
 
 
 

เอกสาร 
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เร่ือง การปรับกระบวนการยื่นคําขออนุญาตด�านอาหาร ในส�วนภูมิภาค 
ต้ังแต�วันจันทร)ท่ี 4 ธันวาคม 2560 เป0นต�นไป 
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คํานํา 
เพ่ือให�กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ0อาหารมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพ่ือประโยชน0ในการ

เร�งรัดการพิจารณาอนุญาตให�เป9นไปตามกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว�ในกฎหมายซ่ึงเป9นไปตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี จึงได�กําหนด
ค�าใช�จ�ายท่ีจะจัดเก็บตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค�าใช�จ�ายท่ีจะจัดเก็บจากผู�ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ0
อาหาร ในการน้ีจึงได�การปรับกระบวนการย่ืนคําขออนุญาตด�านอาหารเพ่ืออํานวยความสะดวกและให�เกิดความรวดเร็ว และได�รวบรวม
คําถามคําตอบท่ีพบบ�อยสรุปไว�ในเอกสารฉบับน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติการแก�ไขปรับปรุง 

แก�ไขคร้ังที่ วัน เดือน ป7 รายละเอียดการแก�ไข 
00 30 พฤศจิกายน 2560 จัดทําคร้ังแรก 

01 10 กุมภาพันธ0 2561 1) ปรับคําอธิบายเพิ่มวิธีการบันทึกสิทธ์ิการยกเว�นค�าใช�จ�าย (อาหาร) ในระบบ 
e-submission และแหล�งสืบค�นข�อมูลโครงการในพระราชดําริฯ ในหน�า 2-3 

2) ปรับเพ่ิมรายการในตารางค�าใช�จ�ายสําหรับคําขอ สบ.6 สําหรับอาหารกลุ�มที่
ไม�ได�กําหนดต�องยื่นสูตรส�วนประกอบ ในหน�า 6 

3) เพิ่มหมายเหตุ กรณีขอแก�ไขรายละเอียดการอนุญาตผลิตภัณฑ0 กรณี gift set 
หน�า 7 

4) เพิ่มหมายเหตุ กรณีคิดค�าตรวจประเมินสถานที่กรณีขอเพิ่มประเภทอาหาร 
หน�า 9 

5) เพิ่มคําอธิบายในหมายเหตุ กรณีขอคัดสําเนาหลักฐานเก่ียวกับการอนุญาต 
หน�า 10 

6) เพิ่มคําถามข�อ 5 เก่ียวกับการออก Audit Report และการอนุมัติแบบแปลน
สถานที่ หน�า 15-16 

7) เพิ่ม QR code อ�างอิงคู�มือการใช�งานระบบและคู�มือการยื่นคําขอ สบ.7-8 
หน�า 20 
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               หน-า 2 

 

 
                                                                  หน-า 3 

 
 

   หน-า 4-11 
 
 

   หน-า 12-14 
 
 

   หน-า 15-16 
 
 

   หน-า 17 
 
 

   หน-า 18-20 
 
 

                        หน-า 21 
 
 

     หน-า 21 
 
 

    หน-า 21 
 
 
 

สารบัญ 

1. ใครตอ้งชําระคา่คาํขอบา้ง

2. ผปก.ไดอ้ะไรเมื�อตอ้งชําระเงนิ - สสจ.ตอ้งเตรยีมการอยา่งไร

3. ตอ้งชําระคา่คาํขอในอตัราเทา่ไร

4. การตรวจสถานที�ผลติอาหาร จะคดิคา่ใชจ้า่ยอยา่งไร 

    เนื�องจากยงัไมท่ราบแรงมา้ที�แนน่อน

5. การออก Audit Report และการอนมุตัแิบบแปลนสถานที� ม ี

    รปูแบบอยา่งไร

6. การทําหนงัสอืสอบถามหรอืขอใหพ้จิารณา วนิจิฉยั รบัรอง 

    ใหค้วามเห็นชอบ มคีา่ใชจ้า่ยหรอืไม ่  และมขี ั>นตอนอยา่งไร

7. การยื�นคาํขอทางอนิเตอรเ์น็ต (E-Submission) ตอ้ง

    เตรยีมตวัอยา่งไร

8. หากชําระเงนิผดิราคา ตอ้งทําอยา่งไร

9. กรณีคาํขอ E-submission หลงัจากชําระเงนิกบัธนาคารแลว้ 

    จะขอใบเสร็จรบัเงนิไดอ้ยา่งไร

10. บารโ์คด๊ในใบส ั�งชําระคา่ใชจ้า่ยไมส่ามารถอา่นได้

      โดยเครื�องสแกนของธนาคาร ตอ้งดาํเนนิการอยา่งไร
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1. ใครต	องชําระค�าคําขอบ	าง 

1. ผู	ย่ืนคําขออนุญาตด	านอาหาร ท่ีย่ืนคําขอตั้งแต0วันจันทร1ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป2นต-นไป ต-อง
ชําระค0าใช-จ0ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค0าใช-จ0ายท่ีจะจัดเก็บจากผู-ยื่นคําขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ1อาหาร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
(สําหรับผู-ยื่นคําขอกับ อย. เร่ิมเก็บค0าใช-จ0ายตั้งแต0วันที่ 7 ส.ค.60) สามารถดาวน1โหลดฉบับลงราช
กิจจาฯ ได-ที่  URL : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF หรือ 
QR Code น้ี ยกเว-นบางกรณีโปรดอ0านข-อ 2 
 

2. สําหรับผู-ยื่นคําขอ ตามเง่ือนไขในตารางท่ี 1 ได	รับยกเว	นค�าใช	จ�ายท่ีจะจัดเก็บท้ังหมด เป)นเวลา 5 ป,นับจากวันที่
ประกาศฯมีผลบังคับใช	 (จะเร่ิมเก็บค�าใช	จ�ายในวันท่ี 5 ส.ค.2565)  ให-ผู-ยื่นคําขอดําเนินการดังนี้ 
2.1 คําขอท่ีกําหนดให-ยื่นผ0านระบบ e-submission ก0อนยื่นคําขอในระบบ ให-นําหลักฐานตามตารางที่ 1 มายื่นกับ

เจ-าหน-าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เป2นที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือสถานท่ีนําเข-าอาหาร เพื่อบันทึกข-อมูลการ
ยกเว-นค0าใช-จ0ายในระบบก0อน ระบบจึงจะดําเนินการข-ามข้ันตอนการออกใบสั่งชําระไปให-เจ-าหน-าที่พิจารณาเลย 
(ดําเนินการเพียงคร้ังแรกคร้ังเดียว) เม่ือเจ-าหน-าท่ีสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาแล-วผู-ยื่นคําขอมีคุณสมบัติตาม
เงื่อนไข ให-เข-าระบบท่ีศูนย1 IT กําหนด บันทึกเลขสถานที่ 8 หลัก และเลือกว0าได-รับการยกเว-นตามเง่ือนไขใด แล-ว
กดบันทึกข-อมูลเข-าระบบ คําอธิบายดังรูป 
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เม่ือเจ-าหน-าที่บันทึกสําเร็จ หน-าจอของผู-ประกอบการจะเป2นดังภาพ 
 

 
 
2.2 คําขอที่ยื่นเป2นกระดาษ ให-นําหลักฐานตามตารางที่ 1 ยื่นต0อเจ-าหน-าท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพร-อมกับคําขอ

อนุญาตท่ีจะยื่น (ทุกคร้ังท่ียื่นคําขอ หรือ สสจ.จะมีระบบจัดการอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได-ก็สามารถ
ดําเนินการได-ตามสะดวก) 

 

ตารางที่ 1 เง่ือนไขการได	รับยกเว	นค�าใช	จ�ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด 

เง่ือนไข หลักฐาน ....[2] 

(ก) เป2นโครงการพระราชดําริ หรือโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (จํานวน 4,741 โครงการ 
ตรวจสอบได-ที่ 
http://www.rdpb.go.th/rdpb/
projectData/index.htm หรือ 
QR code น้ี 

1.  หลักฐานที่แสดงว0าได-รับอนุมัติเป2นโครงการพระราชดําริ หรือ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริโครงการใด 

2.  สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือ หลักฐานการ
อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) (ถ-ามี) 

(ข) เป2นสถานประกอบการท่ีมีเคร่ืองจักรไม0เกิน 5 แรงม-า 
และคนงานไม0ถึง 7 คน ซ่ึงได-ข้ึนทะเบียนถูกต-องตาม
พระราชบัญญัติส0งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
และพระราชบัญญัติกองทุนหมู0บ-านและชุมชนเมือง
แห0งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ....[1] 

 

1.  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ หนังสือ
สําคัญแสดงการจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมู0บ-าน  (แล-วแต0
กรณี) 

2.  หลักฐานการอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) กรณี
เป2นรายใหม0ยังไม0เคยได-รับอนุญาตให-ทําหนังสือเรียนนายแพทย1
สาธารณสุขจังหวัด รับรองตนเองว0ามีเครื่องจักรไม0เกิน 5 แรงม-า 
และคนงานไม0ถึง 7 คน ลงนามโดยผู-มีอํานาจ 

หมายเหตุ :  [1]  กรณีเข-าเงื่อนไข (ข) แต0มีการขยายสถานที่ผลิตจนแรงม-า หรือคนงานเกินที่กําหนด สิทธ์ิในการได-รับการยกเว-นจะ
ถูกยกเลิกทันที 

                [2]  กรณีชื่อผู-รับอนุญาต หรือช่ือสถานที่ผลิต ไม0ตรงกับหลักฐานการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือกองทุนหมู0บ-าน 
ต-องมีหลักฐานยืนยันแน0ชัดว0าเป2นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน หรือย่ืนขอเปลี่ยนช่ือสถานท่ีผลิตให-ตรงกันก0อน 
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2. ผปก.ได	อะไรเมื่อต	องชําระเงิน – สสจ.ต	องเตรียมการอย�างไร 

 
ได-รับบริการที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน โดยต-องสามารถลดระยะเวลาอนุญาตลงจากที่ระบุในคู0มือประชาชนฉบับ

เดิมที่ สสจ.จัดทําไม�น	อยกว�าร	อยละ 20 ทุกประเภทคําขอ ยกเว-นคําขอ สบ.7  ท้ังนี้ต-องไม0จํากัดจํานวนการรับคําขอต0อวัน
ด-วย ดังนั้น สสจ.ต-องเตรียมการอย0างน-อยดังนี้ 
 
1. วางแผนปรับลดระยะเวลาอนุญาตตามท่ีกําหนด  
2. จัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับทุกคําขอโดยไม0จํากัดจํานวนการรับต0อวัน 
3. ปรับแก-ไขคู0มือประชาชนฉบับเดิมเพ่ือเพ่ิมข้ันตอนการชําระค0าคําขอ และปรับลดระยะเวลาอนุญาต (สําหรับคู0มือ

ประชาชนในการยื่นคําขอ สบ.7 e-submission สํานักอาหารรับผิดชอบเขียนให-ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งประเทศ
เป2นรูปแบบเดียวกัน) 
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3. ต�องชําระค�าคําขอในอัตราเท�าไร 

 

สํานักอาหารได-จัดทําสรุปเพื่อให-ข-อมูลเพิ่มเติมให-เข-าใจง4ายและชัดเจนข้ึน สําหรับคําขอที่มอบอํานาจให-ภูมิภาคเป7นผู-
อนุญาต รายละเอียดตามตารางบัญชี 1-3 ต4อไปน้ี ท้ังน้ีบางคําขอมีเง่ือนไขการได-ส4วนลดให-กับผู-ประกอบการด-วย ซ่ึงได-ระบุ
เพิ่มเงื่อนไขและสรุปราคาท่ีต-องจัดเก็บจริงเพ่ือให-เกิดความชัดเจนข้ึนไว-ด-วยแล-ว โปรดศึกษาอย4างละเอียด (นอกจากน้ี กรุณา
ตรวจสอบสิทธิ์การได-รับยกเว-นค4าใช-จ4ายท้ังหมดก4อน หากเข-าเง่ือนไขดังกล4าวการย่ืนคําขอท้ังหมดจะไม4คิดค4าใช-จ4ายท้ังหมด จึงไม4จําเป7นต-อง
พิจารณาอัตราค4าใช-จ4ายตามบัญชี 1-3 น้ี) 

 
บัญชี 1 การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกต�องของเอกสาร 

รายการ หน�วยนับ 
อัตราค�าใช�จ�าย 

ท่ีจะจัดเก็บ (บาท) 
1.1  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารคําขออนุญาต และแก�ไขรายละเอียดการอนุญาต   สถานท่ี

ผลิตอาหาร /คําขออ่ืนท่ีเกี่ยวข�อง 
กรณีสถานท่ีผลิตไม�เข�าข�ายโรงงาน 

 (1)  คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารท่ีไม4เข-าข4ายโรงงาน (แบบ สบ.1) (๑) ฉบับละ 1,000 
 (2)  การย่ืนแบบการแก-ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม4เข-าข4ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (2)   

 (2.1) กรณีดังต4อไปน้ี (๑) 
• เพิ่มประเภทอาหาร  
• เปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,เพิ่ม-ลด สถานที่ผลิตอาหาร 
• เปล่ียนแปลงเครื่องจักร (เพิ่ม-ลด) 
• ขอย-ายสถานท่ีผลิตอาหารหรือสถานท่ีเก็บอาหาร  
• เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร 
• ขอแก-ไขเปล่ียนแปลงห-องเก็บอาหาร 

ฉบับละ 500 

 (2.2)  กรณีแก-ไขรายการอ่ืน นอกเหนือจากข-อ (2.1) เช4น 
• การแก-ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม4ใช4การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู-รับอนุญาต) 
• การแก-ไขที่อยู4สถานที่ผลิตอาหาร (ไม4ใช4การย-ายสถานที่ท่ีรับอนุญาตไว-) 
• เปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุลของผู-รับอนุญาตหรือผู-ดําเนินกิจการ 
• เปล่ียน เพ่ิมหรือลดผู-ดําเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) 
• ยกเลิกหรือแก-ไขกลุ4มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร 
• การเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคลผู-รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 

ฉบับละ 250 

 

หมายเหตุ    (๑) เป7นคําขอท่ีต-องมีผลตรวจสถานประกอบการมาแนบ ผปก.ต-องยื่นคําขอตรวจสถานท่ีผลิตอาหารและสถานที่
เก็บรักษาอาหารก4อน (ดาวนGโหลดแบบฟอรGมได-ที่เว็บไซดGสํานักอาหาร เมนูดาวนGโหลด   ลําดับที่ 0) ซ่ึงต-อง
ชําระค4าพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด-านอาหารตามบัญชี 2 ข-อ 2.5 ด-วย 

(2) ค4าใช-จ4ายในตารางคิดเป7นรายคําขอ ซ่ึงคําขอแก-ไขนี้ สามารถแก-ไขได-หลายรายการใน 1 คําขอ ซ่ึงแต4ละ
รายการมีอัตราค4าใช-จ4ายต4อคําขอที่ต4างกัน กรณีมีรายการขอแก-ไขคาบเก่ียวกันในสองอัตราให-เรียกเก็บใน
อัตราสูงอัตราเดียวเท4านั้น 
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รายการ หน�วยนับ 
อัตราค�าใช�จ�าย 

ท่ีจะจัดเก็บ (บาท) 
กรณีสถานท่ีผลิตเข�าข�ายโรงงาน 

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

 (4)  คําขอต4ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) (๑) ฉบับละ 500 

 (5)  คําขออนุญาตย-ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5) (๑)   

 (5.1) กรณีย-ายสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร ฉบับละ 2,000 

 (5.2) กรณีย-ายสถานที่เก็บอาหาร ฉบับละ 500 

 (6)  คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)  (2)   

 (6.1) กรณีดังต4อไปน้ี (๑) 
• ยกเลิกหรือแก-ไขกลุ4มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร 
• เปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,เพิ่ม-ลด สถานที่ผลิตอาหาร 
• เปล่ียนแปลงเครื่องจักร (เพิ่ม-ลด) 
• เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร 
• ขอแก-ไขเปล่ียนแปลงห-องเก็บอาหาร 
• เพิ่มประเภทอาหาร (3) 

ฉบับละ 1,000 

 (6.2) กรณีการแก-ไขรายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงรายการตามข-อ 1.1 
(6)(6.1) 

ฉบับละ 500 

1.2  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารคําขออนุญาต และแก�ไขรายละเอียดการอนุญาต   สถานท่ี
นําเข�าอาหาร / คําขออ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

(1)  คําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข-ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)  ฉบับละ 5,000 

(2)  คําขอต4ออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข-ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8) ฉบับละ 500 

(3)  คําขออนุญาตย-ายสถานที่นําเข-าหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10) ฉบับละ 1,000 

(4)  คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตนําเข-าอาหาร (แบบ ส.5)       รวมท้ังกรณีขอเพ่ิมประเภท
อาหาร (3) 

ฉบับละ 500 

 

หมายเหตุ    (๑) เป7นคําขอท่ีต-องมีผลตรวจสถานประกอบการมาแนบ ผปก.ต-องยื่นคําขอตรวจสถานท่ีผลิตอาหารและสถานที่
เก็บรักษาอาหารก4อน (ดาวนGโหลดแบบฟอรGมได-ที่เว็บไซดGสํานักอาหาร เมนูดาวนGโหลด   ลําดับที่ 0) ซ่ึงต-อง
ชําระค4าพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด-านอาหารตามบัญชี 2 ข-อ 2.5 ด-วย 

(2) ค4าใช-จ4ายในตารางคิดเป7นรายคําขอ ซ่ึงคําขอแก-ไขนี้ สามารถแก-ไขได-หลายรายการใน 1 คําขอ ซ่ึงแต4ละ
รายการมีอัตราค4าใช-จ4ายต4อคําขอที่ต4างกัน กรณีมีรายการขอแก-ไขคาบเก่ียวกันในสองอัตราให-เรียกเก็บใน
อัตราสูงอัตราเดียวเท4านั้น 

(3) ปรับแบบคําขอในการยื่นขอเพ่ิมประเภทอาหาร จากเดิมต-องยื่นแบบ อ.1 หรือ อ.6 กรณีผลิตและกรณี
นําเข-าตามลําดับ ตามท่ีระบุไว-ในบัญชีหมายเลข 4 แนบท-ายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ว4าด-วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เปลี่ยนมาเป7นยื่นคําขอ
เปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตฯ ส.4 หรือ ส.5 กรณีผลิตและกรณีนําเข-าตามลําดับ (อนุมัติหลักการ เร่ิมใช-
พร-อมกันทั่วประเทศวันจันทรGท่ี 4 ธันวาคม 2560 ควบคู4กันไปกับการแก-ระเบียบ อย.) 
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รายการ หน�วยนับ 
อัตราค�าใช�จ�าย 

ท่ีจะจัดเก็บ (บาท) 
1.3  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารคําขออนุญาต และแก�ไขรายละเอียดการอนุญาต ผลิตภัณฑ7

อาหาร / คําขออ่ืนท่ีเก่ียวข�อง (4) 
(1)  คําขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.17) เฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร ที่ผลิตโดยวิธีแบ4งบรรจุ

จากผลิตภัณฑGที่ได-รับเลขสารบบอาหารแล-ว (5) 
ฉบับละ 3,000 

 
(2)  คําขอแก-ไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.19) เฉพาะการแก-ไข อ.18 ท่ี สสจ.เป7นผู-

อนุญาต (5) 
ฉบับละ 1,000(7)  

 
(3)  คําขออนุญาตใช-ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) เฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร ท่ีผลิตโดยวิธีแบ4งบรรจุ

จากผลิตภัณฑGที่ได-รับเลขสารบบอาหารแล-ว (5)  
ฉบับละ 3,000 

 
(4)  การย่ืนแบบการแก-ไขรายละเอียดของอาหารที่ได-รับอนุญาตใช-ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4 ) 

เฉพาะการแก-ไข สบ.3 ที่ สสจ.เป7นผู-อนุญาต (5)  
ฉบับละ 1,000(7)  

 

(5)  การย่ืนใบจดทะเบียนอาหาร/แจ-งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) เฉพาะผลิตภัณฑGดังต4อไปน้ี 
(5) 
− ผลิตภัณฑGเสริมอาหาร และ รอยัลเยลล่ีและผลิตภัณฑGรอยัลเยลล่ี ผลิตโดยวิธีแบ4งบรรจุ

จากผลิตภัณฑGที่ได-รับเลขสารบบอาหารแล-ว 
− ไอศกรีม 
− เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปQดสนิท 
− หน4อไม-ปRSบปรับกรด 
− กาแฟผสม และกาแฟสําเร็จรูปผสม 
− เครื่องดื่มเกลือแร4 

ฉบับละ 2,000 

 
        (กรณีอ-างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตท่ีเคยได-รับอนุญาตอยู4เดิมของผู-รับอนุญาตท่ีเป7น

บุคคลและนิติบุคคลเดียวกัน) 
ฉบับละ  660 (6)  

 

(6)  การย่ืนแบบการแก-ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ-งรายละเอียดอาหาร  
     (แบบ สบ.6 ) เฉพาะผลิตภัณฑGดังต4อไปน้ี (5) 

− ผลิตภัณฑGเสริมอาหาร และ รอยัลเยลล่ีและผลิตภัณฑGรอยัลเยลล่ี ผลิตโดยวิธีแบ4งบรรจุ
จากผลิตภัณฑGที่ได-รับเลขสารบบอาหารแล-ว 

− ไอศกรีม 
− เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปQดสนิท 
− หน4อไม-ปRSบปรับกรด 
− กาแฟผสม และกาแฟสําเร็จรูปผสม 
− เครื่องดื่มเกลือแร4 

ฉบับละ 500(7)  

 

      การย่ืนแบบแก-ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ-งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) 
สําหรับอาหารที่เคยได-รับอนุญาตตามแบบ สบ.5 เดิมที่ไม4ต-องแจ-งสูตรส4วนประกอบ คิดค4าใช-จ4าย
อัตราเดียวกับ สบ.8 [ตามบัญชี 1 ข-อ 1.3 (7)] 

ฉบับละ 200 

 (7) การย่ืนใบจดทะเบียนอาหาร/แจ-งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.7) (8) ฉบับละ 200 

 
        (กรณีอ-างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตท่ีเคยได-รับอนุญาตอยู4เดิมของผู-รับอนุญาตท่ีเป7น

บุคคลและนิติบุคคลเดียวกัน) 
ฉบับละ  60 (6)  

 
 การย่ืนแบบแก-ไขรายละเอียดของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจ-งรายละเอียดอาหาร  

     (กรณีไม4ต-องแจ-งสูตรส4วนประกอบ) (แบบ สบ.8) (8) 
ฉบับละ  200 

 
(8) การย่ืนหนังสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส4งออกจําหน4ายนอกราชอาณาจักร 

เฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร ที่ผลิตโดยวิธีแบ4งบรรจุจากผลิตภัณฑGที่ได-รับเลขสารบบอาหารแล-ว 
ฉบับละ 0 (6)  

ได-รับยกเว-น  
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หมายเหตุ : 

(4)  คําขอใหม4-คําขอแก-ไข ปรับให-ย่ืน 1 ฉบับ = 1 เลขสารบบ เหมือนกันท่ัวประเทศ ต้ังแต4วันท่ี 4 ธ.ค.60 เป7นต-นไป 

(5) ประเภทอาหารอื่นนอกจากท่ีระบุ ยังไม4มอบอํานาจให-ส4วนภูมิภาค ให-ย่ืนคําขอท่ี อย.  

(6)  เป7นคําขอท่ีได-รับการยกเว-นค4าใช-จ4ายให-ผู-ย่ืนคําขอทุกราย เป7นเวลา 5 ปRนับจากวันท่ีประกาศฯมีผลบังคับใช- (จะเร่ิมเก็บค4าใช-จ4ายในวันท่ี 5 
ส.ค.2565) กรณีท่ีระบุเป7น 0 บาท ให-ข-ามข้ันตอนการออกใบสั่งชําระไป สามารถรับคําขอได-เลยโดยไม4ต-องชําระเงิน 

(7)  กรณีแก-ไขรายละเอียดของผลิตภัณฑGอาหาร (ท่ีออกหลักฐานการอนุญาตเป7นกระดาษ) ให-สอดคล-องกับข-อมูลการอนุญาตสถานท่ี (กรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลง ขื่อผู-รับอนุญาต ชื่อ/ท่ีตั้งสถานท่ีผลิต/นําเข-า ไม4รวมกรณีย-ายข-ามจังหวัด) ให-ดําเนินการด-วยรูปแบบ "Gift set" ดังน้ี  

1) ภายหลังการอนุญาตสถานท่ี ให-จนท.print รายการผลิตภัณฑGท้ังหมด ซ่ึงจะประกอบด-วยข-อมูล แบบคําขอ ช่ืออาหาร เลขสารบบ
อาหาร ของสถานท่ีดังกล4าว เพ่ือให-ผปก.ทวนสอบและอัปเดทผลิตภัณฑGของตนเอง หากรายการใดไม4ต-องการให-ขีดเส-นทับ
รายการน้ันได-เลย 

2) หลังจากน้ัน ผปก.จะต-องเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนแก-ไขรายละเอียดผลิตภัณฑGตามข้ันตอนปกติพร-อมแนบเอกสารตามข-อ 1) 
o กรณีได-รับ สบ.5 ย่ืนแก-ไขด-วย สบ.6 

o กรณีได-รับ อ.18 ย่ืนแก-ไขด-วย อ.19 

o กรณีได-รับ สบ.3 ย่ืนแก-ไขด-วย สบ.4 

ดังน้ัน อาจมีสถานท่ีท่ีได-รับมากกว4า 1 แบบ ตัวอย4างเช4น ผปก.ได-รับ สบ.3 จํานวน 1 ฉบับ และ สบ.5 จํานวน 10 ฉบับ ให- 
ผปก.ย่ืน สบ.4 และ สบ.6 อย4างละ 1 ฉบับ ในการจัดเก็บค4าใช-จ4ายตาม ม.44 ให-คิดตามแบบคําขอ ท่ี ผปก.ย่ืน คือ เรียกเก็บ 
สบ.4 =1000 บาท +สบ.6 =500 บาท รวม
เรียกเก็บ 1 ,500 บาท (สําหรับกรณี สบ.6 
กรณีไม4แจ-งสูตร 1 ฉบับ คิด 200 บาท แต4หาก
มีผลิตภัณฑGแบบท่ีต-องแจ-งสูตรอยู4ด-วย ให-คิด
ค4าใช-จ4ายแบบแจ-งสูตรคือ 500 บาท (ให-เรียก
เก็บในอัตราสูงอัตราเดียวเท4าน้ัน)) 

3) รายละเอียดการแก-ไขท่ีระบุในแบบฯ ให-เขียน 
ดั ง น้ี   “ขอแก- ไข รายละ เอี ยด ..........ข อ ง
ผลิตภัณฑG ทุกรายการท่ีได- รับอนุญาตไว-ให-
สอดคล-องกับใบอนุญาตฯ...../สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไม4 เข-าข4าย รง.โดยจนท.ตรวจสอบ
รายละเอียดการแก-ไขตามแนวปฏิบัติเดิม 

4) เม่ือตรวจสอบรายละเอียดครบถ-วนถูกต-อง ให-
จัดทําเป7นหนังสือตอบผปก. ตย.หนังสือตาม
ภาพ  และบันทึกข-อมูลในระบบ e-logistic หาก
พบปiญหาบันทึกข-อมูลในระบบไม4ได-ให-ส4ง ศ.1 
ผ4าน คบ. 

 

 

(8)  เป7นคําขอท่ีกําหนดให-ย่ืนผ4านระบบ e-submission เท4าน้ัน ใบสั่งชําระออกในระบบเท4าน้ัน ไม4สามารถใช-ใบสั่งชําระท่ีเจ-าหน-าท่ีออกให-ได-
เน่ืองจากระบบเช่ือม Host to Host กับธนาคาร เพ่ือให-ระบบทราบสถานะการชําระเงิน เม่ือ ผปก.ชําระเงินแล-วระบบจึงจะจ4ายคําขอให-
เจ-าหน-าท่ีพิจารณา (กรณีที่มีการเปล่ียนแปลง ข่ือผู�รับอนุญาต ช่ือ/ที่ต้ังสถานที่ผลิต/นําเข�า (ไม�รวมกรณีย�ายข�ามจังหวัด) เม่ือ
เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูลในระบบ e-logistic แล�ว ระบบ e-submission จะดึงข�อมูลที่แก�ไขดังกล�าวมา update ในแบบ สบ.7 ใน
วันรุ�งข้ึน โดยผู�ประกอบการไม�จําเปNนต�องย่ืนคําขอแก�ไข สบ.8 เพียงเข�าระบบพิมพ7แบบ สบ.7 ฉบับ update ใหม�เท�านั้น) 
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รายการ หน�วยนับ 
อัตราค�าใช�จ�าย 

ท่ีจะจัดเก็บ (บาท) 

1.4  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารคําขออนุญาตโฆษณาอาหาร / คําขออ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
(1) คําขออนุญาตโฆษณา (9) ฉบับละ 2,000 

 
(กรณีอ-างอิงการโฆษณาอาหารที่ได-รับอนุญาตอยู4เดิมและไม4มีการแก-ไขเพิ่มเติมการ
โฆษณาอาหารที่นํามาอ-างอิงน้ัน) 

ฉบับละ 660 (6) 

 

หมายเหตุ     
(6)  เป7นคําขอท่ีได-รับการยกเว-นค4าใช-จ4ายให-ผู-ย่ืนคําขอทุกราย เป7นเวลา 5 ปRนับจากวันท่ีประกาศฯมีผลบังคับใช- (จะเร่ิมเก็บค4าใช-จ4ายในวันท่ี 5 

ส.ค.2565) กรณีท่ีระบุเป7น 0 บาท ให-ข-ามข้ันตอนการออกใบสั่งชําระไป สามารถรับคําขอได-เลยโดยไม4ต-องชําระเงิน 

 (9) กรณีคําขอได-รับการพิจารณาอนุญาต ผู-ได-รับอนุญาตต-องชําระค4าใบอนุญาตโฆษณาอาหารตามบัญชี 3 ข-อ 3.2 (1) ด-วย  

 

กรณียื่นขอใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือนําเข-า หรือใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร ไม4มีค4าใช-จ4ายในการพิจารณา
คําขอและการตรวจสอบความถูกต-องของเอกสาร แต4สําหรับกรณีขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาอาหารมีค4าใช-จ4ายตามบัญชี 3 
ข-อ 3.2(2) ด-วย 
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บัญชี 2 การตรวจสถานประกอบการ 

รายการ หน�วยนับ 
อัตราค�าใช�จ�าย 

ท่ีจะจัดเก็บ (บาท) 
2.5 การพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด�านอาหาร (สําหรับค�าใช�จ�ายในการเดินทางและค�าที่พักสําหรับคณะ

ประเมินให�สถานประกอบการด�านอาหารผู�ย่ืนคําขอเปNนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�าย) 
− คําขอตามบัญชีที่ 1 ข�อ 1.1 ท่ีมีหมายเหตุให�ต�องชําระค�าตรวจสถานประกอบการ ผปก.ต�องย่ืนคําขอตรวจ

สถานท่ีผลิตอาหารและสถานที่เก็บรักษาอาหารก�อน (ดาวน7โหลดแบบฟอร7มได�ท่ีเว็บไซด7สํานักอาหาร เมนูดาวน7
โหลด   ลําดับที่ 0) 

− (ขอให�ผู�ย่ืนคําขอชําระเงินงวดแรกก�อนเปNนเงิน 3,000 บาท พร�อมกับย่ืนคําขอตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและ
เก็บอาหาร ส�วนท่ีเหลือจะเรียกชําระงวดที่ 2 ภายหลังจากตรวจสถานท่ีแล�ว เพ่ือให�ทราบจํานวนแรงม�าและ
คนงานท่ีแน�นอน) 

 (1)  ไม4เกิน 5 แรงม-า   และคนงาน 1-6 คน ฉบับละ 3,000 

         (กรณีตรวจติดตามการแก-ไขข-อบกพร4อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  1,500  
 (2)  มากกว4า 5 แรงม-าแต4ไม4เกิน 20 แรงม-า หรือคนงาน 7-50 คน ฉบับละ 5,000 

         (กรณีตรวจติดตามการแก-ไขข-อบกพร4อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  2,500  
 (3)  มากกว4า 20 แรงม-าแต4ไม4เกิน 50 แรงม-า หรือคนงาน 51-100 คน ฉบับละ 10,000 

         (กรณีตรวจติดตามการแก-ไขข-อบกพร4อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  5,000  
 (4)  มากกว4า 50 แรงม-าแต4ไม4เกิน 100 แรงม-า หรือคนงาน 101-200 คน ฉบับละ 15,000 

         (กรณีตรวจติดตามการแก-ไขข-อบกพร4อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  7,500 
 (5)  มากกว4า 100 แรงม-า หรือคนงานมากกว4า 200 คน ฉบับละ 20,000 

         (กรณีตรวจติดตามการแก-ไขข-อบกพร4อง (Follow-up Audit)) ฉบับละ  10,000  
หมายเหตุ :   

• เป7นอัตราค4าใช-จ4ายเฉพาะกรณีขอรับการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด-านอาหารจาก อย. หรือ สสจ. 
เท4าน้ัน  

• กรณีขอรับการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด-านอาหาร จากหน4วยตรวจและหน4วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารท่ีข้ึนบัญชีกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให-อัตราค4าใช-จ4ายให-เป7นไปตามข-อตกลง
ระหว4างหน4วยตรวจและหน4วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับผู-ยื่นคําขอ (ขณะน้ียังไม4หน4วยตรวจหรือหน4วย
รับรองใดได-รับการข้ึนบัญชีให-ตรวจสถานประกอบการอาหารในขอบข4ายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 
ขอให-ติดตามความคืบหน-าการข้ึนบัญชีได-ทางเว็บไซดGสํานักอาหาร หัวข-อ “หน4วยตรวจประเมินและรับรอง
สถานที่ผลิตอาหารท่ีข้ึนทะเบียนกับ อย.”) 

• กรณีตรวจคร้ังแรก พบข-อบกพร4องที่จําเป7นต-องตรวจติดตามการแก-ไขข-อบกพร4อง (Follow-up Audit) ณ 
สถานประกอบการ ต-องชําระค4าตรวจประเมินฯ เพ่ิมในอัตราร-อยละ 50 ของอัตราเรียกเก็บปกติ (ได-รับส4วนลดน้ี
เป7นเวลา 5 ปRนับจากวันท่ีประกาศฯมีผลบังคับใช- จะเร่ิมเก็บค4าใช-จ4ายในวันท่ี 5 ส.ค.2565) 

• กรณีตรวจสถานที่ผลิตอาหารเพ่ือใช-ประกอบการยื่นคําขอเพิ่มประเภทอาหาร ภายใต-ใบอนุญาตเดียวกัน ต-อง
วางแผนตรวจสถานที่ท้ังหมด (ท้ังที่เคยได-รับอนุญาตไปแล-ว และส4วนท่ีขอเพิ่ม) คิดค4าใช-จ4ายจากแรงม-าและ
จํานวนคนงานรวม 
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บัญชี 3 การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกเหนือจากบัญชี 1 และบัญชี 2 

รายการ หน�วยนับ 
อัตราค�าใช�จ�าย 

ท่ีจะจัดเก็บ (บาท) 

3.1 การพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาผู�ประกอบการด�านอาหาร 

 
(2) การตรวจสอบและสืบค-นเอกสารที่เก่ียวข-องการอนุญาต (7) 
     (ไม4รวมการคัดสําเนาเอกสาร) 

รายการ
ละ 

100 

 
(3) การพิจารณา วินิจฉัย รับรอง ขอความเห็นชอบ ตอบข-อหารือ บริการข-อมูล  
     โดยตอบเป7นหนังสือ  (8) 

  

 

(3.1) เร่ืองง4าย ไม4ซับซ-อน เช4น 
(ก)- วินิจฉัยประเภทอาหาร 
(ข)- การพิจารณาใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารในต4างประเทศ การเทียบมาตรฐาน

สถานที่ผลิตของต4างประเทศ 
(ค)- การพิจารณาสูตร หรือฉลากอาหาร 
(ง)- การรับรองการครอบครองกาเฟอีน 
(จ)- การพิจารณาข-อความโฆษณา 
(ฉ)- การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีการผลิตในลักษณะที่ไม4ซับซ-อน 

  ได-แก4 การผลิตกลุ4มประเภทอาหาร ดังน้ี 
(1) อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน (ยกเว-น ผลิตภัณฑGเสริมอาหาร, รอยัลเยลลี่

และผลิตภัณฑGรอยัลเยลล่ี,  นมโค, นมปรุงแต4ง,ผลิตภัณฑGของนม , นมเปร้ียว, 
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปQดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปQดสนิท, ไอศกรีม)   

(2) อาหารท่ีต-องมีฉลาก (ยกเว-น อาหารมีวัตถุประสงคGพิเศษ)  
(3) อาหารท่ัวไป  

 โดยสถานท่ีผลิตอาหารตามข-อ (1) – (3) ท่ีต-องปฏิบัติตามหลักเกณฑG
การตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 
193 (GMP-ท่ัวไป) หรือ ฉบับท่ี 342 (Primary GMP) หรือ ฉบับท่ี 220 (นํ้า
บริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปQดสนิท) หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว4าด-วยเร่ือง 
เกลือบริโภค เท4าน้ัน 

รายการ
ละ 

1,000 

 

(3.2) เร่ืองยาก ซับซ-อน (ที่ไม4ต-องประเมินวิชาการโดยผู-เช่ียวชาญ) เช4น 
(ก)- การพิจารณาข-อหารือการขอความเห็นชอบ หรือการขอให-พิจารณาอนุญาต

ตามเงื่อนไขที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
(ข)- การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีการผลิต ท่ีมีความซับซ-อน

นอกเหนือจากการผลิตกลุ4มประเภทอาหารที่ระบุไว-ในรายการที่ 3.1 (3) (3.1) (ฉ) 

รายการ
ละ 

3,000 

 
หมายเหตุ    (7) กรณีผู-ประกอบการขอสําเนาเอกสารหลักฐานการอนุญาต (ไม4รวมกรณีใบอนุญาต หรือใบสําคัญการข้ึน

ทะเบียนรําตับอาหาร ให-ขอใบแทนตามที่กฎหมายกําหนด แทนการขอคัดสําเนา) คิดค4าใช-จ4ายรายการละ 
หมายถึง 1 เลขสารบบอาหาร คือ 1 รายการ ไม4ว4าเอกสารนั้นจะก่ีหน-าก็ตาม โดยให-เจ-าหน-าที่ตรวจสอบ
หลักฐานให-ถูกต-อง (ไม4รวมการคัดสําเนา หมายถึง ผู-ประกอบการต-องดําเนินการนําไปถ4ายสําเนาเอกสารเอง 
หรือกรณีหน4วยงานบริการสําเนาให- ให-เป7นการบริหารจัดการภายในของแต4ละหน4วยงาน ไม4รวมอยู4ใน
ค4าใช-จ4ายในรายการนี้)  

(8) กรณีตอบข-อซักถามด-วยวาจา การตอบอีเมลลG หรือให-คําปรึกษาทั่วไป รวมทั้งการจัดประเภทอาหารที่
ผู-ประกอบการไม4ประสงคGจะขอหนังสือตอบเป7นลายลักษณGอักษร ไม4คิดค4าใช-จ4าย 
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รายการ หน�วยนับ 
อัตราค�าใช�จ�าย 

ท่ีจะจัดเก็บ (บาท) 

 
(5) การตรวจสอบและบันทึกข-อมูลการย่ืนคําขอในระบบ E-submission (กรณีท่ีต-องการให-

เจ-าหน-าที่เป7นผู-บันทึกข-อมูลให-) 
  

 (5.1)  คําขอผลิตภัณฑGที่ไม4ต-องแจ-งสูตรส4วนประกอบและไม4ต-องแนบเอกสาร ฉบับละ 200 

 
(5.2)  คําขอผลิตภัณฑGที่ต-องแจ-งสูตรส4วนประกอบหรือต-องแนบเอกสาร คําขอสถานท่ี 

หรือคําขอโฆษณา 
ฉบับละ 500 

3.2 ใบอนุญาตหรือใบแทน 

 (1)  ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ฉบับละ 5,000 

 (2)  ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา ฉบับละ 500 
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4. การตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร จะคิดค�าใช�จ�ายอย�างไร 

เนื่องจากยังไม�ทราบแรงม�าที่แน�นอน 
 

คําขอที่จําเป0นต-องมีผลตรวจสถานที่ผลิตอาหาร มาแนบประกอบการพิจารณา ได-แก6 
1. คําขอรับสถานที่ผลิตอาหารที่ไม�เข�าข�ายโรงงาน (แบบ สบ.1) 
2. การย่ืนแบบการแก�ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม�เข�าข�ายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีเพ่ิมประเภทอาหาร 

หรือ เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักร หรือย�ายสถานที่ผลิตอาหารและ
สถานท่ีเก็บรักษาอาหาร 

3. คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)  
4. คําขอต�ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) 
5. คําขออนุญาตย�ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (แบบ อ.5) 
6. คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง  

หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักร รวมท้ังกรณีขอเพ่ิมประเภทอาหาร 
 
ขอให�ปรับเปลี่ยนกระบวนงานใหม� เป�น 2 ข้ันตอน แบบขาดจากกันเป�น 2 กระบวนงาน แต�ละกระบวนงานต�อง
กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จ คือ 

ขั้นตอนท่ี 1   

• ต�องยื่นคําขอตรวจสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บรักษาอาหารก�อน (ดาวน*โหลดแบบฟอร*มได�ที่เว็บ
ไซด*สํานักอาหาร เมนูดาวน*โหลด ลําดับท่ี 0)  

• และชําระค�าตรวจประเมินฯ ตามขนาดเล็กใหญ�ของโรงงาน โดยใช�จํานวนแรงม�าและคนงานเป�นตัว
แบ�งอัตราค�าใช�จ�าย รายละเอียดดูสรุปค�าใช�จ�ายฯ บัญชี 2 ข�อ 2.5 (แบ�งการชําระค�าใช�จ�ายเป�น 2 งวด 
โดยท่ีชําระงวดแรกก�อนเป�นเงิน 3,000 บาท พร�อมกับยื่นคําขอตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและเก็บ
อาหาร ส�วนที่เหลือจะเรียกชําระงวดที่ 2 ภายหลังจากตรวจสถานท่ีแล�ว เพ่ือให�ทราบจํานวนแรงม�า
และคนงานที่แน�นอน) 

• สําหรับกรณีทราบแรงม�าที่แน�นอนแล�ว ก็เรียกเก็บภายในคร้ังแรกงวดเดียวได�เลยโดยไม�ต�องแบ�งชําระ
เป�น 2 งวด 

ขั้นตอนท่ี 2   

• เม่ือผลตรวจสถานที่ผลิตอาหารฯ ในข้ันตอนที่ 1 ผ�านเกณฑ*การประเมินแล�ว ให�นําหลักฐานมาแนบ
ประกอบคําขอที่จะยื่น และชําระค�าคําขออนุญาตฯ รายละเอียดดูสรุปค�าใช�จ�ายฯ บัญชี 1 ข�อ 1.1  

 
ตัวอย�างการคิดค�าใช�จ�ายในการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร กรณียังไม�ทราบแรงม�าที่แน�นอน 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค�าใช�จ�ายที่จะจัดเก็บจากผู�ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ*อาหาร พ.ศ. 2560 บัญชีหมายเลข 1 ข�อ 2.5 การพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด�าน
อาหาร 
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มีหลักการคิดคาตรวจสถานที่ผลิต โดยยกตัวอยางให�เห็นงายๆ ดังน้ี 
 
1. ผู�ประกอบการ ยื่นคําขอตรวจสถานท่ีผลิต โดยระบุขนาดกําลังการผลิต 25 แรงม�า และคนงาน 60 คน (ค*า

ตรวจสถานที่ตามบัญชีหมายเลข 1 ข�อ 2.5(3) กําลังการผลิตมากกว*า 20 แรงม�าแต*ไม*เกิน 50 แรงม�า หรือ
คนงาน 51-100 คน เสียค*าใช�จ*าย 10,000 บาท/ฉบับ) 

2. เจ�าหน�าที่ออกใบสั่งชําระ คิดค*าคําขอในอัตราต่ําสุด คือ 3,000 บาท (ข�อ 2.5 (1) กําลังการผลิตไม*เกิน 5 
แรงม�า และคนงาน 1-6 คน) เพ่ือลดความผิดพลาดในการชําระเงินและต�องคืนเงิน 

3. เม่ือเจ�าหน�าท่ีตรวจสถานท่ีผลิต และพบว*า กําลังการผลิตจริงคือ 25 แรงม�า และคนงาน 60 คนจริง จึงแจ�งให� 
ผู�ประกอบการชําระค*าส*วนต*างการตรวจสถานที่ เพ่ิมอีก 7,000 บาท (ได�จาก 10,000 – 3,000 = 7,000 
บาท) โดยให�ผู�ประกอบการชําระเงินค*าส*วนต*าง ก*อนพิมพ<ใบ audit report ให� (ออก audit report ให�ทุก
กรณี ทั้งผ*านและไม*ผ*านเกณฑ< ถือเปIนการจบกระบวนการภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้ันตอนการตรวจ 
นับเปIน 1 ชิ้นงาน) 

4. กรณีท่ีต�องมีการตรวจซํ้า (Follow Up Audit) ถือเปIนงานชิ้นใหม* นับระยะเวลาพิจารณาอนุญาตใหม* โดย
อนุโลมให�ใช�คําขอและหลักฐานเดิม ซ่ึงจะมีส*วนลดค*าตรวจ ผู�ประกอบการเสียค*าใช�จ*ายเพียงคร่ึงหน่ึงของอัตรา
ค*าตรวจคร้ังแรก จากตัวอย*างข�างต�น ผู�ประกอบการต�องชําระค*าตรวจประเมินสถานที่ผลิตซํ้า 5,000 บาท 
(คร่ึงหนึ่งของ 10,000 บาท) และเม่ือต�องมีการตรวจซํ้า (Follow Up Audit) คร้ังที่ 2 ผู�ประกอบการก็ต�องเสีย
ค*าตรวจประเมินอีก 5,000 บาท อีกเช*นกัน (ทุกคร้ังที่ตรวจเสร็จต�องออก audit report เปIนการเสร็จสิ้น
กระบวนการของชิ้นงานนั้นๆ) 

 
 
 
 

1. 

2. 
3. 

4. 
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คําขอตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผปก. ยื่นคําขอตรวจ + หลักฐาน 

2. ชําระเงินค*าตรวจ (ข้ันต่ํา 3,000 บาท)  
ตามข้ันตอนและช*องทางที่ สสจ.กําหนด 

3. จนท.พิจารณาความครบถ�วน 
ของคําขอและเอกสารหลักฐาน 

4. ออกบันทึกข�อบกพร*อง 

5. ผปก. แก�ไข 

7. ผปก.แก�ไข 

8. ตรวจสถานที่ผลิต (Checklist GMP, รายการเคร่ืองจักร, จํานวนแรงม�า ฯลฯ) 

9. ผปก.ชําระเงินส*วนต*าง ตามจํานวนแรงม�าจริง 
ตัวอยาง ผลตรวจมี 25 แรงม�า 
60 คน ค*าตรวจ 10,000 บาท 
ต�องเรียกเก็บส*วนต*าง 10,000-

3,000 = 7,000 บาท 
11. จนท.ออก 
Audit report + 
ลงนามอนุมัติ
แบบแปลน 

12. มีข�อบกพร*องเก่ียวกับโครงสร�าง  
อาคาร, การก้ันบริเวณ หรืออ่ืนๆที่จําเปIนต�อง 

ตรวจ follow up ณ สถานที่ผลิต 
หรือไม*  

13. ผปก.ส*ง
รูปถ*ายหรือ
หลักฐานการ

แก�ไข 

6. จนท.พิจารณาความเหมาะสม 
ของแบบแปลนแผนผัง รายการเคร่ืองจักร 

ฯลฯ 

10. จนท.พิจารณาผลตรวจสถานท่ี  

15. ผปก.ชําระค*าตรวจ follow up คร้ังที่ 1 
คร่ึงราคาจากอัตราปกติ (10,000/2 = 

5,000 บาท) 
16. จนท.ตรวจ follow up ณ สถานที่ผลิต 

หมายเหตุ : ระยะเวลาแล�วเสร็จ 10 วันทําการ (เม่ือเอกสารครบถ�วน (ขั้นตอนท่ี 6) ถึงการออก Audit Report (ขั้นตอนท่ี 14) ไม*นับ
รวมข้ันตอนการแก�ไขหรือรอการชําระเงินของ ผปก. (ขั้นตอนท่ี 7,9,13) 

มี จําเปIนต�องตรวจ follow up 

14. จนท.ออก Audit Report สรุปข�อบกพร*อง 

ผ*าน 
ไม*ผ*าน 

จบ 

ผ*าน 

ไม*ผ*าน 

ไม*มี 

ถูกต�อง 

ไม*ถูกต�อง 

ไม*ครบ 

ครบ 
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5. การออก Audit Report และการอนุมัติแบบแปลนแผนผัง มีรูปแบบอย"างไร 

• การออก Audit Report ให�ใช�แบบฟอร�มเดียวกัน โดยปรับส#วนหัวกระดาษให�เป&นโลโก�หรือข�อความแสดง
หน#วยงานที่ออกหลักฐานด�านบน (ดาวโหลดได�ท่ีเว็บไซด�สํานักอาหาร เมนูลําดับที่ 0.1 แบบฟอร�มรายงานผล
การตรวจประเมินสถานที่ผลิต) 

• Audit Report มีอายุ 1 ป? นับจากวันท่ีอนุมัติ โดยให�ระบุไว�ให�ชัดเจนใต�เลขท่ี Audit Report 

• การออกเลขที่ Audit Report ให�ใช�รูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ (เนื่องจากขณะน้ีอยู#ระหว#างพัฒนาระบบ e-
submission รองรับคําขอนี้ด�วย จึงจําเป&นต�องใช�รูปแบบเดียวกัน) โดยมีรายละเอียดป? พ.ศ. 4 หลัก ตามด�วย
รหัสจังหวัด 2 หลัก และลําดับ Audit  ซ่ึงให�เร่ิมต�นนับใหม#เม่ือเปลี่ยนป? พ.ศ. ตัวอย#างดังภาพ  

 

• การลงนามใน Audit Report ซ่ึงเป&นแบบรายงานผลตรวจสถานท่ี ณ วันที่ตรวจ รายงาน จะใช�เป&นหลักฐาน
ประกอบการยื่นขออนุญาตได� ต�องลงนามโดยหัวหน�าทีมตรวจประเมิน (Lead Auditor) เป&นอย#างน�อย 
(เนื่องจากไม#ใช#หลักฐานการอนุญาต เป&นแค#รายงานสิ่งที่เห็นเทียบกับเกณฑ� เหมือนรายงานผลตรวจวิเคราะห�
ทางห�องปฏิบัติการ (LAB) แต#หากไม#ม่ันใจจะกําหนดให�มีผู�กลั่นกรองเอกสารก#อนส#งให� ผปก.เป&น หัวหน�ากลุ#ม
หรือหัวหน�างาน ก็ทําได�ตามความเหมาะสมของแต#ละหน#วยงาน (โดยต�องคํานึงถึงระยะเวลาการออกรายงาน
ต�องรวดเร็วด�วยตามคําสั่ง คสช.77/2560) ตัวอย#างดังภาพ 
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• สําหรับแบบแปลนสถานที่ผลิตอาหารที่ผ*านการตรวจสอบว*าเหมาะสมแล�ว ให�ประทับตราแบบแปลนสถานท่ี
ผลิตอาหาร โดยสามารถออกแบบเปIนแบบอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต*ต�องมีข�อมูลอย*างน�อยดังต*อไปน้ี 
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6. การทําหนังสือสอบถามหรือขอให�พิจารณา วินิจฉัย รับรอง ให�ความเห็นชอบ          

มีค$าใช�จ$ายหรือไม$ และมีข้ันตอนอย$างไร 

กรณีมาเป1นหนังสือ-ต-องการให-ตอบเป1นหนังสือ บริการแบบ Manual ทุกข้ันตอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หัวหน�ากลุมมอบหมายธุรการออกใบสั่งชําระคาบริการ 
<เร่ืองง�าย 1,000 บาท ,เร่ืองยาก 3,000 บาท> 
และมอบหมายนักวิชาการเป นเจ�าของเร่ือง 

2. งานสารบรรณ กรม-กอง-กลุม 
ลงเลขรับและสงตอผู�รับผิดชอบ 

4. ผปก.ชําระคาบริการ และนําสําเนาใบเสร็จสงให�ธุรการเพ่ือแนบเร่ืองสงตอให�
เจ�าของเร่ืองในขั้นตอนตอไป 

5. นักวิชาการเจ�าของเร่ือง ตอบหนังสือ (*) 
<กรณีต�องหารือ face to face ก�อนตอบหนังสือ ให�เจ�าของเร่ืองนัดหมายผปก.> 

1. ผปก. ย่ืนหนังสือแจ�งความประสงค5ขอให�พิจารณา...เร่ืองอะไร.. 
เรียนหัวหน�าสวนราชการ สงไปรษณีย5หรือมาสงด�วยตนเอง 

(*) ระยะเวลาพิจารณา  
เร่ืองง�าย ไม�ซับซ�อน   ไม�เกิน 45 วันทําการ 
เร่ืองยาก ซับซ�อน  ไม�เกิน 90 วันทําการ 

 (ไม�นับรวมระยะเวลาการชี้แจงข�อมูลของผู�ประกอบการ หรือ กรณีต�องเข�าคณะทํางาน/อนุกรรมการ/
กรรมการ หรือ ต�องหารือหน�วยงานภายนอก) 
หมายเหตุ :  

• กรณีผลิตภัณฑ?มีความซับซ�อน คาบเก่ียว กม.หลายฉบับ ต�องเข�าคณะทํางาน หรือ ต�องหารือ
หน�วยงานภายนอก ใช�ระยะเวลาเพิ่ม 15-45 วันทําการ> 
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7. การยื่นคําขอทางอินเตอร�เน็ต (E-Submission) ต"องเตรียมตัวอย'างไร 
 

ต�องดําเนินการ 3 ข�อ ดังนี้ 
ข�อ 1. สร�างบัญชีผู�ใช�งานระบบ Open ID ผ�านระบบของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) 

(สรอ.) ได�ทาง https://goo.gl/gqhV3F --> กดเลือก สมัครสมาชิก (หากมีป5ญหาในการสมัครเพื่อสร�างบัญชี
ผู�ใช�งาน โปรดติดต�อ contact@ega.or.th หรือโทร  0 2612 6000 ศึกษาวิธีการได�จาก “คู�มือสร�างบัญชี
ผู�ใช�งาน Open ID” หรือ https://goo.gl/Ev7dUR 
(ผปก. และ เจ�าหน�าที่ จะต�องรักษาชื่อบัญชีผู�ใช�งาน (User ID) และรหัสผ�าน (Password) ไว�เปZนความลับ 
หากปรากฏว�ามีผู� อ่ืนสามารถใช�งานผ�านบัญชีของท�านได� สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไม�
รับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และถือเปZนความรับผิดชอบของท�านหากเปZนเหตุให�สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเสียหาย)   

 

ข�อ 2. เป�ดสิทธ์ิเข�าใช�ระบบอาหาร 

    2.1 ย่ืนขอเปดสิทธ์ิเข�าใช�ระบบอาหาร ได� 2 ช�องบริการดังน้ี 

2.1.1 สถานที่ผลิต/นําเข�า ตั้งอยู�ที่ กทม.   

� เป̀ดสิทธ์ิเข�าใช�ระบบอาหาร ท่ีห�อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5 ตึก อย.  

2.1.2  สถานที่ผลิต/นําเข�า ต้ังอยู� ณ ต�างจังหวัด � เป̀ดสิทธิ์เข�าใช�ระบบอาหารได�ที่สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ โดยขอความร�วมมือให�เป`ดสิทธ์ิให� ผปก. ครอบคลุมทั้งอาหารที่มอบอํานาจ

และยังไม�ได�มอบอํานาจ เพื่ออํานวยความสะดวกแก�ผู�ประกอบการไม�ต�องเดินทางมาเป`ดสิทธิท่ี อย. 

ในกรณีผลิตภัณฑ�ที่ไม�ได�มอบอํานาจ 

2.1.3 ผู�ย่ืนคําขอโฆษณา � เป`ดสิทธิ์เข�าใช�ระบบโฆษณาอาหาร ท่ีห�อง 326 ชั้น 3 อาคาร 5 ตึก อย. 

 
2.2 แบบฟอร5มและหลักฐานประกอบ แล�วแต�ละกรณี ดังน้ี 

2.2.1 กรณีเป7นผู�ย่ืนคําขอที่ได�รับมอบอํานาจจากเจ�าของกิจการ 
ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมปg 30 บาท (30บาท/ผู� รับมอบอํานาจ)  (ดาวน�โหลด
แบบฟอร�มได� ท่ีเว็บไซด�สํานักอาหาร เมนูดาวน�โหลด ข�อ 32 ) พร�อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ ได�แก� 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม�เกิน 6 เดือน/หรือใบทะเบียน
พาณิชย� 

2. สําเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม�หมดอายุและอ�านได�ชัดเจนของ 
a. ผู�มอบอํานาจ/กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได� 
b. ผู�รับมอบอํานาจ 
c. สําเนา PASSPORT และ WORK PERMIT (กรณีเปZนชาวต�างชาติ 

3. สําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่งเข�ามาในราชอาณาจักร/สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร/สําเนา
คําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม�เข�าข�ายโรงงาน (ถ�ามี) 

หมายเหตุ  : 1. รายละเอียดเง่ือนไขและตัวอย�างการกรอกหนังสือมอบอํานาจ ดู ได� ท่ี เว็บไซด� สํานักอาหาร หัวข�อประชาสัมพันธ�  หรือ 
https://goo.gl/2rTpCZ  

  2. หลังจากย่ืนหนังสือมอบอํานาจเจ�าหน�าท่ีจะเป̀ดสิทธ์ิให�ใช�ระบบอาหารเพ่ือย่ืนคําขอตามท่ีได�รับมอบอํานาจไว�ตามระยะเวลาท่ีระบุใน
หนังสือมอบอํานาจ หากไม�ระบุจะกําหนดให�สิทธ์ิน้ีใช�ได�ไม�เกิน 1 ปs 
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2.2.2 กรณีเป7นผู�ดําเนินกิจการ หรือ เจ�าของ (ผู�รับอนุญาต) จะย่ืนคําขอเอง 

จะต�องกรอกแบบฟอร�มการขอเป`ดสิทธ์ิเข�าใช�ระบบ E-Submission อาหาร สําหรับผู�
ดําเนินกิจการ หรือผู�รับอนุญาต (ดาวน�โหลดแบบฟอร�มได�ท่ีเว็บไซด�สํานักอาหาร เมนูดาวน�โหลด ข�อ 
33) โดยแนบหลักฐานต�างกันตามแต�ละกรณี ดังนี้ 
1.  กรณีเปZนผู�ดําเนินกิจการ  

- ผู�ดําเนินกิจการเปZนช่ือบุคคลคนเดียว ยื่นเอกสาร ได�แก�  
o สําเนาบัตรประชาชน 
o สําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่งเข�ามาในราชอาณาจักร/สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร/

สําเนาคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม�เข�าข�ายโรงงาน ฉบับป5จจุบัน (ทุกหน�า) 
o สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน�าแรก) (กรณีผู�รับอนุญาตเปZนนิติบุคคล) หรือ

สําเนาบัตรประชาชน (กรณีผู�รับอนุญาตเปZนบุคคลธรรมดา)   
- ผู�ดําเนินกิจการเปZนชื่อบุคคลมากกว�า 1 และอํานาจลงนามร�วม กรณีนี้จะยื่นคําขอทาง e-

submission ต�องมีหนังสือมอบอํานาจให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนินการ 
2.  กรณีเปZนผู�รับอนุญาต 

- ผู�รับอนุญาตเปZนนิติบุคคล หากมีอํานาจลงนามได�เพียงคนเดียว ให�ยื่นหลักฐาน ดังน้ี 
o สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน�าแรก) 
o สําเนาบัตรประชาชน 

- ผู� รับอนุญาตเปZนนิติบุคคล ที่ต�องลงนามร�วมมากกว�า 1 คน กรณีน้ีจะยื่นคําขอทาง e-
submission ต�องมีหนังสือมอบอํานาจให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนินการ 

- ผู�รับอนุญาตเปZนบุคคลธรรมดา ให�ยื่นสําเนาบัตรประชาชน 
หมายเหตุ : หลังจากย่ืนหนังสือมอบอํานาจเจ�าหน�าท่ีจะเป̀ดสิทธ์ิให�ใช�ระบบอาหารเพ่ือย่ืนคําขอตามท่ีได�รับมอบอํานาจไว�ตามระยะเวลาท่ีระบุในแบบ

คําขอ หากไม�ระบุจะกําหนดให�สิทธ์ิน้ีใช�ได�ไม�เกิน 1 ปs 

 
ข�อ 3. ติดตั้งโปรแกรมเบ้ืองต�นสําหรับย่ืนคําขอ 

เม่ือมี Open ID และสิทธ์ิเข�าใช�ระบบอาหารแล�ว สามารถติดตั้งโปรแกรมเบ้ืองต�นสําหรับย่ืนคําขอได� ในระบบ 

E-submission หน�าประกาศ 
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 การย่ืนคําขอผ�านระบบ E-Submission (คําขอ สบ.7 และ สบ.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผปก. เลือกคําขอ Download pdf พิมพ0รายละเอียดแล3ว Upload คําขอ+
หลักฐานในระบบ E-Submission 

3. ระบบ ออกใบส่ังชําระ โดย ผปก. print เอง 

4. ผปก.ชําระเงินค�าคําขอ ผ�านช�องทางที่ระบุท3ายใบสั่งชําระเท�าน้ัน 

7.ขอคําชี้แจง 

11. ระบบ ออกหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส0 

ศึกษาคู	มือการออกใบสั่งชําระในระบบ 

e-submission ได#ท่ี  

5. ระบบ แจ3งวันเร่ิมพิจารณา-วันแล3วเสร็จ 
และจัดลําดับก�อน-หลัง ตามเวลาการชําระเงิน (คํานวณตาม Work load) 

1. ผู3ย่ืนคําขอสมัคร Open ID กับ สรอ. และ ย่ืนขอเปRดสิทธิ์เข3าใช3กับสํานักอาหาร 
ท	านท่ีเคยเป)ดสิทธ์ิไว#แล#วและยังไม	

หมดอายุ สามารถเข#าใช#ระบบได#เลยไม	

จําเป5นต#องย่ืนใหม	 ท	านท่ีไม	เคยมีอ	านคู	มือ

ได#ท่ี 

ศึกษาคู	มือการย่ืนคําขอ สบ.7-8 ได#ท่ี  

6. จนท. เจ3าของเร่ือง
พิจารณา 

ไม3ครบถ-วน 
/ไม3ถูกต-อง 

8. ผปก.ชี้แจงภายใน 10 วันทําการ 

9. ผู3มีอํานาจอนุมัติ
พิจารณา 

ครบถ-วน/ถูกต-อง 

อนุญาต 
10. คืนคําขอ 

จบ 

ไม3อนุญาต ไม3ครบถ-วน 
/ไม3ถูกต-อง 

ส3งคืนเจ-าของเร่ือง
ทบทวนใหม3 
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8. หากชําระเงินผิดราคา ต�องทําอย�างไร 
การชําระเงินสําหรับคําขอท่ียื่นผ3านระบบ e-submission เม่ือผู-ยื่นคําขอยืนยันยื่นคําขอ ระบบจะ

คํานวณค3าใช-จ3ายและออกใบสั่งชําระให-พิมพ?จากระบบได-เลย ยอดเงินจะไม3ผิดพลาดหากผู-ประกอบการไม3ได-ยื่นผิด
ประเภทคําขอ และเม่ือชําระเงินผ3านบริการของธนาคารไทยพาณิชย?แล-ว ระบบจะทราบโดยอัตโนมัติและจะ
ดําเนินการส3งข-อมูลให-เจ-าหน-าท่ีพิจารณาคําขอน้ันๆ พร-อมท้ังแจ-งระยะเวลาที่คาดว3าจะแล-วเสร็จให-ทราบในทันที 

แต3สําหรับคําขอที่ยังไม3ได-เปEดให-ยื่นผ3านระบบ e-submission เจ-าหน-าท่ีจะเปFนผู-ออกใบสั่งชําระให-กับ
ผู-ประกอบการ หากมีข-อผิดพลาด ให-ดําเนินการดังนี้ 

 
1) กรณีออกใบสั่งชําระเงินผิดราคา ให-ดําเนินการออกใบสั่งชําระใบใหม3ในราคาท่ีถูกต-องส3งให-ผู-ประกอบการโดย

เรียกเก็บใบท่ีผิดทําลายท้ิงได-เลย 
2) กรณีผู-ประกอบการชําระเงินกับธนาคารไปแล-ว และทราบว3าชําระเงินผิดในภายหลัง ให-เจ-าหน-าที่ประสานงาน

ฝIายการคลังดําเนินการตามข้ันตอนต3อไป (การขอคืนเงินกรณีน้ีมีข้ันตอนมาก ใช�เวลานาน ดังน้ันโปรด
ตรวจสอบอัตราค�าใช�จ�ายให�ถูกต�อง หากไม�แน�ใจกรุณาสอบถามเจ�าหน�าที่ส�วนกลางก�อนดําเนินการชําระ
เงิน) 

 

 

9. กรณีคําขอ E-Submission หลังจากชําระเงินกับธนาคารแล�ว จะขอใบเสร็จรับเงินได�
อย�างไร 

 

ผู-ชําระเงินสามารถรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส? ได-หลังจากที่ฝIายการคลังได-รับรองข-อมูลของธนาคารแล-ว (ใช-
เวลาอย3างน-อย 1 วันทําการ) หรือทําระบบเช่ือมต3อข-อมูลกับธนาคารแบบ Host to Host ได-แล-ว (ทันทีที่ธนาคาร
ส3งข-อมูลทางอิเล็กทรอนิกส?) ซ่ึงมี 3 ช3องทางดังต3อไปนี้ 

1. ระบบจะจัดส3งให-โดยอัตโนมัติตาม Email Address ที่ได-ลงทะเบียนไว-  
2. สามารถ Login ผ3าน Open ID เพื่อพิมพ?ใบเสร็จรับเงินจากระบบได-   
3. ค-นหาใบเสร็จรับเงินผ3าน เว็บไซด?สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส3วนบริการ “ประชาชน” หัวข-อ 

“พิมพ?ใบเสร็จรับเงินค3าคําขอ” 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?ดในใบสั่งชําระค�าใช�จ�ายไม�สามารถอ�านได� 
      โดยเคร่ืองสแกนของธนาคาร ต�องดําเนินการอย�างไร 

สาเหตุอาจเกิดจากเคร่ืองพิมพ� การใช�เคร่ืองพิมพ�แบบ inkjet เป!นการพ#นหมึกลงบนกระดาษ ถ�ากระดาษ
ไม#ดีอาจจะซึมออกไปเยอะ ทําให�แนวเส�นไม#ตรง กรณีใช�เคร่ืองพิมพ�แบบน้ีต�องเลือกกระดาษมีคุณภาพ + หมึก
คุณภาพ + หัวพิมพ�ไม#เส่ือม  

ท้ังน้ีท#านสามารถแจ�งให�ธนาคารพิมพ� Customer No. (Ref.1)  และ Reference No. (Ref.2) ด�านบน
ขวาของใบสั่งชําระฯ แทนการสแกนบาร�โค�ดได� 


