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เงื่อนไขการนัดหมายล่วงหน้า และเกณฑ์การประเมินเพ่ือจัดเกรดผู้ยื่นค าขอ 
ระบบนัดหมายล่วงหน้า เพ่ือยื่นค าขออนุญาตด้านอาหาร (Version 2.0) 

 

เงื่อนไขการนัดหมายล่วงหน้า มีดังนี้ 
1. การจองคิวในระบบนี้ใช้ส าหรับการยื่นค าขออนุญาตด้านอาหารทุกประเภทค าขอ ยกเว้น... 

1.1 ค าขอ สบ.7 และ สบ.8  (ยื่นผ่านระบบ Auto E-submission) 
1.2 ค าขอ สบ.6 (แก้ไข สบ.5 กรณีท่ีไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ ที่ได้รับอนุญาตก่อน 1 ก.ค.2559) (ให้รับ

บัตรคิว ช่อง 21 ณ OSSC ในวันเวลาราชการ) 
1.3 ค าขอหนังสือรับรองเพ่ือการส่งออก (ให้รับบัตรคิว ช่อง 19 ณ OSSC ในวันเวลาราชการ) 1 ค าขอ (ไม่เกิน 

10 รายการ) ต่อ 1 บัตรคิว หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ตสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2590-7177 
1.4 การให้ค าปรึกษา (ให้รับบัตรคิว ช่อง 31 B) 
1.5 การแก้ไขตามบันทึกข้อบกพร่องที่ได้ออกใบรับค าขอไปแล้ว (ส่งเอกสารการแก้ไขได้ที่ห้อง 325) 

2. เปิดให้จองคิวได้ทุกวัน ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน (ลงนัดได้เฉพาะวันท าการเท่านั้น ไม่รวมวันหยุด วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ หรือวันหยุดที่ส านักอาหารก าหนด) และเปิดจองวันใหม่เวลา 10.00 น. ของทุกวัน  

3. ผู้ยื่นค าขอต้องจองเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้จองแทนกัน  
 ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่สามารถมายื่นเองได้ สามารถมอบหมายผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนเพ่ือรักษาสิทธิ์ในการจอง

คิว โดยน าหลักฐานการจองคิวมายืนยัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มาแทนต้องเป็นผู้มีอ านาจหรือได้รับมอบ
อ านาจในการยื่นค าขอ แก้ไขเอกสาร หรือลงนามรับทราบข้อบกพร่อง และได้เปิดสิทธิ์ใช้ระบบอาหาร
ด้วยแล้วเท่านั้น (ส าหรับกรณี Fast Track ผู้มาแทนก็ต้องมีสิทธิ์ Fast Track ด้วยเช่นกัน) 

 แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ที่มาแทน มาสาย หรือไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอ หรือ
เอกสารไม่ตรงกับที่จองคิวเข้ามา หรือขาดความพร้อมในการยื่นค าขอ ยังเป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่น
ค าขอที่จองไว้ (จัดเก็บเป็นประวัติเพ่ือจัดเกรด และถูกด าเนินการกรณีผิดเงื่อนไข) 

4. เจ้าหน้าที่จะประเมินความพร้อมและคุณภาพในการจัดเตรียมค าขอของผู้ยื่นค าขอหลังจากให้บริการ โดยมี
มาตรการกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตารางที่ 1 และน าข้อมูลไปใช้จัดเกรดผู้ประกอบการ ดังตารางที่ 2 
ตามล าดับ 

5. ยกเลิกข้อจ ากัดจ านวนการยื่นค าขอเดิม เปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดเกรดโดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่มีความพร้อมและมี
คุณภาพแทน  

6. ส าหรับผู้ที่มีความพร้อมและประสงค์จะให้ระบบแทรกคิวที่มีผู้ยกเลิกไป ต้องลงทะเบียนเข้าบัญชีรอจ่ายคิว
อัตโนมัติ (waiting list) โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม คือ 
6.1   บัญชี waiting list แยกตามประเภทค าขอ 
6.2   สามารถอยู่ในบัญชี waiting list ได้ท่านละคิวเดียวเท่านั้น (จะเข้าเป็น list ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคิว waiting 

list ที่จองไว้ ระบบได้จ่ายคิวให้แล้วเท่านั้น) 
6.3   หากไม่มาตามนัดหรือยกเลิกคิวกระชั้นจะถูกมาตรการลงโทษเช่นเดียวกับคิวจองในระบบปกติ 
6.4   สามารถเข้ามายกเลิกตัวเองออกจาก waiting list นั้นได ้

7. เมื่อมีคิวถูกยกเลิก ระบบจะดึงคิวแรกในบัญชี waiting list มาบรรจุแทน หากไม่มีรายชื่อใน waiting list ระบบ
จะปล่อยคิวนั้นให้ว่างส าหรับผู้อ่ืนในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป เพื่อป้องกันการซื้อขายคิว 
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ตารางท่ี 1 เงื่อนไขและมาตรการกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ส าหรับคิวที่ไม่มีความพร้อมในการยื่นค าขอ 

ล าดับ เง่ือนไข 1 มาตรการกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 2  
1. กรณียกเลิกคิวกระช้ัน (ก่อนถึงวันนัดหมายน้อยกว่า 5 

วันท าการ) 3  
จะไม่สามารถจองคิวได้อีก 15 วันท าการนับจากวันที่ ผิด
เง่ือนไข และ จะยกเลิกคิวทั้งหมดที่มีช่ือผู้ยื่นและ/หรือมีช่ือ
บริษัทที่ผิดเงื่อนไขใน 15 วันท าการนับจากวันท่ีผิดเง่ือนไข  

2.  กรณลีะทิ้งคิวไมม่าตามนัดหมาย 
3. กรณีมาสายกว่าเวลานัดหมาย เกินกว่า 10 นาท ี 
4. กรณีคิวท่ีไม่มีความพร้อมในการยืน่ค าขอ เช่น แจ้ง

ข้อมูลไมต่รงตามค าขอท่ียื่น หรือเอกสารประกอบค าขอ
ไม่ตรงตามที่ประเมินใน Checklist เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 2 การจัดเกรดผู้ยื่นค าขอ 

เกรด พฤติกรรม สิทธิ4 
A  

 
 
 
 
 ไม่มีประวัติ

แจ้งข้อมูล
เท็จ 

 แจ้งข้อมูลถูกต้องตรงตามค าขอท่ียื่น 
เอกสารประกอบค าขอตรงตามที่
ประเมินใน Checklist / 
มีความพร้อม  (ทุกครั้งท่ีมายื่น) 

     มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ต่อไปนี ้
 ยกเลิกคิวกระชั้นไมเ่กิน 4 ครั้ง 
 ไม่มาตามนดัไมเ่กิน 2 ครั้ง 
 มาสายไมเ่กิน 4 ครั้ง 

ไม่จ ากดัจ านวนค าขอ 

B  แจ้งข้อมูลไมต่รงตามค าขอท่ียื่น หรือ
เอกสารประกอบค าขอไม่ตรงตามที่
ประเมินใน Checklist /ขาดความ
พร้อม ไม่เกิน 5 ครั้ง 

     มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ต่อไปนี ้
 ยกเลิกคิวกระชั้น 5-9 ครั้ง 
 ไม่มาตามนดั 3-4 ครั้ง 
 มาสาย  5-9 ครั้ง 

จ ากัดจ านวนค าขอไม่เกิน 3 
ค าขอ/เลขสถานท่ี/วัน 

C  แจ้งข้อมูลไมต่รงตามค าขอท่ียื่น หรือ
เอกสารประกอบค าขอไม่ตรงตามที่
ประเมินใน Checklist /ขาดความ
พร้อมมากกว่า 5 ครั้ง  

     มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ต่อไปนี ้
 ยกเลิกคิวกระชั้น 10 - 49 ครั้ง 
 ไม่มาตามนดั 5 - 24 ครั้ง 
 มาสาย 10 - 49 ครั้งขึ้นไป 

จ ากัดจ านวนค าขอไม่เกิน 1 
ค าขอ/เลขสถานท่ี/วัน 

BL 
(Black 
list) 

 แจ้งข้อมูล
เท็จ 5 

 

กรณีมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ต่อไปนี้   
 จองแล้วยกเลิกกระช้ัน ตั้งแต ่50 ครั้งขึ้นไป 
 ไม่มาตามนดั ตั้งแต่ 25 ครั้งข้ึนไป 
 มาสาย ตั้งแต่ 50 ครั้งข้ึนไป 
 ซื้อขายคิว หรือ กระท าการอันเปน็เหตุให้ส านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาเสียหาย 
 เปลี่ยนแปลงเอกสารนอกเหนือจากรายการทีร่ะบไุว้ใน 

บันทึกข้อบกพร่อง เช่น สอดไส ้แก้ไขเปลีย่นแปลงของเดิมทีเ่คยยื่นไว้ 
 อื่นๆ ที่ร้ายแรงในระดับเดียวกัน 

ไม่สามารถจองคิวและยื่นค า
ขอกับ อย. ได้อีก ต้องเข้ามา
ติดต่อเจา้หน้าท่ีท าหลักฐาน
บันทึกค าให้การ หรือ
ด าเนินคดี (กรณีแจ้งข้อมลู
เท็จ) แล้วเสร็จก่อน และ
จ ากัดจ านวน 1 ค าขอ/
สัปดาห/์เลขสถานท่ีหรือเลข
นิติบุคคลหรือเลขบัตร
ประชาชน 

 
ส านักอาหาร 
15 ธันวาคม 2559 

 
                                                           
1 นอกจากจะถูกด าเนินการตามมาตรการในตารางที่ 1 แล้ว ระบบจะเก็บประวัติเพื่อจัดเกรดตามตารางที่ 2 ต่อไป 
2 มี e-mail แจ้งผู้ประกอบการด้วยว่าถูกยกเลิกคิวแล้ว พร้อมระบุสาเหตุ และสามารถตรวจสอบประวัติการบล็อกได้ในระบบ 
3
 นับวันท่ีนัดหมายเป็นวันท่ี 1 นับถอยหลังไป 5 วันท าการ วันท่ี 5 ยังสามารถยกเลิกไดโ้ดยไมผ่ิดเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น ได้นดัหมายมา
ยื่นค าขอ วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 แต่ต้องการยกเลิกคิวในวันดังกล่าว ต้องยกเลิกภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 จะไมผ่ิด
เงื่อนไขการยกเลิกคิวกระชั้น 

4 อยู่ในระบบคิวได้ไมเ่กิน 20 ค าขอ/สถานท่ี/ผู้ยื่น 
5 Admin ท าข้อมูลเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มเพื่อให้ผู้อ านวยการส านักอาหารให้ความเห็นชอบก่อน 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 


