
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การอนญุาตผลติภณัฑแ์ละการแกไ้ขรายการการอนญุาต : 

ส าหรบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร รอยลัเยลลี ่และผลติภณัฑร์อยลัเยลลี[่N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

1. ผลติภัณฑต์อ้งจัดเป็นอำหำรประเภท ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง 

ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร หรอื จัดเป็นอำหำรประเภท รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล ี

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล ี

 

2. กำรผลติหรอืน ำเขำ้ ตอ้งไดรั้บอนุญำตสถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีน่ ำเขำ้ ประเภทผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร 

และ/หรอืรอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล ีกอ่น และใบอนุญำตยังไมห่มดอำยุ 

 

3. ผลติภัณฑท์ีม่กีำรใชส้ำรใหม ่(Novel Ingredients) หรอืเป็นอำหำรใหม ่(Novel Food) ตอ้งผำ่นกำรประเมนิควำมปลอดภัย 

และรับรองโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กอ่น โดยดรูำยละเอยีดในคูม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่ง 

กำรขอประเมนิควำมปลอดภัยอำหำร 

 

4. ผลติภัณฑท์ีม่กีำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ (Health Claim) ตอ้งผำ่นกำรประเมนิตำมคูม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่ง 

กำรขอประเมนิกำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ กอ่น 

 

5. คณุภำพหรอืมำตรฐำนของผลติภัณฑต์อ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุแลว้แตก่รณีดงันี้ 

 

 5.1 ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรตอ้งมคีณุภำพหรอืมำตรฐำนของผลติภัณฑเ์ป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง 

ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร และประกำศอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 5.2 

รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลลตีอ้งมคีณุภำพหรอืมำตรฐำนของผลติภัณฑเ์ป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเ

รือ่ง รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล ีและประกำศอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

6. กำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง วัตถเุจอืปนอำหำร 

 

7. ไมม่กีำรใชว้ตัถทุีห่ำ้มใชใ้นอำหำร และ/หรอื อำหำรทีห่ำ้มผลติ น ำเขำ้ หรอืจ ำหน่ำย 

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้งเป็นสว่นประกอบ 

 

8. กำรใชภ้ำชนะบรรจอุำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง ภำชนะบรรจุ 

 

9. ชือ่อำหำร ตรำ เครือ่งหมำยกำรคำ้หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบยีน ตอ้งปฏบิัตติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง 

กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจ ุและประกำศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ดรูำยละเอยีดที ่

คูม่อืหลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล)ี 

 

10. กำรแสดงฉลำกอำหำร ตอ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร 

และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจ ุและประกำศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ดรูำยละเอยีดที ่คูม่อืหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล)ี 

 

11. กำรแสดงฉลำกโภชนำกำร ตอ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง ฉลำกโภชนำกำร 

 

12. หลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรปฏบิตัอิืน่ๆ ใหเ้ป็นไปตำม หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร 

ตำมเอกสำรแบบทำ้ยคูม่อืส ำหรับประชำชน 



 

 

 

วธิกีำร 

 

1. กำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล ี

ใหย้ืน่ใบจดทะเบยีนอำหำรส ำหรับผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร และเมือ่เห็นวำ่ถกูตอ้งครบถว้นผูอ้นุญำตจะออกเลขสำรบบอำหำร 

และใบส ำคญักำรจดทะเบยีนอำหำร ตำมแบบ สบ.5/1 โดยออกในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์

 

2. กำรแกไ้ขรำยละเอยีดของผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล ี

ใหย้ืน่แบบแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีจ่ดทะเบยีนอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตไว ้

ดว้ยวธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิสผ์่ำนระบบเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ตทำงเว็บไซต ์(web site) 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และกำรอนุญำตใหแ้กไ้ข 

ผูอ้นุญำตจะแกไ้ขรำยกำรใหค้รบถว้นเป็นปัจจบุนัและออกใบส ำคญัจดทะเบยีนอำหำร พรอ้มทัง้ระบปุระวัตกิำรแกไ้ข ตำมแบบ 

สบ.5/1 ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์

 

เงือ่นไข 

 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งม ีOpen ID โดยสำมำรถสมัครไดก้บัส ำนักงำนรัฐบำลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ำรมหำชน) 

ทำงเว็บไซดw์ww.egov.go.th (หำกมปัีญหำในกำรสมัครเพือ่สรำ้งบัญชผีูใ้ชง้ำน โปรดตดิตอ่ contact@ega.or.th หรอืโทร 

(+66) 0 2612 6000) ทัง้นีผู้ย้ ืน่ค ำขอจะตอ้งรักษำชือ่บญัชผีูใ้ชง้ำน (User ID) และรหัสผำ่น (Password) ไวเ้ป็นควำมลบั 

หำกปรำกฏวำ่มผีูอ้ ืน่สำมำรถใชง้ำนผำ่นบญัชขีองทำ่นได ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะไมรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 

และถอืเป็นควำมรับผดิชอบของทำ่นหำกเป็นเหตใุหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเสยีหำย 

 

2.ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูม้อี ำนำจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรยืน่ค ำขอ รับทรำบขอ้บกพร่อง 

และสง่ค ำชีแ้จงขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้โดยตอ้งยืน่หลักฐำนเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขำ้ใชร้ะบบอำหำร 

(สำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ และศกึษำรำยละเอยีดหลักฐำนและเงือ่นไขตำ่งๆ ไดท้ีเ่ว็บไซดส์ ำนักอำหำร) ยืน่ได ้2 ชอ่งทำง 

ดงันี ้

 

 2.1 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีก่รุงเทพมหำนคร ยืน่ไดท้ีส่ ำนักอำหำร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึ อย. 

 

 2.2 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีต่ำ่งจังหวดั ใหย้ืน่ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดันัน้ๆ 

 

3. ส ำหรับกรณีกำรขอจดทะเบยีนอำหำรของผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร 

ทีผ่ลติโดยวธิแีบง่บรรจจุำกผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีไ่ดรั้บเลขสำรบบอำหำรแลว้ใหป้ฏบิัตติำมคูม่อืส ำหรับประชำชนทีก่ ำหนดโดย

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีส่ถำนทีผ่ลติแบง่บรรจนัุน้ตัง้อยู่ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
https://privus.fda.moph.go.th//เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์

(หมายเหต:ุ (หมำยเหต ุ: 

ยกเวน้กรณีผลติโดยวธิแีบง่บรรจจุำกผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บเลขสำรบบ
อำหำรแลว้ 

ใหย้ืน่ค ำขอและปฏบิตัติำมคูม่อืส ำหรับประชำชนทีก่ ำหนดโดยส ำ
นักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีส่ถำนทีผ่ลติแบง่บรรจนัุน้ตัง้อยู)่)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 
ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้เว็บไซด ์http://privus.fda.moph.go.th 

เพือ่ยืน่ค ำขอผำ่นระบบ E-submission ของ อย. โดยใช ้

Username และ Password ทีไ่ดจ้ำกกำรสมัคร OPEN ID 
เพือ่เขำ้ระบบ แลว้ด ำเนนิกำร download 

แบบฟอรม์ค ำขอจำกระบบอำหำร 
กรอกรำยละเอยีดลงในแบบฟอรม์ค ำขอใหค้รบถว้น แลว้ upload 

เขำ้ระบบ พรอ้มแนบไฟลห์ลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ (สำมำรถดำวนโ์หลดคูม่อืกำรใชง้ำน e-submission 
ระบบอำหำร ไดท้ีเ่ว็บไซดส์ ำนักอำหำร ))  

0 นำท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-submission) 
ตรวจสอบควำมครบถว้นถูกตอ้งของค ำขอและหลักฐำนประกอบ

กำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นำท ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 
 

3) - 

ผูย้ืน่ค ำขอพมิพใ์บสัง่ช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอจำกระบบ e-
submission 

และช ำระเงนิตำมจ ำนวนและชอ่งทำงทีร่ะบใุนใบสัง่ช ำระฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 

 

4) การพจิารณา 

ผูป้ระเมนิ/คณะประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชำญ 
ด ำเนนิกำรประเมนิควำมสอดคลอ้งตำมกฎหมำย 

(หมายเหต:ุ 
(ระยะเวลำขึน้อยู่กับควำมซบัซอ้นของผลติภัณฑแ์ละขอ้มลูประก

อบกำรพจิำรณำ และกรณีพบขอ้บกพร่อง 

หรอืขอค ำชีแ้จงเพิม่เตมิ จะสง่รำยละเอยีดใหผู้ย้ืน่ค ำขอทำง e-
mail ทีแ่จง้ไวใ้นขัน้ตอนสมัครขอ Open ID ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ Login 

เขำ้ระบบ e-submission 
ด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องหรอืชีแ้จงเพิม่เตมิภำยในวนัทีก่ ำหน

ด))  

1 ถงึ 5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำต และลงนำม 

(หมายเหต:ุ (ระบบ e-submission 
จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบทำง e-mail 

ในทนัททีีผู่ม้อี ำนำจพจิำรณำและบนัทกึผลในระบบ 

ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถ login 
เขำ้ระบบเพือ่ดำวนโ์หลดหลักฐำนกำรอนุญำตไดเ้ลย))  

1 ถงึ 5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

1. 

กรณีการยืน่ขออนุญาตผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีผ่ลติเพือ่จ าหนา่ยใ
นการสง่ออก (ค าขออเิล็กทรอนกิส)์ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(ดรูำยละเอยีดกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติเพือ่จ ำหน่ำ
ยในกำรสง่ออกเพิม่เตมิไดท้ี ่

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

คูม่อืหลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร 
รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล)ี 

2) 
 

1.1 ใบจดทะเบยีนอาหาร/แจง้รายละเอยีดอาหารแบบ 
(ค าขออเิล็กทรอนกิส)์ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(กรณีกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติเพือ่จ ำหน่ำยในกำร
สง่ออก) 

- 

3) 

 

1.2 เอกสารสตูรสว่นประกอบและรายละเอยีดจากผูผ้ลติ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(กรณีกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติเพือ่จ ำหน่ำยในกำร

สง่ออก) 

- 

4) 
 

1.3 
เอกสารจากผูส้ ัง่ซือ้แสดงสูตรสว่นประกอบโดยระบุวา่ผลติภณัฑด์ ั

งกลา่วสามารถจ าหนา่ยเป็นผลติภณัฑเ์สรมิอาหารในประเทศผูส้ ัง่

ซือ้ได ้และรายละเอยีดคุณภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(กรณีกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติเพือ่จ ำหน่ำยในกำร
สง่ออก) 

- 

5) 

 

1.4 บนัทกึค าใหก้ารของผูข้ออนุญาตรบัทราบวา่ 

ยนิดใีหเ้พกิถอนเลขสารบบอาหาร และอาจถูกด าเนนิคด ี
หากพบการฝ่าฝืนหรอืมกีารน าผลติภณัฑด์งักลา่วมาจ าหนา่ยภาย

ในประเทศ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(กรณีกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติเพือ่จ ำหน่ำยในกำร

สง่ออก) 

- 

6) 
 

2. 
กรณีการยืน่ขออนุญาตผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีผ่ลติ/น าเขา้เพือ่

จ าหนา่ยในประเทศ (ค าขออเิล็กทรอนกิส)์ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(ดรูำยละเอยีดกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติ/น ำเขำ้เพือ่

จ ำหน่ำยในประเทศ เพิม่เตมิไดท้ี ่
คูม่อืหลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร 

รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล)ี 

- 

7) 
 

2.1 ใบจดทะเบยีนอาหาร/แจง้รายละเอยีดอาหารแบบ 
(ค าขออเิล็กทรอนกิส)์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ

(กรณีกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติ/น ำเขำ้เพือ่จ ำหน่ำย
ในประเทศ) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 
 

2.2 
คณุภาพหรอืมาตรฐานของวตัถดุบิทีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบส าคญั 

(Active raw material specification) ในผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(* เฉพำะรำยกำรวัตถดุบิทีต่อ้งแนบเพิม่เทำ่นัน้ * 

กรณีกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติ/น ำเขำ้เพือ่จ ำหน่ำยใ

นประเทศ) 

- 

9) 

 

2.3 

ใบรบัรองสถานทีผ่ลติอาหารทีม่รีายละเอยีดเป็นไปตามประกาศส า

นกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง 
ใบรบัรองสถานทีผ่ลติส าหรบัการน าเขา้อาหาร (กรณีน าเขา้) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(* ดรูำยละเอยีดที ่
คูม่อืหลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร 

รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล ี* 

กรณีกำรยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรทีผ่ลติ/น ำเขำ้เพือ่จ ำหน่ำยใ
นประเทศ) 

- 

10) 

 

3. การยืน่ขอแกไ้ขรายการผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 

รอยลัเยลลแีละผลติภณัฑร์อยลัเยลล ี(ค าขออเิล็กทรอนกิส)์ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ขอแกไ้ขรำยกำรผลติภัณฑเ์สรมิ
อำหำร ดทูี ่

คูม่อืหลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร 

รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลล)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่พจิารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการ

ยืน่ใบจดทะเบยีน/แจง้รายละเอยีดอาหาร 

(หมายเหต:ุ (ตำมค ำสัง่หัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำตทิี ่77/2559 
เรือ่ง 

กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑส์ขุภำพ 
และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 

คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติ

ภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บำท 

  

 

2) คา่พจิารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการ

ยื่ น ใ บ จ ด ท ะ เ บี ย น / แ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ า ห า ร 
กรณีอา้งองิสตูรสว่นประกอบ 

(หมายเหต:ุ (ตำมค ำสัง่หัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำตทิี ่77/2559 

เรือ่ง 
กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑส์ขุภำพ 

และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 
คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติ

ภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 660 บำท 

  
 

3) คา่พจิารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารค าข
อแกไ้ขรายละเอยีดของอาหารทีจ่ดทะเบยีน/แจง้รายละเอยีดอาหา

ร 

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 
  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (ตำมค ำสัง่หัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำตทิี ่77/2559 
เรือ่ง 

กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑส์ขุภำพ 
และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 

คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติ
ภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560))  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบั ผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี

11000 สำยดว่น 1556 โทรศพัทห์มำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556 E-mail 
:1556@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ (กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพมหำนคร))  
2) ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ทีส่ถำนประกอบกำรตัง้อยู่ 

(หมายเหต:ุ (กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยูใ่นตำ่งจังหวดั))  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำต ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร รอยัลเยลลแีละผลติภัณฑร์อยัลเยลลี 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

ศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซดส์ ำนักอำหำร http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx 

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 17/03/2563 


