
 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
อันจะส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีทางเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพได้มากขึ้น  และยังเป็น  
การผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร  และระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี  
ประสิทธิภาพและทันสมัย  เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับการค้าโลก  โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม
ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศอย่างย่ังยืนอันเป็นการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อประโยชน์ 
แก่ประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  (๕)  แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๗/๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
และความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร  ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในการประชุม 
คร้ังที่  ๓ - ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร  เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ในการน้ีอาจให้มีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  
ทุก  ๕  ปี  หรือเม่ือมีเหตุจําเป็นอื่น 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



- ๑ - 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  อัตราคา่ใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคาํขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บญัชี ๑ การพิจารณาคําขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 

รายการ หนว่ยนบั 
อัตราสูงสุด 

(บาท) 
  ๑.๑  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 

คําขออนญุาตและแก้ไขรายละเอียดการอนญุาตสถานที่ผลติอาหาร หรือคําขออืน่ที่เกี่ยวขอ้ง 
 (๑)  คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเ่ข้าข่ายโรงงาน ฉบับละ ๑,๓๐๐ 
 (๒)  การยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  ฉบับละ ๗๐๐ 

 (๓)  คําขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร  ฉบับละ ๒,๕๐๐ 

 (๔)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร  ฉบับละ ๗๐๐ 

 (๕)  คําขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร  ฉบับละ ๒,๕๐๐ 

 (๖)  คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนญุาตผลิตอาหาร ฉบับละ ๑,๓๐๐ 

 (๗)  คําขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว  ฉบับละ ๑,๓๐๐ 

 (๘)  คําขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึง่อาหารเพือ่เป็นตัวอย่าง  
      สําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรอืเพื่อพิจารณาในการส่ังซือ้  

รายการละ ๓๐๐ 

๑.๒  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 
คําขออนญุาตและแก้ไขรายละเอียดการอนญุาตสถานที่นําเข้าอาหาร หรือคําขออื่นที่เกีย่วข้อง 

(๑)  คําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๖,๓๐๐ 

(๒)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๗๐๐ 

(๓)  คําขออนุญาตย้ายสถานทีน่ําเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร  ฉบับละ ๑,๓๐๐ 

(๔)  คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนญุาตนําเข้าอาหาร ฉบับละ ๗๐๐ 

(๕)  คําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว  ฉบับละ ๗๐๐ 

(๖)  คําขออนุญาตนําเข้าซึง่อาหารเพือ่เป็นตัวอย่างสําหรับ 
      การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการส่ังซื้อ 

ฉบับละ ๓๐๐ 

๑.๓  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 
คําขออนญุาตและแก้ไขรายละเอียดการอนญุาตผลิตภณัฑ์อาหาร หรือคําขออืน่ที่เกีย่วข้อง 

(๑)  คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 (๒)  คําขอแก้ไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร  ฉบับละ ๑,๓๐๐ 

 (๓)  คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร  ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 (๔)  การยื่นแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีได้รับอนญุาตใช้ฉลากอาหาร  ฉบับละ ๑,๓๐๐ 

 (๕)  การยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจง้รายละเอียดอาหาร ฉบับละ ๒,๕๐๐ 

 
(๖)  การยื่นแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/ 
      แจ้งรายละเอียดอาหาร  

ฉบับละ ๗๐๐ 

 
 
 



- ๒ - 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  อัตราคา่ใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคาํขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บญัชี ๑ การพิจารณาคําขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 

 
รายการ หนว่ยนบั 

อัตราสูงสุด 
(บาท) 

 

(๗) การยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจง้รายละเอยีดอาหาร และ 
      การยืน่แบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารทีจ่ดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  
     (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ) 

ฉบับละ ๓๐๐ 

 
(๘) การยื่นหนงัสือชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหารที่ผลิต 
     เพื่อส่งออกจําหน่ายนอกราชอาณาจักร 

ฉบับละ ๓๐๐ 

๑.๔  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 
       คําขอและการอนญุาตโฆษณาอาหาร หรือคําขออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๑)  คําขออนุญาตโฆษณา   ฉบับละ ๒,๕๐๐ 

๑.๕  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 
คําขอประเมินความปลอดภยั และการกล่าวอ้างทางสุขภาพ หรือคําขออืน่ที่เกีย่วข้อง 

(๑)  คําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถเุจือปนอาหาร ฉบับละ ๓,๘๐๐ 

 (๒)  คําขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ฉบับละ ๓,๘๐๐ 

 

(๓)  คําขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัย 
      ของวัสดุทีใ่ช้ทําขวดนมและภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
      ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กําหนดไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับละ ๓,๘๐๐ 

 

(๔)  คําขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัย 
      ของภาชนะบรรจทุี่ทําจากพลาสติกที่ยงัมิได้กําหนดคุณภาพ 
      หรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับละ ๓,๘๐๐ 

๑.๖  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 
       คําขออืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการอนญุาต 

ฉบับละ ๑,๓๐๐ 

๑.๗  การพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 
       การตอ่อายคุําขออนญุาตทีก่าํหนดการต่ออายุไว้ คร้ังละเท่ากบัค่าคําขอประเภทนัน้ๆ แตล่ะฉบบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓ - 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  อัตราคา่ใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคาํขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บญัชี ๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ 
 

รายการ หนว่ยนบั 
อัตราสูงสุด 

(บาท) 
๒.๑ การประเมินเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกบัการขออนญุาตในส่วนของผลิตภณัฑ์อาหารหรือฉลาก 
 (๑)  การประเมินเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

      ที่มีการใช้สารอาหาร หรอืสารเคมีตัวใหม่ หรือพัฒนาสูตรใหม่  
      เพื่ออ้างประโยชน์ในทางโภชนาการหรือการแพทย์ 

ฉบับละ ๑๓๐,๐๐๐ 

 (๒)  การประเมินเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 
      ที่ไม่ใช่สารตัวใหม่ แต่มกีารอ้างสรรพคุณเพิ่มเติมในทางโภชนาการ 
      หรือการแพทย์ 

ฉบับละ ๘๖,๓๐๐ 

 (๓)  การประเมินเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพื่ออ้างประโยชน์ในทาง
โภชนาการหรอืการแพทย์ 

ฉบับละ ๘๖,๓๐๐ 

๒.๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกบัการประเมินความปลอดภยั การกล่าวอ้างทางสุขภาพ  
      และข้อหารืออืน่ที่เกีย่วขอ้ง 
 (๑)  การประเมินเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยอาหาร 

(เฉพาะกรณีไม่เข้าข่ายนยิามและขอบเขตของอาหารใหม่  
      แต่จําเป็นต้องมกีารประเมินทางวิชาการ) 

ฉบับละ ๑๓๐,๐๐๐ 

 (๒)  การประเมินเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
      ที่ยังไม่มกีารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และเงื่อนไขการใช้ 

ฉบับละ ๑๓๐,๐๐๐ 

 (๓)  การประเมนิเอกสารทางวิชาการเกีย่วกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร หรอืขวดนม 
      ที่ทําจากวสัดุชนิดใหม ่

ฉบับละ ๑๓๐,๐๐๐ 

 (๔)  การประเมินเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสม 
      และเงื่อนไขของการกล่าวอ้างทางสุขภาพของส่วนประกอบหรือ 
      ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ฉบับละ ๑๓๐,๐๐๐ 

 (๕)  การประเมินเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการใช้ส่วนประกอบทีเ่คยมี 
      การพจิารณาอนุญาตไว้แล้ว แต่มีการขออนุญาตในอาหารชนิดอื่น  
      หรือการขอเพิ่มปริมาณการใช้ในอาหารประเภททีเ่คยอนุมัติ 

ฉบับละ ๘๖,๓๐๐ 

๒.๓ การประเมินเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกรรมวธิกีารผลติ 
สําหรับกรณทีี่ใชก้รรมวธิกีารผลิตอาหารแบบใหม่ เทคโนโลยกีารผลติแบบใหม่ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติอาหารแบบใหม่  

      (เฉพาะกรณีไม่เข้าข่ายนิยามและขอบเขตของอาหารใหม่  
      แต่จําเป็นต้องมกีารประเมินทางวิชาการ) 

ฉบับละ ๓๕,๐๐๐ 

๒.๔ การประเมินเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกบัรายงานผลการศกึษาและ 
      การกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อดว้ยความร้อน หรือขอ้หารืออืน่ที่เกี่ยวข้องกบั 
      การผลติอาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนทิชนดิที่มีความเปน็กรดต่ําและชนดิทีป่รับกรด 

ฉบับละ ๓๕,๐๐๐ 

 
 



- ๔ - 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  อัตราคา่ใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคาํขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

บญัชี ๒ การประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจสถานประกอบการ 
 

รายการ หนว่ยนบั 
อัตราสูงสุด 

(บาท) 
๒.๕ การพจิารณาและตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร  
      (สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักสําหรับคณะประเมิน  
      ให้สถานประกอบการด้านอาหารผู้ยื่นคําขอ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) 
 (๑)  ไม่เกิน ๕ แรงม้า และคนงาน ๑-๖ คน ฉบับละ ๕,๐๐๐ 
 (๒)  มากกว่า ๕ แรงม้าแต่ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า หรือคนงาน ๗-๕๐ คน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ 
 (๓)  มากกว่า ๒๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงาน ๕๑-๑๐๐ คน ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ 
 (๔)  มากกว่า ๕๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า หรือคนงาน ๑๐๑-๒๐๐ คน ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ 
 (๕)  มากกว่า ๑๐๐ แรงม้า หรอืคนงานมากกว่า ๒๐๐ คน ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ    เป็นอัตราค่าใช้จ่ายเฉพาะกรณีขอรับการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
                จากผู้พิจารณาอนุญาตเท่าน้ัน  
                กรณีใช้บริการหน่วยตรวจสอบและรับรองสถานประกอบการอาหารท่ีขึ้นบัญชีกับ 
                สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง 
                หน่วยตรวจสอบและรับรองสถานประกอบการอาหารกับผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕ - 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  อัตราคา่ใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคาํขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บญัชี ๓ การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกจากบญัชี ๑ และบญัชี ๒ 

 

รายการ หนว่ยนบั 
อัตราสูงสุด 

(บาท) 

๑. การพจิารณาสนบัสนนุและพฒันาผูป้ระกอบการด้านอาหาร 

 ๑.๑ การพจิารณาออกหนังสือรับรองหรือใบรบัรอง ฉบับละ ๗๐๐ 

 ๑.๒ การตรวจสอบและสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต รายการละ ๒,๐๐๐ 

 
๑.๓ การพจิารณา การวินิจฉัย การรับรอง การขอความเห็นชอบ การตอบขอ้หารือ  
      หรือบริการข้อมูล โดยตอบเป็นหนังสือ 

รายการละ ๓,๘๐๐ 

๑.๔ การพจิารณาคุณภาพหรอืมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  
      (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาล) 

ฉบับละ ๑,๓๐๐ 

 
๑.๕ การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการยื่นคําขอในระบบ E-submission  
      (กรณีทีต่้องการให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทกึขอ้มูลให้) 

ฉบับละ ๗๐๐ 

๒. การพจิารณาออกใบอนญุาตหรือใบแทน 

 ๒.๑  ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ฉบับละ ๖,๓๐๐ 

 ๒.๒  ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา ฉบับละ ๗๐๐ 

 
 
 

 
 
 


