำระเงิน ผานบริการ
ชองทางตาง ๆ

ทานที่เคยเปดสิทธิ์ ไวแลว
ใหสำเนาหนังสือมอบอำนาจเดิม
แจงเจาหนาที่ หรือยื่นใหม
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การนำเขาอาหารตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
ตองไดรับอนุญาตใหนำเขาเปนการเฉพาะคราวกอน จึงจะนำเขาได

 เพื่อจำหนายในรานคาปลอดอากร สำหรับผูโดยสารขาออก
 เพื่อแสดงสินคาหรือเพื่อจำหนายเปนสาธารณกุศลโดยสถานทูต
 เพื่อแสดงสินคาของเอกชน นิติบุคคล และองคกรตาง ๆ โดยไมมีการจำหนาย จาย แจก 
 เพื่อประโยชนทางการคา
 เพื่อใชประกอบการผลิตสำหรับการสงออกโดยผูผลิต ซึ่งเปนการนำเขาอาหารที่อยู ในสภาพพรอมจำหนาย 
 เพื่อวิจัยทางวิชาการ
 เพื่อใหบริการบนสายการบิน/จำหนายบนเครื่องบิน สำหรับผูโดยสารขาออก
 เพื่อไปเก็บรักษาในเขตปลอดอากร/คลังสินคาทัณฑบน/เขตประกอบการเสรีเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร

37

การยื�นคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว 

 การนำเขาอาหารสำเร็จรูปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวเขามาในราชอาณาจักร 
ตัวอยางผลิตภัณฑ  เชน  ช็อกโกแลต  ลูกอม  เครื่องดื่ม เปนตน

หมายถึง

ผูที่ ไดรับใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและมีเลขสารบบอาหารแลว

กรณีไหนบางที่ ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต

ผูที่จะยื่นคำขออนุญาตตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่นำเขาอาหารตามวัตถุประสงค
ที่ตองขออนุญาตกอนขางตน

ถาจะขออนุญาตตองมีคุณสมบัติอยางไร

 ยื่นดวยตนเองที่ สำนักดานอาหารและยา
   (ปดบริการเมื่อ E-submission ใชไดอยางสมบูรณ)
 ยื่นคำขอผานระบบยื่นคำขอทางอินเทอรเน็ต

(การยื่นคำขอผานชองทาง internet และ Website ใหตรวจสอบรายละเอียดกอนย่ืน)

ยื่นคำขอไดที่ ไหน

ศึกษาขอมูลจาก  

ตองเตรียมตัวอยางไร

กรณี ใดบางที่ตองขออนุญาต
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ขั้นตอนการดำเนินการ 
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช 

ระบบยื�นคำขอดวยตนเอง (ปดบริการเมื�อระบบ E-submission ใชไดอยางสมบูรณ)

ระบบยื�นคำขอทางอินเทอรเน็ต

ระยะเวลาใหบริการ คาธรรมเนียม/คาพิจารณาประเภทขั้นตอน

ศึกษารายละเอียดในคูมือสำหรับประชาชน

-
-

ชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
-

ศึกษารายละเอียดในคูมือสำหรับประชาชน

* สวนงาน /หนวยงานที่รับผิดชอบ : สำนักดานอาหารและยา

-

-

เขาระบบยื่นคำขอทางอินเทอรเน็ต

ดาวนโหลดแบบคำขอ

กรอกคำขอพรอมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน

เช็คโหลดคำขอพรอมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน

ชำระคายื่นคำขอ 500 บาท

ชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
-

2,000 บาท

พิมพ ใบอนุญาตและใบรับแจงการนำเขา -

ติดตามผลการพิจารณาตามกำหนดนัด 2.5 ชั่วโมง -

กรอกคำขอพรอมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน

-

-

ชำระคายื่นคำขอ

ติดตามผลการพิจารณาตามกำหนดนัด 2.5 ชั่วโมง

ยื่นคำขอ 500 บาท

2,000 บาท

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเอง
ดวยบันทึกตรวจสอบคำขอ

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

-

-

รับใบอนุญาตและใบรับแจงการนำเขา

-

-

พิจารณาความถูกตอง
กอนออกใบอนุญาต

พิจารณาความถูกตอง
กอนออกใบอนุญาต
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สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑไดที่

เพื�อไมเปนการเสียเวลา 
ควรศึกษารายละเอียดเบื้องตน

กอนการขอคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม

1. นำเขาตามรายการและปริมาณไมเกินกวาที่ขออนุญาต

ทานสามารถติดตอสอบถาม หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาต 
นำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว และ
ขอสงสัยเกี่ยวกับการยื�นคำขอผานระบบยื�นคำขอทางอินเทอรเน็ต

ประเภทงาน
การยื�นคำขออนุญาต

นำหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร
เปนการเฉพาะคราว

ฝายใหคำแนะนำ 
และติดตามเรื�อง
0 2590 7324
0 2590 7349
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EB 25 (5) บนัทกึข้อความรับทราบผลการกํากบัติดตาม  

 

 



EB 25 (5) รายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

















































































































































































EB 25 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะ 

1. บนัทกึข้อความ  

 



 

 

 





EB 25 (6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

 

 

 

EB 25 
(7) 
Link 
แสดง

หลกัฐานจากเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

http://www.stpho.go.th/Rx/rx.html 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx 

http://www.stpho.go.th/Rx/rx.html
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx
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