
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขอเพิม่ชือ่อาหารหรอืฉลากอาหารเพือ่การสง่ออกจ าหนา่ยนอกราชอาณาจกัร [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผลติภัณฑต์อ้งจัดเป็นอำหำร ดงัตอ่ไปนี้ 

 

   1.1 อำหำรควบคมุเฉพำะ ไดแ้ก ่นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดดัแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 

อำหำรทำรกและอำหำรสตูรตอ่เนือ่งส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก อำหำรเสรมิส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 

อำหำรส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรควบคมุน ้ำหนัก วัตถเุจอืปนอำหำร 

 

  1.2 อำหำรก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำน ไดแ้ก ่ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร นมโค นมปรุงแตง่ 

นมเปรีย้วผลติภัณฑข์องนมไอศกรมีเครือ่งดืม่ในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ อำหำรในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิเครือ่งดืม่เกลอืแร่ 

กำแฟเกลอืบรโิภค ขำ้วเตมิวติำมนิ ไขเ่ยีย่วมำ้ ครมี ช็อกโกแลต ชำ ชำสมนุไพร ซอสบำงชนดิ น ้ำแข็ง 

น ้ำนมถั่วเหลอืงในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ* น ้ำบรโิภคในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ น ้ำปลำ น ้ำผึง้* น ้ำมันถั่วลสิง น ้ำมันเนย 

น ้ำมันปำลม์ น ้ำมันเนย น ้ำมันมะพรำ้ว น ้ำมันและไขมัน น ้ำแร่ธรรมชำต ิน ้ำสม้สำยช ูเนย เนยแข็ง เนยใสหรอืก ี

ผลติภัณฑป์รุงรสทีไ่ดจ้ำกกำรยอ่ยโปรตนีของถั่วเหลอืง แยม เยลลแีละมำรม์ำเลดในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ อำหำรกึง่ส ำเร็จรูป 

น ้ำเกลอืปรุงอำหำร เนยเทยีม เนยผสม ผลติภัณฑเ์นยเทยีมและผลติภัณฑเ์นยผสม 

 

*กรณีทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำน ไมต่อ้งยืน่ค ำขอรับเลขสถำนทีผ่ลติอำหำร (แบบ สบ.1) และจดทะเบยีนอำหำร 

แตส่ถำนทีต่อ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบับที ่342) พ.ศ.2555 เรือ่ง วธิกีำรผลติ 

เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นกำรผลติและเก็บรักษำอำหำรแปรรูปทีบ่รรจใุนภำชนะพรอ้มจ ำหน่ำย 

หำกผูผ้ลติทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำนประสงคจ์ะขอรับเลขสำรบบอำหำรก็ใหย้ืน่ค ำขอรับเลขสถำนทีผ่ลติ(แบบ 

สบ.1)และจดทะเบยีนอำหำรดว้ยก็ได ้

 

  1.3 อำหำรทีต่อ้งมฉีลำก ไดแ้ก ่ขนมปัง ซอสในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ แป้งขำ้วกลอ้ง ผลติภัณฑจ์ำกเนือ้สตัว ์วตัถแุตง่กลิน่รส 

วุน้ส ำเร็จรูปและขนมเยลลี ่หมำกฝร่ังและลกูอม อำหำรพรอ้มปรุงและอำหำรส ำเร็จรูปพรอ้มบรโิภคทนัท ี

อำหำรทีม่วีตัถุประสงคพ์เิศษ 

 

  1.4 อำหำรทัว่ไป **ไดแ้ก ่สตัวแ์ละผลติภัณฑ ์พชืและผลติภัณฑ ์แป้งและผลติภัณฑ ์เครือ่งปรุงรส น ้ำตำลเครือ่งเทศ 

ผลติภัณฑส์ ำหรับท ำอำหำรชนดิตำ่งๆทียั่งไมพ่รอ้มบรโิภค ขำ้วในภำชนะบรรจพุรอ้มจ ำหน่ำย 

 

**อำหำรทัว่ไป ทีผ่ำ่นกำรตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลติ ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง วธิกีำรผลติ 

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ในกำรผลติและกำรเก็บรักษำอำหำรตำมทีก่ ำหนดส ำหรับอำหำรนัน้ๆ และประสงคจ์ะแสดงเลขสำรบบอำหำร 

 

2. กำรยืน่ขอเพิม่ชือ่อำหำรหรอืฉลำกอำหำรเพือ่กำรสง่ออก จ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 

ผูข้ออนุญำตยืน่หนังสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำรทีผ่ลติเพือ่กำรสง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักรผ่ำนระบบ E-

SUBMISSION 

ดว้ยกำรประเมนิผลติภัณฑด์ว้ยตนเองใหส้อดคลอ้งกบัทีไ่ดรั้บเลขสำรบบอำหำรไวแ้ละมรีูปแบบกำรอนุญำตเป็นแบบอัตโนมัต  ิ

3. ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ 

 

  3.1 ตอ้งไดรั้บอนุญำตสถำนทีผ่ลติ และใบอนุญำตฯทีไ่ดรั้บยังมผีลบงัคับใช ้

ทัง้นีส้ถำนทีผ่ลติอำหำรตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑว์ธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  3.2 ตอ้งไดรั้บเลขสำรบบอำหำรแลว้ โดยมคีณุภำพหรอืมำตรฐำน สตูรสว่นประกอบ กรรมวธิผีลติ ภำชนะบรรจ ุ

ตรงตำมทีไ่ดรั้บอนุญำตและสอดคลอ้งกับประเทศผูส้ัง่ซือ้ พรอ้มเก็บเป็นขอ้มลูไว ้ณ สถำนประกอบกำร 

 

  3.3 กำรแสดงฉลำก ตอ้งแสดง (1)ประเทศผูผ้ลติและ (2)เลขสำรบบอำหำร หรอืเลขสถำนทีผ่ลติอำหำร 

หรอืชือ่และทีต่ัง้ของสถำนทีผ่ลติ อยำ่งหนึง่อยำ่งใดก็ได ้ของกรณีสง่ออก 

ส ำหรับกรณีทีเ่ป็นวตัถเุจอืปนอำหำรตอ้งแสดงรุ่นกำรผลติ 



 

  วธิกีำร 

 กำรเพิม่ชือ่อำหำรหรอืฉลำกอำหำรเพือ่กำรสง่ออก 

ใหย้ืน่หนังสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำรทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 

ดว้ยวธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิสผ์่ำนระบบอนิเตอรเ์น็ตทำงเวปไซดข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

เมือ่ครบถว้น ผูอ้นุญำตจะออกหนังสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำรทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 

 

หมำยเหต:ุ กรณีเป็นอำหำรควบคมุเฉพำะตำมขอ้1.1ใหแ้นบฉลำกอำหำร หรอืค ำแปลกรณีเป็นภำษำอืน่ทีไ่มใ่ชอ่งักฤษ(ถำ้ม)ี 

 

เงือ่นไข 

   1. ผูย้ืน่ขออนุญำต ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตตำมใบทะเบยีนพำณชิยห์รอืผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจ 

ลงนำมผูกพันนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทีม่อีงคค์วำมรูด้ำ้นกฎหมำย ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

พรอ้มสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอ และมอี ำนำจตดัสนิใจลงนำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้

(กรณีไมใ่ชผู่ด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุคลใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนดว้ย) 

  2. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งม ีOpen ID โดยสำมำรถสมัครไดก้ับส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดจิติัล (องคก์ำรมหำชน)(สพร) ทำงเว็บไซต ์

www.egov.go.th (หำกมปัีญหำในกำรสมัครเพือ่สรำ้งบญัชผีูใ้ชง้ำน โปรดตดิตอ่ contact@ega.or.th หรอืโทร (+66) 0 2612 

6000) ทัง้นีผู้ย้ ืน่ค ำขอจะตอ้งรักษำชือ่บัญชผีูใ้ชง้ำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) ไวเ้ป็นควำมลบั หำกปรำกฏวำ่ 

มผีูอ้ ืน่สำมำรถใชง้ำนผ่ำนบญัชขีองทำ่นได ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะไมรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 

และถอืเป็นควำมรับผดิชอบของทำ่นหำกเป็นเหตใุหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเสยีหำย 

  3. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งเป็นผูม้อี ำนำจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรยืน่ค ำขอ รับทรำบขอ้บกพร่อง 

และสง่ค ำชีแ้จงขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้โดยตอ้งยืน่หลักฐำนเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขำ้ใชร้ะบบอำหำร 

(สำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ และศกึษำรำยละเอยีดหลักฐำนและเงือ่นไขตำ่งๆ ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอำหำร) ยืน่ได ้2 ชอ่งทำง 

ดงันี ้

    3.1 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีก่รุงเทพมหำนคร ยืน่ไดท้ีก่องอำหำร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 

ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

    3.2 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีต่ำ่งจังหวดัใหย้ืน่ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดันัน้ๆ 

  4. ผูย้ืน่ขออนุญำต ตอ้งประเมนิผลติภัณฑด์ว้ยตนเองและตอ้งสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอ 

 

  5. สิง่ทีต่อ้งปฏบิตัสิ ำหรับผูย้ืน่ค ำขอฯ 

   5.1 กรอกขอ้มลูในค ำขอใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

   5.2 ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและครบถว้นกอ่นยืน่ค ำขอฯ 

   5.3 แนบไฟลเ์อกสำรฉลำกและค ำแปลใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

กรณีเป็นอำหำรควบคมุเฉพำะทีไ่ดรั้บใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำรหรอืใบส ำคญักำรอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

https://privus.fda.moph.go.th/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์
(หมายเหต:ุ (เจำ้หนำ้ทีใ่หบ้รกิำรวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 8.30 – 16.30 

น. (มพัีกเทีย่ง)))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

อนุญำตแบบอตัโนมัต ิ

(หมายเหต:ุ (1.ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดเตรยีมเอกสำรและขอ้มลู 
2.ยืน่ค ำขอฯ เขำ้เว็บไซต ์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))  

1 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืชีแ้จงการขอเพิม่ฉลากอาหารทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ าหนา่ยน
อกราชอาณาจกัรดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

2) 
 

ฉลากอาหารส าหรบัการสง่ออก  
กรณีเป็นอาหารอาหารคมุเฉพาะทีไ่ดร้บัใบส าคญัการขึน้ทะเบยีน

ต ารบัอาหารหรอืใบส าคญัการอนุญาตใชฉ้ลากอาหารฉลาก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(1.ตอ้งมรีำยละเอยีดผลติภัณฑต์รงตำมทีไ่ดรั้บเลขสำรบบอำหำรไว ้

เวน้แตช่ือ่อำหำร 2. ฉลำกตอ้งแสดงรำยละเอยีด  (1)ประเทศผูผ้ลติ 

และ(2)เลขสำรบบอำหำร หรอืเลขสถำนทีผ่ลติอำหำร 
หรอืชือ่และทีต่ัง้ของสถำนทีผ่ลติ อยำ่งหนึง่อยำ่งใดก็ได ้ 

ของกรณีสง่ออก  
ส ำหรับกรณีทีเ่ป็นวตัถเุจอืปนอำหำรตอ้งแสดงรุ่นกำรผลติ ) 

- 

3) 

 

ค าแปลภาษาตา่งประเทศของฉลากอาหาร 

ยกเวน้แสดงเป็นภาษาองักฤษ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.ค ำแปลใหเ้ป็นภำษำไทยหรอืองักฤษ 

2.แปลเฉพำะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับชือ่อำหำร 

สว่นประกอบอำหำรและขอ้มลูเกีย่วกบัผูผ้ลติอำหำรบนฉลำกอำหำรส ำหรั
บกำรสง่ออก  ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) หนงัสอืชีแ้จงการขอเพิม่ฉลากอาหารทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ าหนา่ยนอ

กราชอาณาจกัร 
(หมายเหต:ุ (ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม ))  

 -   

 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภำพ(ศรป.) 

(หมายเหต:ุ (((ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวญั อ ำเภอเมอืง 
จังหวดันนทบรุ ี1100 โทรศพัทห์มำยเลข 025907354-55 )))  

2) กองอำหำร 

(หมายเหต:ุ (กองอำหำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
88/24 ถนนตวิำนนท ์ อ ำเภอเมอืง  จังหวัดนนทบรุ ี11000  

E - mail : food@fda.moph.go.th / โทร 02-590-7195 )))  
3) ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ทีส่ถำนประกอบตัง้อยู่ 

(หมายเหต:ุ (กรณี สถำนประกอบทีต่ัง้อยูใ่นตำ่งจังหวดั 

ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิทีคู่ม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั))  
4) สำยดว่น 1556 

(หมายเหต:ุ (E-mail :1556@fda.moph.go.th))  
5) 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))  
6) 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) คูม่อืกำรยืน่หนังสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำรทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 

(หมายเหต:ุ (ควรทวนสอบกำร up date ขอ้มลูของคูม่อืทีเ่ว็บไซดส์ ำนักอำหำร))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 30/07/2563 


