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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ  เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ 
ในกฎหมายซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จึงเป็นการสมควรกําหนดค่าใช้จ่าย   
ที่จะจัดเก็บ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร   
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  (๓)  (๖)  และข้อ  ๔  วรรคสาม  แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในการประชุมคร้ังที่  ๕ - ๕/๒๕๖๐  
เม่ือวนัที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กําหนดค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร  ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ให้ผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในกรณีดังต่อไปน้ี  
ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

(๑) กรณีที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด  มีดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ  ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศน้ี 
   (ก) เป็นโครงการพระราชดําริ  หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   (ข) เป็นสถานประกอบการที่มีเคร่ืองจักรไม่เกิน  ๕  แรงม้า  และคนงานไม่ถึง  

๗  คน  ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  และกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 (๑.๒) ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในรายการใดรายการหนึ่ง  ของแต่ละบัญชีที่แนบท้าย
ประกาศนี้  มีดังต่อไปนี้ 

   (ก) เป็นคําขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับ
การข้ึนทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ  ตามข้อ  ๑.๑  (๘)  ในบัญชี  ๑  ที่แนบท้าย
ประกาศนี้ 

   (ข) เป็นคําขออนุญาตนําเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร  หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ  ตามข้อ  ๑.๒  (๖)  ในบัญชี  ๑  ที่แนบท้ายประกาศน้ี 
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   (ค) เป็นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจําหน่าย   
นอกราชอาณาจักร  ตามข้อ  ๑.๓  (๘)  ในบัญชี  ๑  ที่แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒) กรณีที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บบางส่วน  โดยการจัดเก็บไม่เต็มอัตราค่าใช้จ่าย 
ที่จะจัดเก็บในรายการหนึ่งรายการใดของแต่ละบัญชีที่แนบท้ายประกาศน้ี  มีดังต่อไปนี้  และหากค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บนั้น  เม่ือได้คํานวณค่าใช้จ่ายสุทธิที่จะจัดเก็บดังกล่าวแล้วมีเศษสตางค์  ให้ปัดเศษลงเป็น
จํานวนเต็มหลักสิบ 

 (ก) เป็นการพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  คําขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยมีการอ้างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม  ของผู้รับอนุญาตที่เป็นบุคคล
หรือนิติบุคคลเดียวกัน  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งคําขอ  ในอัตราหนึ่งในสามของอัตราค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บ  ตามข้อ  ๑.๓  ในบัญชี  ๑  ที่แนบท้ายประกาศน้ี 

 (ข) เป็นการพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  คําขออนุญาต
โฆษณาอาหาร  โดยมีการอ้างอิงการโฆษณาอาหารที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมและไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   
การโฆษณาอาหารที่นํามาอ้างอิงนั้น  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งคําขอ  ในอัตราหนึ่งในสาม 
ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ  ตามข้อ  ๑.๔  ในบัญชี  ๑  ที่แนบท้ายประกาศน้ี 

 (ค) เป็นการย่ืนคําขอ  โดยนําคําขอเดิมซึ่งมีการยื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม  ตามที่ได้
มีการประเมินเอกสารทางวิชาการในคราวก่อน  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บตามข้อ  ๒.๑  ข้อ  ๒.๒  ข้อ  ๒.๓  หรือข้อ  ๒.๔  ในบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้  
แล้วแต่กรณี   

 ทั้งนี้  ให้มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒  (๒)  (ค)  ทุกคร้ังจนกว่าจะผ่านการพิจารณาอนุญาต 
 (ง) เป็นการพิจารณาและตรวจสถานประกอบการอาหาร  เพื่อติดตามการแก้ไข

ข้อบกพร่อง  ณ  สถานประกอบการ  (Follow-up  Audit)  ในกรณีนี้ให้จัดเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราก่ึงหนึ่ง
ของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ  ตามข้อ  ๒.๕  ในบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บในแต่ละรายการที่เก่ียวข้องตามประกาศนี้  
เป็นขั้นตอนหนึ่งของแต่ละกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร  ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน  
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เร่งรัด 
การแก้ไขคู่มือสําหรับประชาชนในแต่ละกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร  เพื่อให้เป็นไป 
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเร็ว 

ข้อ ๔ เม่ือประกาศนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้มีผลใช้บังคับตามเง่ือนไข  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จัดเก็บค่าใช้จ่ายในทุกรายการตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้  สําหรับการย่ืนคําขอ  ณ  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  และให้รวมถึงคําขอท่ีอยู่ในอํานาจการพิจารณาอนุญาตของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ที่ได้ย่ืน  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วย  ยกเว้นแต่เป็นรายการ 
ของค่าใช้จ่ายซึ่งจะจัดเก็บได้  ก็ต่อเม่ือมีการออกหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ให้แล้วเสร็จก่อน  จึงจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 

ในกรณีคําขอที่จัดเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ  ๔  (๑)  ซึ่งได้ย่ืนคําขอ  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับคําขอ  และแจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบว่ามีค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ 
ตามประกาศนี้รวมถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ตลอดจนให้บันทึกไว้
ในคําขอเก่ียวกับการแจ้งนั้นพร้อมลายมือชื่อของผู้ ย่ืนคําขอด้วย  แล้วจึงจัดส่งคําขอดังกล่าวมาให้ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป  ทั้งนี้  ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับคําขอตามความในวรรคน้ี  
จนกว่าจะมีการรับคําขอโดยวิธีอื่น 

(๒) เม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  จัดเก็บค่าใช้จ่ายในทุกรายการตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้  สําหรับ
การย่ืนคําขอ  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ยกเว้นแต่เป็นรายการของค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถจัดเก็บ
ได้ตามความในข้อ  ๔  (๑) 

ทั้งนี้  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่งรัดการออกหรือการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง
กฎหมายตามข้อ  ๔  (๑)  แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จ  ภายในหกสิบวัน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



- ๑ - 

บัญชแีนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑอ์าหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญชี ๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย

ที่จะจัดเก็บ 
(บาท) 

๑.๑ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
     ค าขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร หรือค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   (๑) ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (๑) ฉบับละ ๑,๐๐๐ 
   (๒) การยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
  (๒.๑) กรณีเพ่ิมประเภทอำหำร หรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลน 

แผนผัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร (๑) 
ฉบับละ ๕๐๐ 

  (๒.๒) กรณีแก้ไขรำยกำรอ่ืน นอกเหนือจำกกำรเพ่ิมประเภท 
        หรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง 

ฉบับละ ๒๕๐ 

   (๓) ค ำขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำร (๑) ฉบับละ ๒,๐๐๐ 
   (๔) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (๑) ฉบับละ ๕๐๐ 
   (๕) ค าขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (๑) 
  (๕.๑) กรณีย้ำยสถำนที่ผลิต ฉบับละ ๒,๐๐๐ 
  (๕.๒) กรณีย้ำยสถำนที่เก็บอำหำร ฉบับละ ๕๐๐ 
   (๖) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร 

  (๖.๑) กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร (๑) ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

  (๖.๒) กรณีแก้ไขรำยกำรอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
แบบแปลนแผนผังหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร 

ฉบับละ ๕๐๐ 

   (๗) ค ำขออนุญำตผลิตอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว ฉบับละ ๕๐๐ 
   (๘) ค ำขออนุญำตผลิตอำหำรหรือส่งออกซ่ึงอำหำรเพ่ือเป็นตัวอย่ำง

ส ำหรับกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำรหรือเพ่ือพิจำรณำในกำรสั่งซื้อ 
รำยกำรละ ๒๔๐ 

๑.๒ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
     ค าขออนุญาตและแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่น าเข้าอาหาร หรือค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
  (๑) ค ำขออนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 
  (๒) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ฉบับละ ๕๐๐ 

 
  (๓) ค ำขออนุญำตย้ำยสถำนที่น ำเข้ำหรือสถำนที่เก็บอำหำร ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 



- ๒ - 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญชี ๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย

ที่จะจัดเก็บ 
(บาท) 

  (๔) ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร ฉบับละ ๕๐๐ 
  (๕) ค ำขออนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรเฉพำะครำว ฉบับละ ๕๐๐ 
  (๖) ค ำขออนุญำตน ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อเป็นตัวอย่ำง 
     ส ำหรับกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำรหรือเพ่ือพิจำรณำในกำรสั่งซื้อ 

ฉบับละ ๒๔๐ 

๑.๓ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขออนุญาต  
     และแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร หรือค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
  (๑) ค าขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร 

 
  (๑.๑) ส ำหรับอำหำรควบคุมเฉพำะที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
          เช่น อำหำรทำรกหรือเด็กเล็กซึ่งมีระบบกำรย่อยอำหำรผิดปกติ 

ฉบับละ ๔,๐๐๐ 

   (๑.๒) ส ำหรับอำหำรอื่น นอกเหนือจำกข้อ (๑.๑) ฉบับละ ๓,๐๐๐ 
   (๒) ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร ฉบับละ ๑,๐๐๐ 
   (๓) ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

 
  (๓.๑) ส ำหรับอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
          เช่น อำหำรทำงกำรแพทย์ อำหำรส ำหรับสตรีมีครรภ์ เป็นต้น 

ฉบับละ ๔,๐๐๐ 

   (๓.๒) ส ำหรับอำหำรอื่น นอกเหนือจำกข้อ (๓.๑) ฉบับละ ๓,๐๐๐ 

 
  (๔) กำรยื่นแบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำร 
       ทีไ่ด้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร 

ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

   (๕) กำรยื่นใบจดทะเบียนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร ฉบับละ ๒,๐๐๐ 

 
  (๖) กำรยื่นแบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่จดทะเบียนอำหำร/ 
       แจ้งรำยละเอียดอำหำร  

ฉบับละ ๕๐๐ 

 

  (๗) กำรยื่นใบจดทะเบียนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร  
       และกำรยื่นแบบแก้ไขรำยละเอียดของอำหำร 
       ที่จดทะเบียนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร  
       (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ) 

ฉบับละ ๒๐๐ 

 
  (๘) กำรยื่นหนังสือชี้แจงกำรขอเพ่ิมฉลำกอำหำรที่ผลิต 
       เพ่ือส่งออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 

ฉบับละ ๒๔๐ 
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บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญชี ๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่ายที่

จะจัดเก็บ 
(บาท) 

 
1.   ๑.๔ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
           ค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร หรือค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        (๑) ค ำขออนุญำตโฆษณำ ฉบับละ ๒,๐๐๐ 

 
 ๑.๕ การพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
      ค าขอประเมินความปลอดภัย และการกล่าวอ้างทางสุขภาพ หรือค าขออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

        (๑) ค ำขอประเมินควำมปลอดภัยของวัตถุเจือปนอำหำร ฉบับละ ๓,๐๐๐ 

        (๒) ค ำขอประเมินกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ (Health Claim) ฉบับละ ๓,๐๐๐ 

 

       (๓) ค ำขอประเมินคุณภำพหรือมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของ
วัสดุที่ใช้ท ำขวดนมและภำชนะบรรจุนมส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 
ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

ฉบับละ ๓,๐๐๐ 

 

       (๔) ค ำขอประเมินคุณภำพหรือมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของ
ภำชนะบรรจุที่ท ำจำกพลำสติกท่ียังมิได้ก ำหนดคุณภำพ 

           หรือมำตรฐำนไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
ฉบับละ ๓,๐๐๐ 

 

       (๕) ค ำขอกำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเก่ียวกับกำรประเมิน 
            ควำมปลอดภัยอำหำร  
            (เฉพำะกรณีไม่เข้ำข่ำยนิยำมและขอบเขตของอำหำรใหม่) 

ฉบับละ ๓,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ    (๑) หมำยถึง เป็นค ำขอที่ต้องตรวจสถำนประกอบกำร ต้องจ่ำยค่ำกำรพิจำรณำและ 
ตรวจสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร ตำมข้อ ๒.๕  
ในบัญชี ๒ กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร และกำรตรวจสถำนประกอบกำรด้วย 
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บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญชี ๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ 
 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่ายที่

จะจัดเก็บ 
(บาท) 

๒.๑ การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการขออนุญาตในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารหรือฉลาก 
   (๑) กำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ 

        ที่มีกำรใช้สำรอำหำร หรือสำรเคมีตัวใหม่ หรือพัฒนำสูตรใหม่  
        เพ่ืออ้ำงประโยชน์ในทำงโภชนำกำรหรือกำรแพทย์ 

ฉบับละ ๖๙,๐๐๐ 

   (๒) กำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเก่ียวกับกำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ 
       ที่ไม่ใช่สำรตัวใหม่ แต่มีกำรอ้ำงสรรพคุณเพ่ิมเติม 
       ในทำงโภชนำกำรหรือกำรแพทย์ 

ฉบับละ ๔๕,๐๐๐ 

   (๓) กำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเกี่ยวกับกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์หรือฉลำกของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแล้ว  

       เพ่ืออ้ำงประโยชน์ในทำงโภชนำกำรหรือกำรแพทย์ 
ฉบับละ ๔๕,๐๐๐ 

๒.๒ การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัย การกล่าวอ้างทางสุขภาพ  
     และข้อหารืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
   (๑) กำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยอำหำร  

      (เฉพำะกรณีไม่เข้ำข่ำยนิยำมและขอบเขตของอำหำรใหม่  
      แต่จ ำเป็นต้องมีกำรประเมินทำงวิชำกำร) 

ฉบับละ ๖๙,๐๐๐ 

   (๒) กำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเก่ียวกับกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
       ที่ยังไม่มีกำรก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน และเงื่อนไขกำรใช้ 

ฉบับละ ๖๙,๐๐๐ 

   (๓) กำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเกี่ยวกับกำรใช้ภำชนะบรรจุอำหำร  
หรือขวดนมที่ท ำจำกวัสดุชนิดใหม่ 

ฉบับละ ๖๙,๐๐๐ 

   (๔) กำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเหมำะสม
และเงื่อนไขของกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพของส่วนประกอบ 

       หรือผลิตภัณฑ์อำหำร 
ฉบับละ ๖๙,๐๐๐ 

   (๕) กำรประเมินเอกสำรวิชำกำรเกี่ยวกับกำรใช้ส่วนประกอบที่เคยมี
กำรพิจำรณำอนุญำตไว้แล้ว แต่มีกำรขออนุญำตในอำหำรชนิดอ่ืน 
หรือกำรขอเพ่ิมปริมำณกำรใช้ในอำหำรประเภทที่เคยอนุมัติ 

ฉบับละ ๔๕,๐๐๐ 

 



- ๕ - 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญชี ๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ 
 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่ายที่

จะจัดเก็บ 
(บาท) 

๒.๓ การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิต 
ส าหรับกรณีที่ใชก้รรมวิธีการผลิตอาหารแบบใหม่ เทคโนโลยี 

     การผลิตแบบใหม่ เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน 
     การผลิตอาหารแบบใหม่  
     (เฉพำะกรณีไม่เข้ำข่ำยนิยำมและขอบเขตของอำหำรใหม่  

แต่จ ำเป็นต้องมีกำรประเมินทำงวิชำกำร) 

ฉบับละ ๑๗,๐๐๐ 

๒.๔ การประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาและ
การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน หรือข้อหารืออ่ืน 

     ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
     ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 

(๑) กรณีท่ีมีควำมซับซ้อนของข้อมูลทำงวิชำกำร  
     เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำข้ึนทะเบียนผู้ก ำหนด 
     กระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)  
(๒) กรณีท่ีมีควำมซับซ้อนของข้อมูลทำงวิชำกำร  
     เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนที่หรือผลิตภัณฑ์  

ฉบับละ ๑๗,๐๐๐ 

๒.๕ การพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร  
       โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด(ก),(ข) 
    (๑) ไม่เกิน ๕ แรงม้ำ และคนงำน ๑-๖ คน ฉบับละ ๓,๐๐๐ 
    (๒) มำกกว่ำ ๕ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้ำ หรือคนงำน ๗-๕๐ คน ฉบับละ ๕,๐๐๐ 
    (๓) มำกกว่ำ ๒๐ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้ำ หรือคนงำน ๕๑-๑๐๐ คน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ 
    (๔) มำกกว่ำ ๕๐ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้ำ หรือคนงำน ๑๐๑-๒๐๐ คน ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ 
   (๕) มำกกว่ำ ๑๐๐ แรงม้ำ หรือคนงำนมำกกว่ำ ๒๐๐ คน ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ  ๑) (ก) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำที่พักส ำหรับคณะประเมิน ให้สถำนประกอบกำร 

ด้ำนอำหำรผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 
          ๒) (ข) หมำยถึง เป็นอัตรำค่ำใช้จ่ำยเฉพำะกรณีขอรับกำรพิจำรณำและตรวจสถำนประกอบกำร

ด้ำนอำหำรจำกผู้พิจำรณำอนุญำตเท่ำนั้น  
กรณีขอรับกำรพิจำรณำและตรวจสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร  
จำกหน่วยตรวจและหน่วยรับรองสถำนประกอบกำรอำหำรที่ขึ้นบัญชีกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ให้อัตรำค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมข้อตกลง
ระหว่ำงหน่วยตรวจและหน่วยรับรองสถำนประกอบกำรอำหำรกับผู้ยื่นค ำขอ 



- ๖ - 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญชี ๓ การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกจากบัญชี ๑ และบัญชี ๒ 
 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย

ที่จะจัดเก็บ 
(บาท) 

๓.๑ การพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร 
    (๑) กำรพิจำรณำออกหนังสือรับรองหรือใบรับรอง ฉบับละ ๕๐๐ 

 
   (๒) กำรตรวจสอบและสืบค้นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกำรอนุญำต  
        (ไม่รวมกำรคัดส ำเนำเอกสำร) 

รำยกำรละ ๑๐๐ 

 
   (๓) การพิจารณา การวินิจฉัย การรับรอง การขอความเห็นชอบ  
        การตอบข้อหารือ หรือบริการข้อมูล โดยตอบเป็นหนังสือ 

 

  (๓.๑) เรื่องง่าย และไม่ซับซ้อน เช่น 
  (๑) วินิจฉัยประเภทอำหำร 
  (๒) กำรพิจำรณำใบรับรองสถำนที่ผลิตอำหำร 
       ในต่ำงประเทศ 
  (๓) กำรเทียบมำตรฐำนสถำนที่ผลิตของต่ำงประเทศ 
  (๔) กำรพิจำรณำสูตร หรือฉลำกอำหำร 
  (๕) กำรรับรองกำรครอบครองกำเฟอีน 
  (๖) กำรพิจำรณำข้อควำมโฆษณำ 
  (๗) กำรพิจำรณำแบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีกำรผลิต 
       ในลักษณะที่ไม่ซับซ้อน 

รำยกำรละ ๑,๐๐๐ 

 

  (๓.๒) เรื่องยาก และซับซ้อน  
          (ไม่ต้องประเมินทำงวิชำกำรหรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ) เช่น 

  (๑) กำรพิจำรณำข้อหำรือ กำรขอควำมเห็นชอบ  
       หรือกำรขอให้พิจำรณำอนุญำตตำมเงื่อนไขที่ 
       ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
  (๒) กำรพิจำรณำแบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีกำรผลิต  
        ที่มีควำมซับซ้อน 

รำยกำรละ ๓,๐๐๐ 

 

   (๔) กำรพิจำรณำคุณภำพหรือมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์  
        (เฉพำะวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล) 

ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

 
   (๕) การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการยื่นค าขอในระบบ E-submission  
        (กรณีท่ีต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลให้) 

 
   (๕.๑) ค ำขอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ 
           และไม่ต้องแนบเอกสำร 

ฉบับละ ๒๐๐ 

 



- ๗ - 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บัญชี ๓ การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกจากบัญชี ๑ และบัญชี ๒ 
 

รายการ หน่วยนับ 
อัตราค่าใช้จ่าย

ที่จะจัดเก็บ 
(บาท) 

 
(๕.๒) ค ำขอผลิตภัณฑ์ท่ีต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ 
        หรือต้องแนบเอกสำรค ำขอสถำนที่ หรือค ำขอโฆษณำ 

ฉบับละ ๕๐๐ 

๓.๒ การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบแทน 
    (๑) ใบอนุญำตโฆษณำอำหำร ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

    (๒) ใบแทนใบอนุญำตโฆษณำ ฉบับละ ๕๐๐ 
 


