
รปูแบบการจดัประเภทอาหาร

การจัดประเภทอาหารม ี2 แบบ
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1.เพอืการขออนุญาต
สถานท/ีผลติภัณฑ์

จัดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ

2. เพอืตรวจสอบ
การใชวั้ตถเุจอืปนอาหาร
จัดตามหมวดอาหาร 17 

หมวด



3. มปีระกาศฯ
กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ

อาหารทวัไป

2

1. วตัถปุระสงคเ์ป็นอาหาร

การจดัประเภทอาหาร “เพอืการขออนุญาต”

2. สว่นประกอบมปีระวตักิาร
บรโิภคเป็นอาหาร และไมไ่ด้

มกีารผลติแบบใหม่

4. ภาชนะบรรจปุ้องกนั
อากาศเขา้ออก และเก็บ

รกัษาทอีณุหภมูปิกต ิ

ใช่

ไมใ่ช่

ไมจ่ดัเป็นอาหาร

ไมใ่ช่
ทวนสอบอาหารใหม ่/ 

ประเมนิอาหารใหม่

ใช่

5. เป็นอาหารทจีดัเตรยีมสว่นประกอบ
ตา่งๆ ไวใ้นหนว่ยภาชนะทพีรอ้มจําหนา่ย
โดยตรงตอ่ผูบ้รโิภค ปรงุเป็นอาหารชนดิ

ใดชนดิหนงึโดยเฉพาะ (ยงักนิไมไ่ด)้

ใช่
จดัเป็นอาหารตามประกาศฯ นนั

ไมใ่ช่

จดัเป็นอาหารในภาชนะบรรจทุ ี
ปิดสนทิ ป.355

ใช่

ไมใ่ช่

ใช่

อาหารพรอ้มปรงุ ป.237

6. บรโิภคไดท้นัท ี
หรอือุน่รอ้น 

หรอืละลายนําแข็ง

ใช่

อาหารพรอ้มบรโิภคป.237

ไมใ่ช่ไมใ่ช่



ขอ้มลูทตีอ้งใชใ้นการจดัประเภทอาหาร

1. รายละเอยีดของผลติภณัฑ ์เชน่
- สตูรสว่นประกอบ 100% ตอ้งดวูา่ทกุสว่นประกอบอนุญาตใหใ้ชใ้นอาหาร และประเภทอาหารนันๆ หรอืไม่

- กรรมวธิกีารผลติ ตอ้งดวูา่เป็นกรรมวธิแีบบปกตไิมไ่ดทํ้าใหเ้กดิโครงสรา้งใหม่

- จดุประสงคก์ารใช ้
- วธิกีารบรโิภค/วธิกีารใช ้
- ปรมิาณการบรโิภค/ปรมิาณการใช ้
- ภาชนะบรรจ/ุการเก็บรักษา

2. คณุลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑน์นัๆ (Specifications) 
    ทจีําเป็น เชน่ ปรมิาณกาเฟอนี ปรมิาณเนอืนม รายละเอยีดสารสกดั แลว้แตก่รณี
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1. วตัถปุระสงคเ์ป็นอาหาร

การจดัประเภทอาหาร
ใช่

ไมใ่ช่

ไมจ่ดัเป็นอาหาร



นยิามของอาหาร
ตามพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522

“อาหาร” ตามมาตรา 4 ในพระราชบญัญัตอิาหาร พ.ศ. 2522  หมายความ
วา่ ของกนิหรอืเครอืงคาํจนุชวีติ ไดแ้ก่

(1) วัตถทุกุชนดิทคีนกนิ ดมื อม หรอืนําเขา้สูร่า่งกายไมว่า่ดว้ยวธิใีดๆ หรอื
ในรปูลกัษณะใดๆ แตไ่มร่วมถงึยา วตัถอุอกฤทธติอ่จติและประสาท หรอืยา
เสพตดิใหโ้ทษ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน แลว้แตก่รณี พดูงา่ยก็คอืพวก finish 
product ตา่งๆ

(2) วัตถทุมีุง่หมายสําหรับใชห้รอืเป็นสว่นผสมในการผลติอาหารรวมถงึวตัถุ
เจอืปนอาหาร ส ีและเครอืงปรงุแตง่กลนิรส เชน่ แป้งสาล ีกลนิวานลิลา เป็นตน้ หลัก
สําคัญคอืตอ้งมุง่หมายใชก้บัอาหาร

กองอาหาร                                                                                  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา
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หากไมม่วีัตถปุระสงคอ์นืทไีมไ่ดใ้ชเ้ป็นอาหารหรอื
สว่นประกอบในอาหาร เชน่ ใชเ้ป็นอาหารเลยีงเชอื, ใชใ้น
อตุสาหกรรมกระดาษ, ใชใ้นการผลติเชอืเพลงิ เป็นตน้
“ผลติภัณฑ ์ไมจั่ดเป็นอาหาร ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522”

ซงึตอ้งสอดคลอ้งกับฉลาก ทอีาจมขีอ้ความทรีะบไุวใ้ชเ้จน 
เชน่ “ไมใ่ชก้บัอาหาร/ Not for food” หรอืขอ้ความอนืๆ ใน
ทํานองเดยีวกนั
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วตัถปุระสงคท์ไีมใ่ชก้บัอาหาร
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1. วตัถปุระสงคเ์ป็นอาหาร

การจดัประเภทอาหาร

2. สว่นประกอบมปีระวตักิาร
บรโิภคเป็นอาหาร และไมไ่ด้

มกีารผลติแบบใหม่

ใช่

ไมใ่ช่

ไมจ่ดัเป็นอาหาร

ไมใ่ช่
ทวนสอบอาหารใหม ่/ 

ประเมนิอาหารใหม่

ใช่



1. บญัชชีอืพชืทอีนญุาตใหใ้ชใ้นเครอืงดมืในภาชนะบรรจทุปิีดสนทิ (ยกเวน้เครอืงดมืทมีกีาเฟอนี) และกาแฟ
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/BeverageList.pdf

2. ปอย. คําแนะนําการใชส้ว่นประกอบสําคญัในผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/Advice_positiveList.pdf 

3. ปสธ. ฉ.424 กําหนดอาหารทหีา้มผลติ นําเขา้ หรอืจาํหนา่ย
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P424.pdf 

4. ปอย. ขอ้กําหนดการใชส้ว่นประกอบทสํีาคญัของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารชนดิวติามนิและแรธ่าต ุ
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/034ntffda_Use_of_Vit&Min_in_Food_Supplement.pdf

5. ปอย. เรอืง ขอ้กําหนดการใชส้ว่นประกอบทสํีาคญัของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารชนดิกรดอะมโิน

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/044ntffda_Criteria_of_AminoAcid_used_in_Food_Supplement.pdf

6. อนืๆ เชน่ ใบหญา้หวาน มขีอ้กําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท ี390 เรอืง กําหนดหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และ
วธิกีารใชว้ตัถใุนอาหารทผีลติเพอืจําหนา่ย

แหลง่ขอ้มลูเพอืตรวจสอบวตัถดุบิเบอืงตน้
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ถา้ตรวจสอบแลว้ไมม่สีว่นประกอบนนัๆ ทําอยา่งไร?

ในเบอืงตน้ หากพบวา่ชนดิวตัถดุบิทใีชไ้มม่ขีอ้มลูการอนุญาตใชเ้ป็น
สว่นประกอบในอาหาร สามารถใชช้อ่งทางการทวนสอบอาหารใหม ่โดย
จะตอ้งจัดเตรยีมขอ้มลูประกอบการพจิารณา ซงึมรีายละเอยีดตามคูม่อื
สําหรับประชาชน ขอ้ 9.3.1 การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม ่(Novel 
food)  เพอืใหท้ราบวา่วตัถดุบินันจัดเป็นอาหารใหมต่าม ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท ี376) พ.ศ.2559 เรอืง อาหารใหม ่(Novel food)
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.3_Novel_food.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.3.1_Novelfood+checklist.pdf
รายละเอยีดชอ่งทางการยนื การสอบถาม ระยะเวลา คา่ใชจ้า่ย อยูใ่นหัวขอ้ 9.3

แตถ่า้ทราบแน่ชดัวา่วัตถดุบิหรอือาหารชนดินันเป็น novel food 
สามารถสง่ประเมนิตามประกาศฯ 376 กําหนดไดเ้ลย
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3. มปีระกาศฯ
กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ
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1. วตัถปุระสงคเ์ป็นอาหาร

การจดัประเภทอาหาร

2. สว่นประกอบมปีระวตักิาร
บรโิภคเป็นอาหาร และไมไ่ด้

มกีารผลติแบบใหม่

ใช่

ไมใ่ช่

ไมจ่ดัเป็นอาหาร

ไมใ่ช่
ทวนสอบอาหารใหม ่/ 

ประเมนิอาหารใหม่

ใช่

ใช่
จดัเป็นอาหารตามประกาศฯ นนั

ไมใ่ช่



เขา้เว็บไซตก์องอาหาร 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx

1.เลอืก “กฎหมายอาหาร”
2.เลอืนลงมาลา่งสดุ 
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ประกาศฯ ทกีําหนดประเภทอาหารทงัหมด

ประเภทอาหารทมีปีระกาศฯเฉพาะ ดจูากสารบัญในเลม่ พรบ. ก็ได ้โหลดไดท้เีว็บไซตก์องอาหาร
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อาหารควบคมุเฉพาะ อาหารสําหรับผูท้ตีอ้งการควบคมุนําหนัก, นมดัดแปลงสําหรับทารกและสตูรตอ่เนอืงฯ, อาหาร
ทารกและสตูรตอ่เนอืงฯ, อาหารเสรมิทารกและเด็กเล็ก, วัตถเุจอืปนอาหาร, เมล็ดกัญชง นํามนัจากเมล็ดกญัชง โปรตนี
จากเมล็ดกัญชง และผลติภัณฑอ์าหารทมีสีว่นประกอบของเมล็ดกญัชง นํามนัจากเมล็ดกญัชง หรอืโปรตนีจากเมล็ดกญั
ชง, ผลติภณัฑอ์าหารทมีสีว่นประกอบของสว่นของกัญชาหรอืกญัชง, ผลติภณัฑอ์าหารทมีสีารสกดัแคนนาบไิดออลเป็น
สว่นประกอบ กลุม่นจีะขออนุญาตดว้ยแบบ อ.17 กรณีนําเขา้/สถานทผีลติเขา้ขา่ยโรงงาน หรอื คําขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร กรณี
สถานทผีลติไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน
อาหารทกีําหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน นํามนัและไขมัน, นํามนัปลา, ชาจากพชื, นําบรโิภค, นําแข็ง, ชอ็กโกแลต, 
ขา้วเตมิวติามนิ, เครอืงดมืเกลอืแร,่ ชา, กาแฟ*, นํานมถัวเหลอืง, นําแรธ่รรมชาต,ิ ซอสบางชนดิ, นําปลา, นําสม้สายช,ู 
นํามนัเนย, ครมี, เนยแข็ง, นําผงึ, แยม เยลล ีและมารม์าเลด, เนยใสหรอืก,ี เนย, ไขเ่ยยีวมา้, ผลติภัณฑป์รงุรสทไีดจ้าก
การยอ่ยโปรตนีของถวัเหลอืง, เกลอืบรโิภค, เนยเทยีม เนยผสม ผลติภัณฑเ์นยเทยีม และผลติภัณฑเ์นยผสม, อาหารกงึ
สําเร็จรปู, นมโค, นมปรงุแตง่, ผลติภณัฑข์องนม, นมเปรยีว, ไอศกรมี, ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร (รวม รอยัลเยลลแีละ
ผลติภณัฑร์อยัลเยลล)ี, เครอืงดมืในภาชนะบรรจทุปิีดสนทิ, อาหารในภาชนะบรรจทุปิีดสนทิ *กาแฟ 100% ขออนุญาตดว้ย 
สบ.7 แตถ่า้ไมใ่ชก่าแฟ 100% ขออนุญาตดว้ย สบ.5 // ประเภททขีดีเสน้ใตข้ออนุญาตดว้ย สบ.5 สว่นประเภททไีมไ่ดข้ดีเสน้ใต ้ขอ
อนุญาตดว้ย สบ.7
อาหารทตีอ้งมฉีลาก แป้งขา้วกลอ้ง, วุน้สําเร็จรปูและขนมเยลล,ี วัตถแุตง่กลนิรส, ขนมปัง, นําเกลอืปรงุอาหาร, หมาก
ฝรังและลกูอม, ผลติภณัฑจ์ากเนอืสัตว,์ ซอสปิดสนทิ, อาหารพรอ้มปรงุ/พรอ้มบรโิภค กลุม่นขีออนุญาตดว้ยแบบ สบ.7
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เมอืพบวา่มปีระกาศฯ ทเีขา้ขา่ย ตอ้งเขา้ไปอา่น 
นยิาม คณุภาพมาตรฐาน ตามประกาศฯ 

ผลติภณัฑต์อ้งม ีนยิาม คณุภาพมาตรฐาน
เป็นไปตามทกีําหนด



กลุม่อาหารตามประกาศฯกระทรวง (1/3)

กลุม่เครอืงดมื
นําบรโิภค หา้มเตมิอยา่งอนื

นําแข็ง หา้มเตมิอยา่งอนื

เครอืงดมืเกลอืแร ่หา้มเตมินอกประกาศฯ

ชา
กาแฟ

นํานมถัวเหลอืง
นําแรธ่รรมชาติ

ชาจากพชื (ตอ้งมรีายชอืตามบัญชแีนบทา้ย)

เครอืงดมือนืทนีอกเหนอืทกีลา่วมา
จัดเป็น

เครอืงดมืในภาชนะบรรจทุ ี
ปิดสนทิ
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กลุม่นม/ผลติภณัฑน์ม
นมโค

นมปรงุแตง่
นมเปรยีว นํานมจากสตัว์

นอกเหนอืขา้งตน้ ใหด้เูนอืนม ถา้เนอืนม
เป็นไปตามผลติภัณฑข์องนม จัดเป็น

ผลติภณัฑข์องนม

เนยแข็ง
ครมี
เนย

ถา้คณุภาพไมไ่ดต้ามเนยใหดู้

เนยเทยีม เนยผสม ผลติภณัฑเ์นย
เทยีม ผลติภณัฑเ์นยผสม



กลุม่อาหารตามประกาศฯกระทรวง (2/3)
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กลุม่ไมไ่ดก้นิทวัไป
สําหรับเด็ก-นมดัดแปลงสําหรับทารกและสตูรตอ่เนอืงฯ
               อาหารทารกและสตูรตอ่เนอืง
               อาหารเสรมิทารกและเด็กเล็ก
อาหารสําหรับผูท้ตีอ้งการควบคุมนําหนัก
อาหารมวีตัถปุระสงคพ์เิศษ

วตัถุเจอืปนอาหาร
เชอืจุลนิทรยี ์(เชอืหมกั)

ผลติภณัฑทํ์าความสะอาดหรอืฆา่เชอืทใีชสํ้าหรับอาหาร
เอนไซม์

 

กลุม่นํามนัและไขมนั
ม ี2 ประกาศฯ

1.นํามันปลา

2.นํามันและไขมัน 
**ถา้ไมม่รีายชอืตามแนบทา้ย ให ้
เพมิเตมิกอ่น (ดรูายละเอยีดตาม

ประกาศฯคําชแีจง เรอืง นํามนัและ
ไขมัน)**

นํามนัผง ใหด้สูว่นประกอบอนืถา้มี
แต ่FA เขา้เงอืนไขตามประกาศฯ 1 
และ 2 และตอ้งตรวจสอบ FA ดว้ย

ผอ่นผันรายเกา่ 
ถงึวนัท ี9 กมุภาพันธ ์2566

กลุม่ปรงุรส
นําปลา

นําสม้สายชู
นําเกลอืปรงุอาหาร

เกลอืบรโิภค
ผลติภณัฑป์รงุรสทไีดจ้ากการ

ยอ่ยโปรตนีถัวเหลอืง
ซอสบางชนดิ

เครอืงปรงุรสอนืทนีอกเหนอืประกาศฯ 
เฉพาะขา้งตน้

ซอสในภาชนะบรรจทุปิีดสนทิ

ยกเวน้ นาํสม้พรกิดอง, นาํปลา
พรกิ, พรกิเกลอื, นาํมะขามเปียก, 

เกลอื+เครอืงเทศ, ....
จดัเป็น อาหารทวัไป เครอืงปรงุรส

กลุม่หวงัผลทางสขุภาพ
เชอืโพรไบโอตกิส ์(ตอ้งมรีายชอืตามบัญช)ี

รอยลัเยลลแีละผลติภณัฑร์อยัลเยลลี
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร



กลุม่อาหารตามประกาศฯกระทรวง (3/3)
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ประกาศฯ เฉพาะอนืๆ
ช็อกโกแลต, ขา้วเตมิวติามนิ, นําผงึ, แยม เยลล ี

และมารม์าเลด, ไขเ่ยยีวมา้, แป้งขา้วกลอ้ง, 
วุน้สําเร็จรปูและขนมเยลล,ี วตัถแุตง่กลนิรส, 

ขนมปัง, หมากฝรงัและลกูอม (ไมอ่นุญาตอมยมิสอดไสห้มาก

ฝรัง), ผลติภณัฑจ์ากเนอืสตัว ์รวมถงึแบบทอด

อาหารกงึสําเร็จรปู
(1) กว๋ยเตยีว กว๋ยจับ บะหม ีเสน้หม ีและวุน้เสน้ทปีรงุแตง่
(2) ขา้วตม้และโจ๊กทปีรงุแตง่
(3) แกงจดืและซปุชนดิเขม้ขน้ ชนดิกอ้น ชนดิผง หรอื
ชนดิแหง้
(4) แกงและนําพรกิแกงตา่งๆ

ประกาศฯ เฉพาะ ทอีนญุาตเฉพาะกรณีผลติ
เมล็ดกญัชง นํามันจากเมล็ดกญัชง โปรตนีจากเมล็ดกญัชง และผลติภณัฑอ์าหารทมีสีว่นประกอบของเมล็ด

กญัชง นํามันจากเมล็ดกญัชง หรอืโปรตนีจากเมล็ดกญัชง ประกาศฉบบัน ีควบคมุทงัวัตถุดบิและผลติภณัฑท์มีี

สว่นประกอบของวัตถดุบิดังกลา่วใหป้ฏบิตัติามประกาศฯนทีังหมด, ผลติภณัฑอ์าหารทมีสีว่นประกอบของสว่นของกญัชา
หรอืกญัชง, ผลติภณัฑอ์าหารทมีสีารสกดัแคนนาบไิดออลเป็นสว่นประกอบ



3. มปีระกาศฯ
กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ
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1. วตัถปุระสงคเ์ป็นอาหาร

การจดัประเภทอาหาร

2. สว่นประกอบมปีระวตักิาร
บรโิภคเป็นอาหาร และไมไ่ด้

มกีารผลติแบบใหม่

4. ภาชนะบรรจปุ้องกนั
อากาศเขา้ออก และเก็บ

รกัษาทอีณุหภมูปิกต ิ

ใช่

ไมใ่ช่

ไมจ่ดัเป็นอาหาร

ไมใ่ช่
ทวนสอบอาหารใหม ่/ 

ประเมนิอาหารใหม่

ใช่

ใช่
จดัเป็นอาหารตามประกาศฯ นนั

ไมใ่ช่

จดัเป็นอาหารในภาชนะบรรจทุ ี
ปิดสนทิ ป.355

ใช่

ไมใ่ช่
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อาหารในภาชนะบรรจทุปิีดสนทิ

4. ภาชนะบรรจปุ้องกนัอากาศเขา้ออก 
และเก็บรกัษาทอีณุหภมูปิกติ

คา่ aw จะบอกวา่ เป็นปิดสนทิ (1) หรอื (2)

(1) Aw มากกวา่ 0.85 
(2) Aw นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 0.85

2 เงอืนไขนจีะทําใหรู้ว้า่เป็นอาหารฯ ปิดสนทิ
หรอืไม่



โปรดศกึษาเพมิเตมิ
https://www.kanpho.go.th/new/images/food2/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0
%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B
4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%

B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8.pdf
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ผลติภณัฑท์ถีกูยกเวน้ ตามประกาศฯ ดงันี
1. อาหารขบเคยีวประเภทคกุก ีเวเฟอร ์แครกเกอร ์บสิกติ อาหารอบกรอบชนดิทไีมม่ี
การสอดไส ้ขา้วเกรยีบ เมล็ดธัญพชืควัหรอือบ ถวัควัหรอือบ นัตควัหรอือบ พชืผัก
ผลไมอ้บหรอืทอดกรอบ อาหารขบเคยีวชนดิอบพอง (Extruded snack) และเมล็ดพชื
อบแหง้หรอืทอด
2. ผงเครอืงเทศ ผงเครอืงปรงุตา่งๆ เชน่ เครอืงเทศผสมเกลอื, พรกิป่น, ครมีเทยีมผสมนําตาล             

3. แป้งประกอบอาหาร               
4. อาหารอดัเม็ด เชน่ นมเม็ด (นมนดิๆ มอลโตเยอะๆ ทไีมเ่ขา้ประกาศเฉพาะ)

5. พชืผัก ผลไม ้ททํีาใหแ้หง้ เชน่ ลกูเกด, อนิทผลมั, มะมว่งอบแหง้                       

6. เนอืสตัวท์ทํีาใหแ้หง้

คา่ Aw ตํากวา่ 0.6 จะสามารถควบคมุการเสอืมเสยีเนอืงจากจลุนิทรยีทั์ง แบคทเีรยี ยสีต ์และเชอืราได ้จงึเป็น
อาหารเสยีงตํา

26

ขอ้ยกเวน้ตามประกาศฯ เรอืง อาหารในภาชนะบรรจุทปิีดสนทิ 



3. มปีระกาศฯ
กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ

อาหารทวัไป
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1. วตัถปุระสงคเ์ป็นอาหาร

การจดัประเภทอาหาร

2. สว่นประกอบมปีระวตักิาร
บรโิภคเป็นอาหาร และไมไ่ด้

มกีารผลติแบบใหม่

4. ภาชนะบรรจปุ้องกนั
อากาศเขา้ออก และเก็บ

รกัษาทอีณุหภมูปิกต ิ

ใช่

ไมใ่ช่

ไมจ่ดัเป็นอาหาร

ไมใ่ช่
ทวนสอบอาหารใหม ่/ 

ประเมนิอาหารใหม่

ใช่

5. เป็นอาหารทจีดัเตรยีมสว่นประกอบ
ตา่งๆ ไวใ้นหนว่ยภาชนะทพีรอ้มจําหนา่ย
โดยตรงตอ่ผูบ้รโิภค ปรงุเป็นอาหารชนดิ

ใดชนดิหนงึโดยเฉพาะ (ยงักนิไมไ่ด)้

ใช่
จดัเป็นอาหารตามประกาศฯ นนั

ไมใ่ช่

จดัเป็นอาหารในภาชนะบรรจทุ ี
ปิดสนทิ ป.355

ใช่

ไมใ่ช่

ใช่

อาหารพรอ้มปรงุ ป.237

6. บรโิภคไดท้นัท ี
หรอือุน่รอ้น 

หรอืละลายนําแข็ง

ใช่

อาหารพรอ้มบรโิภคป.237

ไมใ่ช่ไมใ่ช่



อาหารทวัไป ตวัอยา่ง

1. สตัวแ์ละผลติภณัฑ์ เนอืสัตวส์ดและแหง้, สตัวนํ์า, ไข,่ กะปิ, ไสเ้ทยีม

2. พชืและผลติภัณฑ์ พชืผักผลไมส้ดและแหง้, ถวัและนัต, กะท,ิ ผักกาดดองเปรยีว

3. สารสกดั/สารสงัเคราะห์ สารสกดัจากพชืทใีชเ้ป็นวัตถดุบิ

4. สารอาหาร กรดอะมโิน วติามนิและเกลอืแรท่ใีชเ้ป็นวัตถดุบิ

5. แป้งและผลติภณัฑ์ แป้งมนัสําปะหลัง, วุน้เสน้, กว๋ยเตยีว, เสน้หมี

6. ผลติภณัฑส์ําหรับทําอาหารชนดิตา่งๆทยีังไมพ่รอ้ม
บรโิภค

แป้งสําหรับทําเคก้ (ตอ้งผสมไข ่เนย นม)

7. เครอืงปรงุรส
นํามนัหอมเจยีว, นํามะขามเปียกปรงุรส, นําสม้พรกิดอง, 
พรกิเกลอื, เครอืงเทศ+เกลอื

8. นําตาล นําตาลทราย, แบะแซ, นําเชอืมไมแ่ตง่สกีลนิรส

9. เครอืงเทศ มัสตารด์, พรกิไทย, พรกิป่น, ผักชแีหง้, ตน้หอมแหง้, 
กระเทยีมผง, เมล็ดผักช,ี พรกิป่น

อาหารทวัไป แบง่เป็น 10 ชนดิ

10.ขา้วในภาชนะบรรจุพรอ้มจําหน่าย  เลอืกกลุม่ใหใ้กลเ้คยีงทสีดุกอ่น ถา้ไมม่ทีลีงคอ่ยไปลงขอ้ 6 ชอืยาวๆ
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/2.5-Generalfoodnoserialnumber.pdf



แนวทางการจดัประเภทอาหารตาม 17 หมวด
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การจดัประเภทอาหาร “เพอืตรวจสอบการใชว้ตัเุจอืปนอาหาร”

ดาวน์โหลดคู่มือหมวดอาหาร 17 หมวด

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Shared%20Documents/typefood/type17.pdf
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