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ประเด็นถาม-ตอบ  
การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบจากเมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 429) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด
แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 
 

ค้าถาม - ตอบ 
สถานที่ผลิตอาหาร 

ค้าถาม
ข้อที่ 1 

กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชา
หรือกัญชงต้องด้าเนินการอย่างไร 

ตอบ 1. การยื่นค้าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 
   ผู้ประกอบกำรต้องยื่นค ำขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กรณีสถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร หรือ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำมจังหวัดที่ตั้งสถำนที่ผลิต
อำหำรนั้น ๆ หรือ หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดย
จัดเตรียมเอกสารตามที่ก้าหนดในคู่มือประชาชน และแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

                 1) หลักฐำนแสดงที่มำที่ชัดเจนของวัตถุดิบส่วนของกัญชำหรือส่วนของกัญชง เช่น เปลือก 
ล ำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน รำก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ที่จะน ำมำใช้ในกำรผลิตจะต้องมีข้อมูลที่
ชัดเจนของแหล่งที่มำวัตถุดิบนั้น รวมทั้งต้องก ำหนดมำตรกำรคัดเลือกวัตถุดิบอย่ำงเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร 

                           2) หลักฐำนกำรบันทึกกำรรับ-จ่ำยส่วนของกัญชำหรือส่วนของกัญชง ส ำหรับควบคุม
ปริมำณกำรใช้เป็นวัตถุดิบส ำหรับกำรผลิตอำหำรประเภทที่ขออนุญำต 
                         3) หลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร เช่น ส ำเนำใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
อำหำร (อ.18) หรือส ำเนำใบส ำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.3/1) (แล้วแต่กรณี) ส ำหรับกำรแบ่ง
บรรจุ 
                         4) ข้อมูลมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนข้ำมของผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืน ๆ กรณีที่ใช้
สำยกำรผลิตร่วมกับผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของกัญชำหรือกัญชง 
2. การยื่นค้าขอและเอกสารหลักฐาน 

    ภำยหลังผ่ำนกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่จะต้องยื่นค ำขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำร (อ.1) กรณีสถำนที่ผลิตอำหำรเข้ำข่ำย
โรงงำนหรือค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (สบ.1) กรณีสถำนที่ผลิตอำหำรไม่เข้ำข่ำย
โรงงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำนคู่มือประชำชน 
 

ค้าถาม
ข้อที่ 2 

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงต้องตรวจตาม
ข้อก้าหนดใด 

ตอบ สถำนที่ผลิตอำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชงจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีใน
กำรผลิตอำหำร ซึ่งก ำหนดตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563    
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และ
กำรเก็บรักษำอำหำร 
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ค้าถาม
ข้อที่ 3 

กรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์ใช้สถานที่ผลิต และเครื่องมือเครื่องจักร ที่ผลิตอาหารประเภทอ่ืน  
ร่วมกันกับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงท้าได้หรือไม่ 

ตอบ สำมำรถกระท ำได้ โดยมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนระหว่ำงกำรผลิตอำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของ
กัญชำ หรือกัญชง และอำหำรที่ไม่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชงหรือกัญชำพิจำรณำเป็นกรณี ดังนี้ 

1. กรณีใช้สถำนที่ผลิตร่วมในที่เดียวกัน แต่มีหลำยสำยงำนผลิตและอุปกรณ์เครื่องจักรสำมำรถแยกกันได้ 
อำจแยกสำยงำนผลิตอำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง ออกจำกสำยงำนผลิต
อำหำรที่ไม่มีส่วนของกัญชำหรือกัญชง 

2. กรณีใช้สถำนที่ผลิตร่วม ประสงค์จะใช้สำยกำรผลิตและอุปกรณ์ร่วมกัน ให้พิจำรณำตำมควำม
เหมำะสมของประเภทอำหำรที่จะผลิตรวมกันนั้น เช่น เดิมได้รับอนุญำตให้ผลิตอำหำรประเภท 
เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต่อมำต้องกำรเพ่ิมประเภทกำรผลิตเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่
ปิดสนิทที่มีส่วนประกอบของกัญชำหรือกัญชง ต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนข้ำมระหว่ำงกำรผลิต 
แล้วแต่กรณีตำมควำมจ ำเป็น ได้แก่ 

a. กำรก ำหนดช่วงเวลำกำรผลิตที่แตกต่ำงกันคนละเวลำ โดยมีแผนกำรผลิตที่ชัดเจน 
b. มีมำตรกำรที่เข้มงวดในเรื่องของกำรท ำควำมสะอำดเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กำรผลิต  
    มีวิธีกำรข้ันตอน หรือ เอกสำรที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถอ่ำนและเข้ำใจได้ 
c. มีวิธีกำรทวนสอบประสิทธิภำพหลังกำรท ำควำมสะอำด ภำยหลังกำรผลิต เช่น กำรใช้ชุด

ทดสอบ (TEST KIT) swab test, allergen test ภำยหลังกำรท ำควำมสะอำดพร้อมบันทึกผล 
d. กำรสุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของกัญชงหรือกัญชำ ตรวจหำกำรปนเปื้อน 

สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) และ/หรือ สำรแคนนำบิไดออล 
(Cannabidiol, CBD) ณ ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรอง เพ่ือเป็นหลักฐำน
ส ำหรับกำรติดตำมตรวจสอบโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยหลังกำรอนุญำต 

ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำรโดย
เคร่งครัด 
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ค้าถาม  
ข้อที่ 4 

มีตัวอย่างหลักฐานการบันทึกการรับ-จ่ายของเมล็ดกัญชง และส่วนของกัญชาหรือกัญชงท่ีใช้ในการผลิต
อาหารหรือไม่ 

ตอบ ตัวอย่ำงมีดังนี ้
 
1. ตัวอย่างบันทึกการรับ-จ่ายของเมล็ดกัญชง 

 
สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แนวทำงกำรยื่นขออนุญำตผลิต ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำ
หรือกัญชง 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Shared%20Documents/cannabis/CannabisProduction.pdf  
2. ตัวอย่างบันทึกการรับ-จ่ายส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

 
สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แนวทำงกำรยื่นขออนุญำตผลิต ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำ
หรือกัญชง 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Shared%20Documents/cannabis/CannabisProduction.pdf 
 

  

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Shared%20Documents/cannabis/CannabisProduction.pdf


 
           กลุ่มก ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด กองอำหำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 

4 
 

ค้าถาม
ข้อที่ 5 

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จใช้ระยะเวลากี่วัน 

ตอบ ส่วนกลาง ระยะเวลำในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตผลิตอำหำรรวมทั้งสิ้น 16 วันท ำกำร (ระยะเวลำ
ส ำหรับกำรตรวจประเมินสถำนที่ 10 วันท ำกำร และระยะเวลำส ำหรับกำรพิจำรณำอนุญำตค ำขอ 6 วันท ำกำร) 
(ไม่นับรวม ระยะเวลำที่ผู้มำยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีท่ีมีเหตุให้ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมผู้อนุญำตจะแจ้งเรื่องที่
ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ยื่นค ำขอรับทรำบ โดยผู้ยื่นค ำขอต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด หำกครบระยะเวลำแล้วผู้ยื่นค ำขอไม่ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม หน่วยงำนจะพิจำรณำคืนค ำขอที่ยื่นไว้) 
ส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตำมคู่มือประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้น ๆ 
 

ค้าถาม 
ข้อที่ 6 

ค่าใช้จ่ายการยื่นค้าขอตรวจประเมิน คิดอย่างไร 

ตอบ คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจประเมินตำมแรงม้ำเครื่องมือเครื่องจักรและจ ำนวนคนงำนของสถำนที่ผลิตอำหำร 
โดยผู้ประกอบกำรช ำระค่ำค ำขอตรวจประเมิน 3,000 บำท พร้อมยื่นค ำขอตรวจประเมิน จำกนั้นจะเรียก
ช ำระอีกครั้ง ภำยหลังจำกกำรตรวจสถำนที่ผลิต และทรำบแรงม้ำเครื่องจักรและจ ำนวนคนงำนที่แน่นอน 
 

แรงม้าเครื่องจักรและจ้านวนคนงาน ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ไม่เกิน 5 แรงม้ำ และคนงำน 1-6 คน 3,000 
(กรณีตรวจติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 1,500 
มำกกว่ำ 5 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 20 แรงม้ำ หรือคนงำน 7-50 คน 5,000 
(กรณีตรวจติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 2,500 
มำกกว่ำ 20 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 50 แรงม้ำ หรือคนงำน 51-100 คน 10,000 
(กรณีตรวจติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 5,000 
มำกกว่ำ 20 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 100 แรงม้ำ หรือคนงำน 101-200 คน 15,000 
(กรณีตรวจติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 7,500 
มำกกว่ำ 100 แรงม้ำ หรือคนงำนมำกกว่ำ 200 คน 20,000 
(กรณีตรวจติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) 10,000 
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ค้าถาม
ข้อที่ 7 

ค่าใช้จ่ายการพิจารณาค้าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร คิดอย่างไร 

ตอบ 

 
 

การพิจารณาค้าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (สบ.1) 1,000 
2. กำรยื่นแบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (สบ.2)  

     2.1 กรณีเพ่ิมประเภทอำหำร หรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร 

500 

    2.2 กรณีแก้ไขรำยกำรอ่ืน นอกเหนือจำกกำรเพ่ิมประเภท หรือ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง 

250 

3. ค ำขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำร (อ.1) 2,000 
4. ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.3) 500 
5. ค ำขออนุญำตย้ำยสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร (อ.5)  

5.1 กรณีย้ำยสถำนที่ผลิต 2,000 
5.2 กรณีย้ำยสถำนที่เก็บอำหำร 500 

6. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร (ส.4)  
6.1 กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร 1,000 
6.2 กรณีแก้ไขรำยกำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง
หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร 

500 

ค้าถาม
ข้อที่ 8 

ผู้ประกอบการรายเดิม/ รายเก่า ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
และสถานที่ผลิตอาหารมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง และรายการเครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิม
ต้องด้าเนินการอย่างไร 

ตอบ ผู้ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
1. ยื่นค้าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 
    ผู้ประกอบกำรต้องยื่นค ำขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กรณีสถำนท่ีผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร หรือ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำมจังหวัดที่ตั้งสถำนที่ผลิต
อำหำรนั้นๆ หรือ หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ    
โดยจัดเตรียมเอกสารตามที่ก้าหนดในคู่มือประชาชน และแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

      1) หลักฐำนแสดงที่มำของวัตถุดิบส่วนของกัญชำหรือส่วนของกัญชง เช่น เปลือก ล ำต้น เส้นใย กิ่ง ก้ำน 
รำก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ที่จะน ำมำใช้ในกำรผลิตจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนของแหล่งที่มำ
วัตถุดิบนั้น รวมทั้งต้องก ำหนดมำตรกำรคัดเลือกวัตถุดิบอย่ำงเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิต
อำหำร 
      2) หลักฐำนในกำรบันทึกกำรรับ-จ่ำยส่วนของกัญชำหรือส่วนของกัญชง ส ำหรับควบคุมปริมำณกำรใช้
เป็นวัตถุดิบส ำหรับกำรผลิตอำหำรประเภทที่ขออนุญำต 
     3) ส ำหรับกรณีขออนุญำตผลิต (แบ่งบรรจุ) ต้องมีหลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร เช่น ส ำเนำ
ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.18) หรือส ำเนำใบส ำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.3/1) 
(แล้วแต่กรณี)  
    4) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืน ๆ กรณีที่ใช้สำยกำรผลิตร่วมกับ ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกัญชำหรือกัญชง 
    5) มำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนระหว่ำงกำรผลิต ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของกัญชำหรือกัญชง 
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และกำรผลิตอำหำรประเภทอ่ืนที่ไม่มีส่วนประกอบของกัญชำหรือกัญชง 
2. ยื่นค้าขอและเอกสารหลักฐาน 

     ส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยเก่ำจะต้องยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร (ส.4) กรณี
สถำนที่ผลิตอำหำรเข้ำข่ำยโรงงำน หรือแบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.2) 
กรณีสถำนท่ีผลิตอำหำรไม่เข้ำข่ำยโรงงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมคู่มือประชำชน 
 

ค้าถาม 
ข้อที่ 9 

ผู้ประกอบการรายเดิม/ รายเก่า ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือ
กัญชง ซึ่งเป็นอาหารประเภทเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้แล้ว และสถานที่ผลิตอาหาร ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องมือเครื่องจักรไปจากเดิม ต้องด้าเนินการอย่างไร 

ตอบ ผู้ประกอบกำรไม่ต้องยื่นค ำขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร แต่จะต้องยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำร
ในใบอนุญำตผลิตอำหำร (ส.4) กรณีสถำนที่ผลิตอำหำรเข้ำข่ำยโรงงำน หรือแบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิต
อำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณีสถำนท่ีผลิตอำหำรไม่เข้ำข่ำยโรงงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ตำมคู่มือประชำชนและเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้ 
         1) แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์  GMP กฎหมำย 
หรือแบบสรุปผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร (Audit report) โดยขอบข่ำยของประเภทอำหำรที่
ระบุในรำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ต้องครอบคลุมประเภทอำหำรที่จะขออนุญำต และ Audit 
report ยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
         2) หนังสือรับรองกำรเพ่ิมประเภทอำหำร กรณีไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและ
รำยกำรเครื่องมือเครื่องจักรของสถำนที่ผลิต ลงนำมรับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือผู้ด ำเนิน
กิจกำร 

 3) หลักฐำนแสดงแหล่งที่มำของวัตถุดิบส่วนของกัญชำหรือส่วนของกัญชง เช่น เปลือก ล ำต้น เส้นใย 
กิ่งก้ำน รำก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ที่จะน ำมำใช้ในกำรผลิต จะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนของ
แหล่งที่มำวัตถุดิบนั้น รวมทั้งต้องก ำหนดมำตรกำรคัดเลือกวัตถุดิบอย่ำงเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดี
ในกำรผลิตอำหำร 

           4) หลักฐำนกำรบันทึกกำรรับ-จ่ำยส่วนของกัญชำหรือส่วนของกัญชง ส ำหรับควบคุมปริมำณกำรใช้
เป็นวัตถุดิบส ำหรับกำรผลิตอำหำรประเภทที่ขออนุญำต 
        5) หลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร เช่น ส ำเนำใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.18) 
หรือส ำเนำใบส ำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.3/1) (แล้วแต่กรณี) ส ำหรับกรณีแบ่งบรรจุ 
        6) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืน ๆ  กรณีที่ ใช้สำยกำรผลิตร่วมกับผลิตภัณฑ์อำหำรที่มี
ส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง 
        หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบกำรประสงค์จะขอผลิตอำหำรควบคุมเฉพำะ ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มี
ส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง ได้แก่ เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพ่ิมเติมโดยใช้
สถำนที่ผลิตและอุปกรณ์ชุดเดิมที่เคยได้รับอนุญำตให้ผลิตเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท สำมำรถยื่น
ค ำขออนุญำตตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและขอผลิตอำหำรกรณีเพ่ิมประเภทผ่ำนระบบ E-submission ได้ 
โดยหำกสถำนที่ผลิตอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร อย.จะเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต และกรณีสถำนที่ผลิต
อำหำรอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่ำงจังหวัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุญำต 
 

  



 
           กลุ่มก ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด กองอำหำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 

7 
 

ค้าถาม
ข้อที ่10 

ผู้ประกอบการสามารถยื่นค้าขอได้ที่ได 

ตอบ ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นค ำขอผ่ำนทำงระบบ E-submission ได้ โดยผู้ขออนุญำตผลิตอำหำรจะต้องยื่นค ำ
ขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรก่อน เมื่อตรวจสถำนที่ผลิตผ่ำนตำมเงื่อนไขแล้วผู้อนุญำตจะออก
หลักฐำนผ่ำนกำรตรวจประเมินเพ่ือใช้ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำตผลิตอำหำรในล ำดับถัดไป มีเงื่อนไข
กำรพิจำรณำอนุญำตดังนี้ 

1. กรณีสถานที่ผลิตอาหารอยู่ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร หรือ สถานที่ผลิตอยู่ในเขตพื นที่
ต่างจังหวัดแต่จะขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชงใส่
ในผลิตภัณฑ์อำหำร ดังรำยกำรต่อไปนี้ เช่น วัตถุเจือปนอำหำร ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และผลิตภัณฑ์
รอยัลเยลลี (ยกเว้น อำหำรตำมประเภทข้ำงต้น ที่ผลิตโดยวิธีแบ่งบรรจุจำกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลข
สำรบบอำหำรแล้ว) นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท อำหำร
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เมื่อยื่นค้าขออนุญาตส่วนกลางโดย อย. จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
2. กรณีสถานที่ผลิตอาหารอยู่ในเขตพื นที่ต่างจังหวัด และไม่ได้ขอผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรที่มี
ส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง ดังรำยกำรต่อไปนี้ เช่น วัตถุเจือปนอำหำร ผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี (ยกเว้น อำหำรตำมประเภทข้ำงต้น ที่ผลิตโดยวิธีแบ่งบรรจุ
จำกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว) นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม อำหำรใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ นอกเหนือจำกข้อ 1 เมื่อยื่นค้าขออนุญาตส่วน
ภูมิภาดโดย ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื นที่รับผิดชอบ จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
โดยสำมำรถศึกษำขั้นตอน ได้จำกเว็บไซต์ของกองอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/FileNews/2565/187_eSubLoc.pdf หำกมีข้อสงสัย
ให้ติดต่อสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ 02-5907033 หรือ 02-5907320 

 
  



 
           กลุ่มก ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด กองอำหำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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ค้าถาม
ข้อที่ 11 

การสลักหลังใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบส้าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง เป็นรูปแบบใด     

 ระบบ e-submission จะแสดงประเภทอำหำร (คอลัมน์ขวำ) และกรรมวิธีกำรผลิตอำหำร (คอลัมน์ซ้ำย)  
ให้พิจำรณำเลือกให้ตรงตำมข้อเท็จจริงที่ได้มีกำรตรวจ ณ สถำนที่ผลิตอำหำรไว้ ดังตัวอย่ำงใบอนุญำตที่ได้
ออกผ่ำนระบบ e-submission 
 
ล้าดับ ประเภทอาหาร กรรมวิธีผลิต GMP 

1 เมล็ดกัญชงผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบ
ของส่ วนของกัญชำหรื อกัญชง  ได้ แก่  
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

ผสมแห้ง (Dry Mixing) ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน  

2 เมล็ดผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
ส่วนของกัญชำหรือกัญชง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร 

บรรจุแคปซูล  ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

3 เมล็ดผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
ส่วนของกัญชำหรือกัญชง ได้แก่ กำแฟ  

ผสมแห้ง (Dry Mixing) ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

4 เมล็ดผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
ส่วนของกัญชำหรือกัญชง ได้แก่ เครื่องดื่มใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท  

ผสมแห้ง (Dry Mixing) ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน  

5 เมล็ดผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
ส่วนของกัญชำหรือกัญชง ได้แก่ เครื่องดื่มใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

กำรผลิตและบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อ (Aseptic 
Processing and 
Packaging System)  

ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 
ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดเฉพำะ 3 

6 เมล็ดผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
ส่วนของกัญชำหรือกัญชง ได้แก่ วุ้นส ำเร็จรูป
และขนมเยลลี 

สเตอริไลซ์ 
(Commercial 
Sterilization) (อำหำร
ที่ปรับกรด) 

ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 
ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดเฉพำะ 3 

 
 

ค้าถาม
ข้อที่ 12 

กรณีผู้ประกอบการต้องขออนุญาตแบ่งบรรจุ น ้ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
ต้องด้าเนินการอย่างไร 

ตอบ ต้องด ำเนินกำรยื่นค้าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร และการยื่นค้าขอและเอกสารหลักฐาน
เช่นเดียวกับค้าถามข้อที่ 1 พร้อมแนบ หลักฐำนกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร ได้แก่ ส ำเนำใบส ำคัญกำร
ขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18) หรือ ส ำเนำใบส ำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3/1) 
(แล้วแต่กรณี) เพ่ือแสดงที่มำของวัตถุดิบเมล็ดกัญชง หรือน้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 
หรือผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 
           กรณีแบ่งบรรจุเมล็ดกัญชง ให้แนบหลักฐำนแสดงที่มำของแหล่งวัตถุดิบเมล็ดกัญชง 

 
  



 
           กลุ่มก ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด กองอำหำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 

9 
 

ค้าถาม
ข้อที่ 13 

การออกใบอนุญาตสลักหลังผ่านระบบ e-submission ใบอนุญาตผลิตอาหาร/ ใบส้าคัญเลขที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน เรื่อง เมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
เป็นแบบใด 

ตอบ ระบบ e-submission จะแสดงประเภทอำหำร (คอลัมน์ขวำ) และกรรมวิธีกำรผลิตอำหำร (คอลัมน์ซ้ำย)  
ให้พิจำรณำเลือกให้ตรงตำมข้อเท็จจริงที่ได้มีกำรตรวจ ณ สถำนที่ผลิตอำหำรไว้ ดังตัวอย่ำงใบอนุญำตที่ได้
ออกผ่ำนระบบ e-submission     

 
ล้าดับ ประเภทอาหาร กรรมวิธีผลิต GMP 

1 เมล็ดกัญชง คั่ว ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน  

2 เมล็ดกัญชง บด ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

3 เมล็ดกัญชง แบ่งบรรจุ 
(Repacking) 

ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

4 น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง ธรรมชำติ ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน  

5 น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง แบ่งบรรจุ 
(Repacking)  

ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

6 โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง  ผ่ำนกรรมวิธี  ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

7 โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง  แบ่งบรรจุ 
(Repacking)  

ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

8 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
เมล็ดกัญชงน้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือ
โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร 

ตอกเม็ด (Tableting)  ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

9 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
เมล็ดกัญชงน้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือ
โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร 

พำสเจอไรซ์  
(Pasteurization) 
(ผลิตภัณฑ์ต้องแข่เย็น)  

ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

10 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
เมล็ดกัญชงน้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือ
โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ได้แก่ เครื่องดื่มใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท  

สเตอริไลซ์ 
(Commercial 
Sterilization) 
(อำหำรที่มีควำมเป็น
กรดต่ ำ) 

ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 
ปส.ธ. 420 
ข้อก ำหนดเฉพำะ 
3 

 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนำยน 2565 


