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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำรด้วยกำรจดทะเบียนอำหำร และแจ้งรำยละเอียดอำหำร แบบ 
สบ.7 (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร) และกำรขอแก้ไขรำยละเอียดอำหำร แบบ สบ.8 โดยระบบ E-submission 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำน ีกระทรวงสำธำรณสุข 
  

1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   หลักเกณฑ ์

1) ประเมินตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีจะขออนุญำตว่ำ จัดเป็นอำหำรหรือไม่ หำกจัดเป็นอำหำร เข้ำข่ำยเป็นอำหำรประเภทใด 
   2) สมัคร Open ID กับเว็บไซตส์ ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.)และเปิดสิทธ์ิเข้ำใช้ระบบอำหำร (E-Submission) 
โดยด ำเนินกำร ดังนี ้
       - สมัคร Open ID กับเว็บไซต์ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(สรอ.) เพียงครั้งเดยีว เพ่ือใช้ในกำร log in ยื่นค ำขอ
อนุญำตด้ำนอำหำร ผำ่นระบบ E-Submission ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
  - เปิดสิทธ์ิเข้ำใช้ระบบอำหำร ที่ส ำนักอำหำร (กรณสีาำนท่ีผลิตนน ำเข้ำตั้งอยู่ในเขต กทม.) หรือส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด(สสจ.) (กรณสีาำนท่ีผลิตนน ำเข้ำตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด) ของอำหำรที่มอบอ ำนำจให้ ส ำนักงำนสำธำณสุขจังหวัดแล้ว 
ดำวนโ์หลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอ ำนำจได้ที่เว็บไซต์ส ำนักอำหำร  
 3) ศึกษำคู่มือส ำหรับประชำชน เพื่อเตรียมเอกสำรหลักฐำนก่อนยืน่ค ำขออย่ำงครบา้วนและาูกต้อง 
 4) ตรวจสอบอัตรำคำ่ใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บในกำรยื่นค ำขอต่ำงๆ ได้จำกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรือ่ง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บ 
จำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลติภณัฑ์อำหำร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2560 
 - โปรดตรวจสอบอัตรำค่ำใช้จ่ำยทีจ่ะจัดเก็บในกำรยื่นค ำขอตำ่งๆ ก่อนช ำระเงิน (กรณไีม่มั่นใจ กรณุำสอบาำมเจ้ำหน้ำท่ี
ก่อนช ำระเงิน) 
 - ส ำหรับผู้ทีย่ื่นค ำขอ ตำมเงื่อนไขในตำรำงที่ 1 ได้รับกำร ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บทั้งหมด กรณุำน ำหลักฐำนมำยื่นกับ
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำน ี
     
     เงื่อนไข 
กำรขออนุญำตผลติภณัฑ์อำหำรเพื่อขอรับเลขสำรบบอำหำร  
1) กำรขออนุญำตผลิตภณัฑ์อำหำร ควบคุมเฉพำะและผลติภณัฑ์เสริมอำหำรทีม่ีส่วนประกอบนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดในบัญชี 
รำยชื่อที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก ำหนด 
2) กำรขออนุญำตผลิตภณัฑ์อำหำรด้วยกำรจดทะเบียนอำหำร แบบ สบ.5 ได้แก่ อำหำรประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,
ผลิตภณัฑ์ของนม, ไอศกรมี, เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปดิสนิท, เครื่องดื่มเกลือแร,่ 
กำแฟผสม, กำแฟผสมส ำเร็จรูป, ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรที่มสี่วนประกอบท่ีส ำคัญเป็นไปตำมบัญชีรำยช่ือท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศ ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ รวมทั้งกรณีที่มี   
ส่วนประกอบส ำคัญทั้งหมดตรงตำมตำรับที่เคยได้รับอนญุำตแล้ว, ผลิตภณัฑเ์สรมิอำหำรที่ผลติเพื่อกำรส่งออก และรอยัลเยลลี 
และผลิตภัณฑ์รอยลัเยลลี เพื่อขอรับเลขสำรบบอำหำร 
3) กำรขออนุญำตผลิตภณัฑ์อำหำรด้วยกำรจดทะเบียนอำหำร และแจ้งรำยละเอียดอำหำร แบบ สบ.7 ได้แก่ 
    - อำหำรก ำหนดคณุภำพหรือมำตรฐำนได้แก่ กำแฟ 100%, เกลือบริโภค, ข้ำวเติมวติำมิน, ไข่เยี่ยวม้ำ, ครีม, ช็อกโกแลต, 
ชำ, ชำสมุนไพร, ซอสบำงชนิด, น้ ำแข็ง, น้ ำนมาั่วเหลืองในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท, 
น้ ำปลำ, น้ ำผึ้ง, น้ ำมันาั่วลิสง, น้ ำมันเนย, น้ ำมันปำล์ม, น้ ำมนัมะพรำ้ว, น้ ำมันและไขมัน, น้ ำแร่ธรรมชำติ ,น้ ำส้มสำยช,ู เนย, 
เนยแข็ง, เนยเทียม, เนยใสหรือ กี, ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ไดจ้ำกกำรย่อยโปรตีนของาั่วเหลือง, แยม เยลลี ่และมำร์มำเลดใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท , อำหำรกึง่ส ำเร็จรูป, น้ ำเกลือปรุงรสอำหำร 
    - อำหำรที่ต้องมีฉลำก ได้แก่ ขนมปัง, ซอสในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, แป้งข้ำวกล้อง, ผลิตภณัฑ์จำกเนือ้สัตว,์ วัตาุแต่ง 
กลิ่นรส, วุ้นส ำเร็จรูปและขนมเยลลี,่ หมำกฝรั่งและลูกอม, อำหำรพร้อมปรุง และอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที, อำหำร
ฉำยรังส,ี อำหำรทัว่ไปที่เป็นอำหำรดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 
    - อำหำรทั่วไป เช่น พืชและผลิตภณัฑ,์ สัตว์และผลิตภณัฑ,์ แป้งและผลติภณัฑ,์ ผลิตภณัฑ์ส ำหรับทำอำหำรชนิดต่ำงๆ ที่
ยังไม่พร้อมบริโภค, เครื่องปรุงรส, น้ ำตำล, เครื่องเทศ เป็นต้น 
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ตำรำงที่ 1 เงื่อนไขกำรได้รับยกเวน้ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บทั้งหมด (ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ลงนำมในรำช
กิจจำนุเบกษำ) 

 
เง่ือนไข หลักฐำน….[2] 

(ก) เป็นโครงกำรพระรำชด ำริ หรอื โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ                                              
 

1. หลักฐำนที่แสดงว่ำไดร้ับอนุมัตเิปน็โครงกำรพระรำชดำริ หรือ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริโครงกำรใด 

2. ส ำเนำใบอนุญำตผลิต อำหำร (แบบ อ.2) หรือ หลักฐำนกำร  
อนุญำตเลขสาำนท่ีผลิตอำหำร (แบบ สบ.1) (า้ำมี) 

(ข) เป็นสาำนประกอบกำรที่มีเครือ่งจักร ไม่เกิน 5 แรงม้ำและ
คนงำนไม่าึง 7 คน ซึ่งได้ขึ้นทะเบยีนาูกต้องตำม
พระรำชบัญญัตสิ่งเสริม วิสำหกิจชุม ชน พ.ศ.2548 และ 
พระรำชบัญญัติกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ. 
2547....[1] 
 

1. หนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน หรือ หนังสือ
ส ำคัญแสดงกำรจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้ำน (แล้วแต่กรณ)ี 
2. หลักฐำนกำรอนุญำตเลขสาำนที่ผลิตอำหำร (แบบ สบ.1) กรณี
เป็นรำยใหม่ ยังไม่เคยได้รับ อนุญำตให้ ท ำหนังสือเรียนเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ รับรองตนเองว่ำมีเครื่องจักรไม่เกิน 5 
แรงม้ำ และคนงำนไม่าึง 7 คน ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ 

หมำยเหตุ: 
[1] กรณีเข้ำเงื่อนไข (ข) แต่มีกำรขยำยสาำนท่ีผลิตจนกระทั่งจ ำนวนแรงม้ำ หรือคนงำนเกินท่ีก ำหนด สิทธ์ิในกำรไดร้ับกำรยกเว้นจะ
าูกยกเลิกทันที 
[2] ส ำหรับค ำขอที่ยื่นในระบบ e-submission ไมต่้องแนบหลักฐำนเพิ่มอีก ระบบออกแบบให้ตรวจสอบได้เลย แต่ในกรณีค ำขอที ่
    ยื่นเป็น paper จะต้องส ำเนำหลักฐำนดังกล่ำวแนบกับค ำขอทุกครั้ง เพื่อยื่นค ำขอและรับใบนัดรับฟงัผลกำรพิจำรณำที ่
    ช่องบริกำรที่ OSSC 

 
2.ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

1.ใช้งำนด้วยตนเอง โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ ใช้งำนระบบ     
E-submission จำก Mozillar Firefox 
2.มอบอ ำนำจให้ เจ้ำหน้ำที่ ลงข้อมูลแทน ยื่น เอกสำร ณ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center : OSSC)  
านนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000  
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์าึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 
 

   
3. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  เฉพำะเงื่อนไข ข้อ3) กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำรด้วยกำรจด
ทะเบียนอำหำร และแจ้งรำยละเอียดอำหำร แบบ สบ.7 โดยระบบ E-submission 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม:  
1) ใช้งำนระบบ E-submission ด้วยตนเองผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ใช้เวลำด ำเนินกำร 1-2 วันท ำกำร* 
2) มอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ลงข้อมูลแทน ใช้เวลำด ำเนินกำร 7-8 วันท ำกำร** 
* ไม่นับระยะเวลำกำรตอบค ำช้ีแจงของผู้ขออนุญำตและ นหรือพิจำรณำจำกคณะประเมินนผู้เชี่ยวชำญ 
** ไม่นับระยะเวลำรอผู้ประกอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นค ำขอเลขผลิตภัณฑ์ 
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3.1 ยื่นขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร แบบ สบ.7 โดยระบบ E-submission ด้วยตนเอง โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต* 
ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1) สมัคร Open ID สมัคร Open ID กับเว็บไซตส์ ำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.) 
www.egov.go.th 

15 นำที ส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.) 

คู่มือสมัคร Open ID 
 
 

 
2) เปิดสิทธ์ิเข้ำใช้

ระบบอำหำร (E-
Submission) 
 
 
 

เปิดสิทธ์ิเข้ำใช้ระบบอำหำร  
(E-Submission)หรือ มอบอ ำนำจสิทธ์
ให้ผู้อื่น 

15 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

ค ำขอเปิดสิทธ์ิ 
 
 

 

หนังสือมอบอ ำนำจสิทธ์ิ 

 

3) ติดตั้งโปรแกรม
ที่จ ำเป็นใน
คอมพิวเตอร์ที่
จะใช้งำน 

-ติดตั้งโปรแกรมที่จ ำเป็น มี 3 
โปรแกรม คือ MoZilla Firefox , 
Adobe Acrobat Reader DC , Font 
TH-Sarabun 
- ลิ้งค์ ดำวน์โหลดโปรแกรม  
https://privus.fda.moph.go.th/ 
index.aspx  >>  
คลิก“ดำวน์โหลด” 

1 ช่ัวโมง - คู่มือติดตั้งโปรแกรม 
ที่จ ำเป็น 

4) ยื่นค ำขอเลข
ผลิตภัณฑ์  
 

-เข้ำสู่ระบบE-submission (ใช้ User 
name และ Password จำก Open 
ID)เข้ำไป
ที่ http://privus.fda.moph.go.th 
กดเลือก ผู้ประกอบกำร  
-ปฏิบัติคู่มือกำรใช้งำนระบบ e-
Submission เพื่อยื่นค ำขอเลข
ผลิตภัณฑ์ (ดูรำยละเอียดที่หมำย
เหตุ)  

30 นำที - -เข้ำระบบ E-submission 
ผ่ำน MoZilla Firefox 
เท่ำนั้น 
-คู่มือกำรใช้งำนระบบ  
E-Submission กำรยื่นขอ
รำยละเอียดอำหำร สบ.7 
และ ขอแก้ไขรำยละเอียด
อำหำร สบ.8 
 
 
 

5) พิมพ์ใบสั่งช ำระ
เงินนช ำระเงิน 

พิมพ์ใบสั่งช ำระเงิน ส ำหรับช ำระ
ค่ำธรรมเนียมค ำขอยื่นผลิตภณัฑ์  
200 บำทนค ำขอ 

30 นำที ช ำระค่ำธรรมเนยีมที่
เคำร์เตอร์ธนำคำรไทย
พำณิชย์ หรือ ช ำระผ่ำน
Internet Banking ได้
ทุกธนำคำร 

คู่มือกำรออกใบสั่งช ำระเงิน 
และกำรรับใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิกส์  
 
 

 
6) กำรพิจำรณำ

อนุญำต 
 

เจ้ำหน้ำท่ีประเมินควำมสอดคล้องตำม
กฎหมำย 

1-2 วันท ำกำร* 
 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั

* ไม่นับระยะเวลำกำรตอบ
ค ำช้ีแจงของผู้ขออนุญำต
และ นหรือพิจำรณำจำก

https://privus.fda.moph.go.th/
file:///D:/ปชช/ปชช%20ขอนแก่น/พรบ.อาหาร-20190502T025856Z-001/พรบ.อาหาร/ http:/privus.fda.moph.go.th
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ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
อุบลรำชธำน ี คณะประเมินนผู้เชี่ยวชำญ 

7) กำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำ 
 

ระบบจะแจ้งผลกำรพิจำรณำค ำขอใน
ระบบ โดยท่ำนตรวจสอบได้ที่สาำนะ
ค ำขอ  

1-2 วันท ำกำร*
(โดยระบบ

อัตโนมัติแจ้ง
ทันทีหลังจำก

กำรพิจำรณำใน
ข้อ 6) 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

ผลกำรพิจำรณำ 
-อนุมัติ หมำยาึง เจ้ำหน้ำที่
อนุมัติค ำขอ และระบบออก
หลักฐำนกำรอนญุำตแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
-ขอค ำช้ีแจง หมำยาึง
เจ้ำหน้ำท่ีขอค ำช้ีแจง โดย
จะแจ้งในระบบ เช่น ขอ
รำยละเอียดเกี่ยวกับช่ือ
อำหำร ขอสูตรส่วนประกอบ 
ขอกรรมวิธีในกำรผลิต  
ศึกษำขั้นตอนกำรช้ีแจงสบ.7 
ที่หน้ำ 23-28 ในคู่มือ 
 
 
 
-ไม่อนุมัตนิคืนค ำขอ 
หมำยาึง เจ้ำหน้ำทีไ่ม่อนุมัติ
ค ำขอ และส่งคืนค ำขอ  

Note ! ท่าน สามารถดู ใบค าขอ สบ.7 ได้ โดยกดเลือก “ดูข้อมลู” ทั้งนี้ สามารถ พิมพ ์,  ดาวน์โหลด pdf เก็บไว้ได้  
จากนัน้ ให้ปฏิบัติตาม ข้อพึงปฏบิัติหลังได้รับเลขสารบบอาหาร รายละเอียดในหมายเหตุหน้าที่ 7 
 
3.2 ยื่นขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร แบบ สบ.7 โดยมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ลงข้อมูลแทน** (มคี่ำธรรมเนียมที่ต้องช ำระ
เพ่ิม 200 บำท/ค ำขอ) 

ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1) สมัคร Open ID สมัคร Open ID กับเว็บไซตส์ ำนักงำน

รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.) 
www.egov.go.th 

15 นำที ส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.) 

คู่มือสมัคร Open ID 
 
 

 
2) เปิดสิทธ์ิเข้ำใช้

ระบบอำหำร (E-
Submission 

เปิดสิทธ์ิเข้ำใช้ระบบอำหำร  
(E-Submission)  

15 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

ค ำขอเปิดสิทธ์ิ 
 
 

 
3) มอบอ ำนำจให้

เจ้ำหน้ำท่ี 
กรอกหนังสือมอบอ ำนำจสิทธ์ิให้
เจ้ำหน้ำท่ีลงข้อมลูแทน 

15 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

หนังสือมอบอ ำนำจสิทธ์ิ 
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ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
4) ยื่นควำม

ประสงค์ให้
เจ้ำหน้ำท่ีลง
ข้อมูลแทน และ
ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม  

ช ำระค่ำธรรมเนยีม ตำมม.44 เรื่อง 
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบและกำร
บันทึกข้อมูลกำรยื่นค ำขอในระบบ E-
submission กรณีทีต่้องกำรให้
เจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้บันทึกข้อมูลให้ 200 
บำทนค ำขอ 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

 

5) เจ้ำหน้ำท่ียื่นขอ
ผลิตภณัฑ์ใน
ระบบ 

เจ้ำหน้ำท่ีที่ได้รับมอบอ ำนำจ ยื่นค ำขอ
ผลิตภณัฑ์ในระบบ E-submission 

2 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

 

6) เจ้ำหน้ำท่ีแจ้ง
ใบสั่งช ำระ 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งผู้ประกอบกำร ใหต้ดิต่อ
รับใบสั่งช ำระ เพื่อน ำไปช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นค ำขอเลข
ผลิตภัณฑ์ 200 บำทนค ำขอ 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งใบสั่งช ำระ
ผ่ำนไลน์ น E-mail (ตำมที่
ผู้ประกอบกำรแจ้งไว้ในแบบ
แจ้งควำมประสงค)์ 

7) ช ำระเงิน ผู้ประกอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใน
กำรยื่นค ำขอเลขผลิตภัณฑ์ 200 
บำทนค ำขอ 

1 วันท ำกำร ช ำระค่ำธรรมเนยีมที่
เคำร์เตอร์ธนำคำรไทย
พำณิชย์ หรือ ช ำระผ่ำน
Internet Banking ได้
ทุกธนำคำร 

 
 

 

8) กำรพิจำรณำ
อนุญำต  
 

เจ้ำหน้ำท่ีประเมินควำมสอดคล้องตำม
กฎหมำย 

1-2 วันท ำกำร* 
 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

* ไม่นับระยะเวลำกำรตอบ
ค ำช้ีแจงของผู้ขออนุญำต
และ นหรือพิจำรณำจำก
คณะประเมินนผู้เชี่ยวชำญ 

9) กำรแจ้งให้มำรับ
ใบ สบ.7 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งผู้ประกอบกำรมำรับ ใบ 
สบ.7 ท่ีอนุมัติแล้ว 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งใบสั่งช ำระ
ผ่ำนไลน์ น E-mail (ตำมที่
ผู้ประกอบกำรแจ้งไว้ในแบบ
แจ้งควำมประสงค)์ 

Note ! ท่าน สามารถดู ใบค าขอ สบ.7 ได้ โดยกดเลือก “ดูข้อมลู” ทั้งนี้ สามารถ พิมพ ์,  ดาวน์โหลด pdf เก็บไว้ได้  
จากนัน้ ให้ปฏิบัติตาม ข้อพึงปฏบิัติหลังได้รับเลขสารบบอาหาร รายละเอียดในหมายเหตุหน้าที่ 7 
 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ค ำขอเปิดสิทธ์ิเข้ำใช้ระบบอำหำร  
(E-Submission) 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั

1 - ฉบับ ค ำขอเปิดสิทธ์ิ 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

อุบลรำชธำน ี

2) หนังสือมอบอ ำนำจสิทธ์ิ(กรณี
ต้องกำรมอบอ ำนำจ) 
พร้อมด้วยเอกสำรดังนี ้
กรณีบุคคลธรรมดำ 
1.ส ำเนำบัตรประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
2.ส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับอ ำนำจ 
3.ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท  
 

กรณีนิติบคุคล 
1.หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(รำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมตำม
เงื่อนไขของนิติบุคคล) 
2.ส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับอ ำนำจ 
3.ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท  

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 - ฉบับ หนังสือมอบอ ำนำจสิทธ์ิ 

 

 

 

3) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (กรณี
บุคคลธรรมดำ) 

- 1 - ฉบับ  

4) แบบแจ้งควำมประสงค์ให้เจ้ำหน้ำที่
เป็นผู้บันทึกข้อมูลให ้(เฉพำะ
ผู้ประกอบกำรที่มอบอ ำนำจให้
เจ้ำหน้ำท่ีลงข้อมลูแทน) 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 - ฉบับ  

5. ค่ำธรรมเนียม 
    -ค่ำธรรมเนียมค ำขอยื่นผลิตภณัฑ์ 200 บำทนค ำขอ 
    -เฉพำะกรณีมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำท่ีลงข้อมูลแทน มีค่ำธรรมเนียม 200 บำทนค ำขอ 
6.ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี านนพรหมเทพ ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 4526 2692-8 ต่อ 
1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 1 านนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail: 1556@fda.moph.go.th สำย
ด่วน 1556  ส ำนักอำหำร โทร. 02-590-7320 

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 า.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 น สำยด่วน 1111 น www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 า.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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7.แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

1) คู่มือกำรสมัคร Open ID กับเว็บไซตส์ ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนกิส์  (สรอ.) 
 2) แบบฟอร์มค ำขอเปดิสิทธ์ิ 
 3) หนังสือมอบอ ำนำจสิทธ์ิ 
 4) แบบแจ้งควำมประสงค์ให้เจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้บันทึกข้อมูลให ้

5) คู่มือติดตั้งโปรแกรมที่จ ำเป็นในคอมพิวเตอร ์
6) คู่มือกำรใช้งำนระบบ e-Submission เพื่อยื่นค ำขอเลขผลิตภัณฑ์ 
7) คู่มือกำรออกใบสั่งช ำระเงิน และกำรรับใบเสรจ็รับเงินอิเล็กทรอนกิส์  
8) รำยละเอยีดเพิ่มเติม (สำมำราดำวน์โหลด แบบฟอร์มค ำขอ ได้ที ่http://www.fda.moph.go.th)  

8.หมำยเหตุ 
ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับเลขสำรบบอำหำร 
ท่ำนจะต้องน ำเลขสำรบบอำหำรทีอ่นุมัติแล้ว  ตำมแบบ สบ.7 (13หลัก) มำแสดงไว้ที่ผลิตภณัฑ์ และปฏิบัติตำม

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยเรื่อง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และจะต้องปฏิบตัิดงันี้  
1. ต้องด ำเนินกำรผลิตหรือน ำเข้ำอำหำรให้สอดคล้องกับท่ีไดร้ับอนญุำตไว ้
2.ต้องรักษำมำตรฐำนกำรผลติและคุณภำพของผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง  
นั้นๆและประกำศกระทรวงสำธำรณสุขอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมประกำศกระทรวง  
สำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องนั้นๆ) 
3. กรณีมีกำรใช้วัตาุเจือปนอำหำรให้เป็นไปดังนี ้

    1) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องนั้นๆ เช่น 
       1.1) กำรใช้วัตาุเจือปนอำหำรในนมโคให้ใช้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ำยประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมโค 

        1.2) กำรใช้วัตาุกันเสียในเครื่องดืม่ในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทให้ใช้ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวง 
       สำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปดิสนิท 
     2) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตาุเจือปนอำหำร เช่น กำรใช้วัตาุเจือปนอำหำรในนมปรงุแต่ง 
        ผลิตภณัฑ์ของนม นมเปรีย้ว ไอศกรีม อำหำรในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และเครื่องดืม่ในภำชนะบรรจทุี่ปิดสนิท 

4.ต้องไม่มีกำรใช้วัตาุท่ีห้ำมใช้ในอำหำร และนหรือ อำหำรที่ห้ำมผลติ น ำเข้ำ หรือจ ำหนำ่ย ตำมประกำศ 
     กระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 

5.ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบท่ีอนุญำตให้ใช้ในอำหำร และมีประวัติกำรใช้เป็นอำหำร กรณีมีกำรใช้ส่วน 
    ของพืชเป็นส่วนประกอบในผลติภณัฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและส่วนท่ีใช้ตำมบัญชีรำยชื่อพืชที่อนุญำตให้ใช้ได้ 

ในเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปดิสนิท 
6.กำรใช้ภำชนะบรรจุอำหำรต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ภำชนะบรรจุและกำรใช้ 

    ภำชนะบรรจุนฝำ พลำสติกมสีีนอกเหนือจำกสีขำวที่สมัผสัอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวต้องส่งรำยงำนผล 
    กำรตรวจวเิครำะห์พลำสติกที่มคีณุภำพหรือมำตรฐำน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องก ำหนด 
    คุณภำพหรือมำตรฐำนของภำชนะบรรจุที่ท ำจำกพลำสติก 

7.กำรใช้ช่ืออำหำร หรือช่ือตรำ หรือช่ือเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือช่ือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนตอ้งปฏิบัติ 
    ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และประกำศกระทรวง 
    สำธำรณสุขเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

8.กำรแสดงฉลำกอำหำร ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง กำรแสดงฉลำกอำหำรใน 
    ภำชนะบรรจุ และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ที่ยื่นขออนุญำต 

9. กรณีที่มีกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ (Health claim) ต้องผ่ำนกำรประเมินตำมคูม่ือส ำหรับประชำชน เรื่อง 
   กำรขอประเมินกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ (Health claim) ก่อน 

10. กำรแสดงฉลำกโภชนำกำร และค่ำพลังงำน น้ ำตำล ไขมัน และโซเดียมแบบจดีีเอ ต้องเป็นไปตำมประกำศ 
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    กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องฉลำกโภชนำกำร และอำหำรที่ต้องแสดงฉลำกโภชนำกำร และค่ำพลงังำน 
    น้ ำตำล ไขมัน และโซเดียมแบบจดีีเอ ตำมล ำดับ    
  
 
 
9.Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน:  
 

กำรยื่นขออนุญำตผลติภณัฑ์อำหำร แบบ สบ.7 โดยระบบ E-submission ด้วยตนเอง โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็* 
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ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรขออนุญำตผลติภณัฑ์อำหำรด้วยกำรจดทะเบียนอำหำร และแจ้งรำยละเอียดอำหำร แบบ สบ.7 (กรณี
ไม่ต้องแจ้งสตูร) และกำรขอแก้ไขรำยละเอียดอำหำร แบบ สบ.8 โดยระบบ E-submission 
2.หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำตนออกใบอนุญำตนรับรอง 
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พรบ.อำหำร พ.ศ.2522 
2) พรบ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
3) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 77น2559 ลงวันท่ี 27 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภณัฑส์ุขภำพ 
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต

ผลิตภณัฑ์อำหำร พ.ศ. 2560 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจนสังคม  
7.พ้ืนที่ให้บริกำร: จังหวัดอุบลรำชธำนี 
8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ:   

1-2 วันท ำกำร  
9.ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด -   
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด -   
10.งำนนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ไม่ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำร 
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำรด้วยกำรจดทะเบียนอำหำร และแจ้งรำยละเอียดอำหำร 
แบบ สบ.7 (กรณไีม่ต้องแจ้งสตูร) และกำรขอแกไ้ขรำยละเอียดอำหำร แบบ สบ.8 โดยระบบ E-submission 
 


