คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอำหำรประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกัญชำหรือกัญชง
2. “ส่วนของกัญชำ” หมำยควำมว่ำ ส่วนของพืชกัญชำ (Cannabis) ชื่อวิทยำศำสตร์ Cannabis indica Lam. หรือ Cannabis
sativa L. ดังต่อไปนี้ เฉพำะที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตในประเทศเท่ำนั้น ได้แก่
(1) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน และรำก
(2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย
3. “ส่วนของกัญชง” หมำยควำมว่ำ ส่วนของพืชกัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่ำ เฮมพ์ (Hemp) ชื่อวิทยำศำสตร์ Cannabis sativa
L. subsp. sativa ดังต่อไปนี้ เฉพำะที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตในประเทศเท่ำนั้น ได้แก่
(1) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน และรำก
(2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย
4. “หน่วยบรรจุ (package)” หมำยควำมว่ำ ภำชนะบรรจุอำหำรอันเป็นภำชนะบรรจุย่อยสุดที่หุ้มห่อหรือบรรจุอำหำรเพื่อจำหน่ำย
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหีบห่อหรือภำชนะที่บรรจุหน่วยบรรจุย่อยเหล่ำนั้น ถ้ำมี
5. ผลิตภัณฑ์อำหำรดังต่อไปนี้ ห้ำมใส่ส่วนของกัญชำหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ
(1) อำหำรสำหรับทำรก และอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก
(2) นมดัดแปลงสำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก
(3) อำหำรเสริมสำหรับทำรกและเด็กเล็ก
(4) เครื่องดื่มที่ผสมกำเฟอีน ซึ่งกำหนดให้มีกำแฟอีนไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ
(5) อำหำรอื่นที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
(6) อำหำรที่มีนิยำม หรือ คุณภำพหรือมำตรฐำน ที่กำหนดเงื่อนไขกำรห้ำมเติมส่วนประกอบหรือสำรต่ำงๆไว้ เช่น นมโค,
รอยัลเยลลี, เครื่องดื่มเกลือแร่, กำแฟแท้, กำแฟสำเร็จรูป, กำแฟสำเร็จรูปที่สกัดคำเฟอีนออก, น้ำบริโภค, น้ำแข็ง, น้ำปลำ
แท้, น้ำปลำจำกสัตว์อื่น, น้ำปลำแท้และน้ำปลำจำกสัตว์อื่นชนิดแห้ง , น้ำแร่ธรรมชำติ, น้ำส้มสำยชู, น้ำมันและไขมัน, น้ำมัน
ปลำ, ครีม, น้ำมันเนย, เนย, เนยแข็ง, เนยใสหรือกี, เนยเทียม, เนยผสม, ผลิตภัณฑ์เนยเทียม, ผลิตภัณฑ์เนยผสม, ไข่เยี่ยวม้ำ
, น้ำผึ้ง, ข้ำวเติมวิตำมิน, ชำจำกพืช, เกลือบริโภค, แป้งข้ำวกล้อง, วัตถุแต่งกลิ่นรส, อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ กรณีเป็น
อำหำรสำหรับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร และอำหำรสำหรับทำรกและเด็กเล็ก , วัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยว, วัตถุเจือปน
อำหำรชนิดผสมที่นอกเหนือจำกกลุ่มปรุงแต่งรส, วัตถุที่ใช้รักษำคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำร, สำรสกัดให้สีจำกพืช ,
เอนไซม์สำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำร, ผลิตภัณฑ์สำหรับทำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชื้อที่ใช้สำหรับอำหำร, ช็อกโกแลต ทุกชนิด
ยกเว้น ช็อกโกแลตชนิดผสม

-26. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ
6.1 ต้องได้รับใบอนุญำตผลิต (อ.2) หรือใบสำคัญเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (สบ.1/1) ตำมประเภทอำหำร
ก่อน และยังคงมีผลบังคับใช้ และได้รับกำรเพิ่มประเภทอำหำรที่จะยื่นขอแล้ว ทั้งนี้สถำนที่ผลิตอำหำรต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเรื่องวิธีกำรผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
กำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร
6.2 ต้องไม่เข้ำข่ำยเป็นอำหำรใหม่และอำหำรที่มีอำหำรใหม่เป็นส่วนผสม (NOVEL FOOD) ศึกษำรำยละเอียดจำกคู่มือสำหรับ
ประชำชน เรื่อง กำรขอประเมินควำมปลอดภัยอำหำร
6.3 ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำน สูตรส่วนประกอบและกรรมวิธีผลิต เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง
ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขสำหรับอำหำรชนิดนั้นๆ
เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรใส่ส่วนของกัญชำ คุณภำพหรือมำตรฐำนต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย
เรื่องผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
6.4 ตรวจพบสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ (mg/package)
6.5 ตรวจพบสำรแคนนำบิไดออล ไม่เกิน 1.41 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ (mg/package)
6.6 กรณีกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร
6.7 ต้องไม่มีกำรใช้วัตถุที่ห้ำมใช้ในอำหำร และ/หรืออำหำรที่ห้ำมผลิต นำเข้ำ หรือจำหน่ำย ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ที่เกี่ยวข้อง
7. กำรใช้ชื่ออำหำร หรือตรำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ ประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขสำหรับอำหำรชนิดนั้นๆ และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ชื่ออำหำร ต้องมีคำว่ำ “กัญชำ” หรือ “กัญชง” หรือชื่อส่วนของกัญชำหรือกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอำหำร เป็นส่วนหนึ่ง
ของชื่ออำหำร หรือกำกับชื่ออำหำร
9. กำรแสดงฉลำกอำหำร ต้องปฏิบั ติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องกำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ
และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขสำหรับอำหำรชนิดนั้นๆ
และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีกำร
1. กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่ำยในประเทศไทย
1.1 คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.17) พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรเข้ำข่ำย
โรงงำน
1.2 คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน

-32. กำรขอแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์
2.1 คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.19) พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18) ไว้
2.2 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณี
ผลิตภัณฑ์ได้รับใบสำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3/1) ไว้
3. กำรเพิ่มฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก
ให้ยื่นหนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักรพร้อมฉลำกอำหำร กรณีผลิตภัณฑ์ได้รับ
ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18) หรือผลิตภัณฑ์ได้รับใบสำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3/1) ไว้
4. กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร
ให้ยื่นคำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.20) กรณีใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18)
ฉบับจริงสูญหำย หรือชำรุด หรือถูกทำลำยบำงส่วน
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญำต ต้อง
1.1 เป็นเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ได้รับมอบอำนำจเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล และมีอำนำจตัดสินใจลงนำมรับทรำบ
ข้อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้ำของกิจกำร หรือผู้ดำเนินกิจกำร หรือกรรมกำรผู้มีอำนำจของนิติบุคคล ให้มีหนังสือมอบอำนำจ
ให้เป็นผู้มีอำนำจดำเนินกำรแทนด้วย โดยให้ดำเนินกำรยื่นคำขอ รับทรำบข้อบกพร่อง และชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอได้ (สำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนำจ และศึกษำรำยละเอียดหลักฐำนและเงื่อนไขต่ำงๆ
ได้ที่เว็ปไซด์กองอำหำร)
- กรณีสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร ยื่นได้ที่กองอำหำร ห้อง 325 ชั้น 3 อำคำร 5 ตึกสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ
- กรณีสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ที่ต่ำงจังหวัด ยื่นที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้นๆ ยกเว้น วัตถุเจือปนอำหำร ผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนมและอำหำรใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
1.2 ผู้ยื่นขออนุญำตต้องมี Open ID โดยสำมำรถสมัครได้กับสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ทำงเว็บไซด์
www.egov.go.th (หำกมีปัญหำในกำรสมัครเพื่อสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th หรือโทร (+66)
0 2612 6000) ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอจะต้องรักษำชื่อบัญชีผู้ใช้งำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) ไว้เป็นควำมลับ หำก
ปรำกฏว่ำ มีผู้อื่นสำมำรถใช้งำนผ่ำนบัญชีของท่ำนได้ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะไม่ รับผิดชอบต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึน้ และถือเป็นควำมรับผิดชอบของท่ำนหำกเป็นเหตุให้สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเสียหำย
2. กรณีดังต่อไปนี้ ผู้อนุญำตจะคืนคำขอโดยไม่ขอคำชี้แจงและไม่คืนค่ำใช้จ่ำย ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 ยื่นคำขอฯ ผิดประเภทอำหำร
2.2 ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ยื่นขอฯ เข้ำข่ำยเป็นอำหำรใหม่ (Novel Food) หรือต้องประเมินควำมปลอดภัยและ
ควำมเหมำะสมในอำหำรประเภทนั้น หรือเป็นอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
2.3 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ตกมำตรฐำน หรือรำยกำรตรวจวิเครำะห์ไม่ครบถ้วนตำมข้อกำหนดของคู่มือสำหรับประชำชนที่
เกี่ยวข้อง หรือ มีอำยุเกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ เว้นแต่มีหลักฐำนว่ำเคยยื่นก่อนวันที่ระบุ
ในรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ หรือ หน่วยวิเครำะห์ไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือสถำบันที่คณะกรรมกำรอำหำรกำหนด

-42.4 ผลิต ภัณ ฑ์ที่ยื่น ขอฯ มีส่ว นประกอบของวัต ถุที่ห้ำมใช้ในอำหำร หรือ มีกำรใช้วัต ถุเจือ ปนอำหำรไม่ส อดคล้อ งกับ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร หรือมีกำรใช้สำรหรือวัตถุดิบที่ยังไม่เคยอนุญำตไปใช้ใน
อำหำรชนิดนี้
3. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะขอคำชี้แจง โดยผู้ยื่นคำขอฯ จะต้องตอบคำชี้แจง หรือแนบไฟล์เอกสำร หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน 20 วันทำกำร
หรือไม่เกินจำนวน 3 ครั้ง มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอฯ ละทิ้งคำขอฯ ผู้อนุญำตจะคืนคำขอฯ ดังกล่ำว โดยไม่คืนค่ำใช้จ่ำย
4. กรณีรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในคำขอหรือเอกสำรหลักฐำน ให้ผู้ยื่นขออนุญำตส่งตัวอย่ำง
ผลิตภัณฑ์และ/หรือเอกสำรแสดงรำยละเอียดควำมไม่ชัดเจนหรือควำมไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำ
5. ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมซับซ้อนหรือมีควำมคำบเกี่ยวของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหลำยฉบับ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะทำงำน/
คณะกรรมกำร/หรือผู้เชี่ยวชำญ จะต้องใช้ระยะเวลำเพิ่มจำกที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ โดยประมำณ 15-45 วันทำกำร แล้วแต่กรณี
6. รำยงำนผลวิเครำะห์ ที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำในขั้นตอนกำรขอรับเลขสำรบบอำหำร โปรดศึกษำหัวข้อรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนประกอบ ลำดับที่ 6

-5ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
https://privus.fda.moph.go.th/ เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทีส่ ถำนทีผ่ ลิตอำหำร ตั้งอยู่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้อนุญำต ไม่สำมำรถรับคำขอด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ ำ นระบบเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เน็ ต ทำงเว็ บ ไซต์ (web site) ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ https://privus.fda.moph.go.th/ ได้ ให้ ผู้ ข อ
อนุญำตยื่นเอกสำรคำขอพร้อมหลักฐำนต่อผู้อนุญำต และผู้อนุญำตออกหลักฐำน
กำรอนุญำตโดยลงลำยมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐำน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 ถึง 28 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) 1. กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์
1.1 ผู้ยื่นคำขอฯ เข้ำเว็บไซด์ http://privus.fda.moph.go.th
เพื่อยื่นคำขอผ่ำนระบบ E-submission ของ อย. โดยใช้
Username และ Password ที่ได้จำกกำรสมัคร OPEN ID
เพื่อเข้ำระบบ แล้วดำเนินกำร download แบบฟอร์มคำขอจำก
ระบบอำหำร กรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มคำขอให้ครบถ้วน
แล้ว upload เข้ำระบบ พร้อมแนบไฟล์หลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำ
(หมายเหตุ:
สามารถดาวน์โหลดคูม่ ือการใช้งาน e-submission
ระบบอาหาร ได้ที่เว็บไซด์กองอาหาร))
2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
1.2 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission)
ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของคำขอและหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
0 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

0 นำที

-

-6ลำดับ
ขั้นตอน
3) ผู้ยื่นคำขอพิมพ์ใบสั่งชำระค่ำพิจำรณำคำขอจำกระบบ esubmission และชำระเงิน ตำมจำนวนและช่องทำงที่ระบุในใบสั่ง
ชำระฯ
(หมายเหตุ: -)
4) กำรพิจำรณำ
1.3 เจ้ำหน้ำทีป่ ระเมินควำมสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ข้อกำหนด
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ:
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และข้อมูล
ประกอบการพิจารณา และกรณีพบข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่จะขอ
คาชี้แจงให้ผู้ยื่นคาขอ Login เข้าระบบ e-submission
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือชี้แจงเพิ่มเติมภายในวันที่
กาหนด))
5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1.4 ผู้มีอำนำจลงนำม พิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต
(หมายเหตุ: -)
6) กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ
1.5 ระบบ e-submission จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอ
ทรำบทำง e-mail ในทันทีที่ผู้มีอำนำจพิจำรณำและบันทึกผลใน
ระบบ ผู้ยื่นคำขอสำมำรถ login เข้ำระบบ e-submission เพื่อ
download หลักฐำนกำรอนุญำตได้เลย
กรณีที่ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับ
อำหำร ผู้ยื่นคำขอพิมพ์ใบสั่งชำระจำกระบบ e-submission และ
ชำระเงินตำมจำนวนและช่องทำงที่ระบุในใบสั่งชำระฯ แล้วจึงจะ
download หลักฐำนกำรอนุญำตได้

ระยะเวลำ
0 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

21 วันทำกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ

7 วันทำกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ

-

-

-7ลำดับ
ขั้นตอน
7) 2. กำรขอแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์
กำรตรวจสอบเอกสำร
2.1 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของคำขอและเอกสำร
หลักฐำน
(หมายเหตุ:
กรณี พบข้ อ บกพร่ อ ง หรื อ ขอค าชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ผู้ ยื่ น ค าขอ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือชี้แจงเพิ่มเติมภายในวันที่กาหนด)
8) กำรพิจำรณำ
2.2 เจ้ำหน้ำที่ประเมินควำมสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ: -)
9) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
2.3 ผู้มีอำนำจลงนำม พิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต
(หมายเหตุ:
หลังเสร็จสิ้นการลงนามจะแจ้งผู้ขออนุญาตภายใน 7 วันทาการ)
10) ส่งมอบเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับอนุญำต/ไม่อนุญำต
หมำยเหตุ: กรณีผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์รับเอกสำรหลักฐำนด้วย
ตนเอง หน่วยงำนจะจัดส่งทำงไปรษณีย์
11) หมำยเหตุ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร
1. ใช้ ระยะเวลำไม่ เกิ น 28 วัน ท ำกำร ส ำหรั บค ำขอขึ้ นทะเบี ยน
ตำรับอำหำร (แบบ อ.17), คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
(หมายเหตุ: -)
12) 2. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 20 วันทำกำร สำหรับคำขอแก้ไขรำยกำร
ทะเบี ย นตำรั บ อำหำร (แบบ อ.19), แบบกำรแก้ไขรำยละเอียด
ของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
30 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ

14 วันทำกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ

5 วันทำกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ

30 นำที

สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ

0 นำที

-

0 นำที

-

-8ลำดับ
ขั้นตอน
13) 3. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 4 วันทำกำร สำหรับคำขอใบแทนใบสำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.20)
4. ใช้ ร ะยะเวลำไม่ เกิ น 1 วั น ท ำกำร ส ำหรั บ ค ำขอแก้ ไขตำม
ระเบี ย บส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ ำ ด้ ว ยกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ.2562
5. กำรอนุ ญ ำตแบบระบบอั ต โนมั ติ ส ำหรั บ กำรขอเพิ่ ม ฉลำก
อำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอก รำชอำณำจักร
(หมายเหตุ: -)
14) หมำยเหตุ
1) ระยะเวลำด ำเนิน กำรรวมที ่ร ะบุใ นคู ่ม ือ ฉบับ นี ้ ไม่ไ ด้น ับ
ระยะเวลำที่ผู้มำยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม
2) กรณี มีเหตุให้ ต้องชี้แจงเพิ่ มเติม ผู้ อนุญ ำตจะแจ้งเรื่องที่ต้อ ง
ชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ โดยผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินกำร ให้
แล้ ว เสร็ จ ภำยใน 20 วั น ท ำกำร จ ำนวน 3 ครั้ ง หำกครบ
ระยะเวลำแล้ ว ผู้ ยื่ น คำขอยั งไม่ชี้แ จงข้อมูล เพิ่ มเติ ม ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำพิจำรณำคำขอตำมที่ยื่นไว้แล้ว
(หมายเหตุ: -)
15) 3) กรณีผลิตภัณฑ์มีควำมซับซ้อนหรือมีควำมคำบเกี่ยวของ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหลำยฉบับจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำโดย
คณะทำงำน/ คณะอนุกรรมกำร/ คณะกรรมกำร อำจต้องใช้
ระยะเวลำเพิ่มจำกที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ โดยประมำณ 15-45 วัน
ทำกำร แล้วแต่กรณี
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
0 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

0 นำที

-

0 นำที

-

-9รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) 1. กำรยื่นขออนุญำตผลิตที่ผลิต/แบ่งบรรจุ เพื่อจำหน่ำยในประเทศ
1.1 ยื่ น ค ำข อ ผ่ ำน ระบ บ E-Submission โด ย upload ค ำข อ
อิเล็กทรอนิกส์ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17)/คำขออนุญำตใช้
ฉลำกอำหำร พร้อมทั้งระบุข้อมูลอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
1.2 สูตรส่วนประกอบ 100%
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรแสดงส่วนประกอบต่อ 1 หน่วยบริโภค
3)
1.3 กรรมวิธีกำรผลิต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
4)
1.4 ข้อกำหนดเฉพำะ (Specification) ของวัตถุดิบ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
1.5 ข้อกำหนดเฉพำะ (Specification) ของผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6)
1.6 รำยงำนผลกำรตรวจวิ เ ครำะห์ คุ ณ ภำพหรื อ มำตรฐำน ของ
ผลิตภัณฑ์อำหำร
(1) กรณี อำหำรควบคุ มเฉพำะ เช่ น วั ตถุ เจื อปนอำหำร เป็ นต้ น ให้ ยื่ น
รำยงำน ผลกำรตรวจวิเครำะห์ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) สาร
แคนนา บิไดออล (CBD) และคุณภำพมำตรฐำนของอำหำรควบคุมเฉพำะ
นั้นๆ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองอำหำร

-

-

-

-

-

-10ลำดับ

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
(2) กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร, ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่, นมปรุงแต่ง, นม
เปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
และอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้ยื่นรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์
สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (THC) และสำร แคนนำบิไดออล (CBD)
โดยหลังจำกได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว ให้ส่ง ผลกำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพหรือมำตรฐำนตำมประกำศฯ เฉพำะนั้น เมื่อมีกำรผลิตเพื่อ
จำหน่ำยเป็นครั้งแรกให้กับผู้อนุญำต
(3) กรณี อ ำหำรนอกเหนื อ จำกข้ อ (1) และ (2) ให้ ยื่ น ผลกำรตรวจ
วิเครำะห์ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และสารแคนนาบิไดออล
(CBD) โดยหลังจำกได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว ให้ มีผลกำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพ หรือมำตรฐำนตำมประกำศฯ เฉพำะนั้น เก็บไว้ ณ สถำนที่ผลิต
อำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1.7 กรณี ฉ ลำกแสดงกำรกล่ ำ วอ้ ำ งโภชนำกำร ให้ ยื่ น รำยงำนผล
วิเครำะห์โภชนำกำรของผลิตภัณฑ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1.8 เอกสำรอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เช่น เอกสำรหลักฐำนกำรได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง กรณีแสดงข้อควำม ออร์กำนิก (organic))
1.9 เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรของวัตถุดิบ
(ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-11ลำดับ
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1.10 เอกสำรตรวจสอบปริ ม ำณ กำรใช้ วั ต ถุ เ จื อ ปนอำหำรของ
ผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1.11 เอกสำรตรวจสอบปริมำณวิตำมินและแร่ธำตุ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1.12 เอกสำรตรวจสอบปริมำณกรดอะมิโน (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1.13 เอกสำรตรวจสอบปริมำณสมุนไพร สำรสกัด หรือสำรสังเครำะห์
(ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1.14 ฉลำกอำหำรภำษำไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ฉลำกสีหรือขำวดำให้แจ้งสีพื้น, รูปภำพ/สัญลักษณ์, ตัวอักษร)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

1.15 ค ำรับรองกำรใช้ภ ำชนะบรรจุ อำหำรต้องเป็ น ไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ภำชนะบรรจุ โดยมีเอกสำรหลักฐำน
รำยงำนผลกำรตรวจวิ เ ครำะห์ ภ ำชน ะบรรจุ เก็ บ ไว้ ณ สถำน
ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำต
1.16 เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

-

-

-

-

-

-

-12ลำดับ
17)

18)

19)

20)

21)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1.17 ตัวอย่ำงอำหำร (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2. กำรยื่นขออนุญำตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อกำรส่งออก
2.1 ยื่นคำขอผ่ำนระบบ E-Submission โดย upload คำขอ
อิเล็กทรอนิกส์ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17)/คำขออนุญำตใช้
ฉลำกอำหำร พร้อมทั้งระบุข้อมูลอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2.2 สูตรส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ 100 %
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรแสดงส่วนประกอบต่อ 1 หน่วยบริโภค
2.3 กรรมวิธีผลิต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2.4 รำยงำนผลกำรตรวจวิ เ ครำะห์ คุ ณ ภำพหรื อ มำตรฐำน ของ
ผลิตภัณฑ์อำหำร
(1) กรณี อำหำรควบคุ มเฉพำะเช่ น วั ตถุ เจื อปนอำหำร เป็ นต้ น ให้ ยื่ น
รำยงำน ผลกำรตรวจวิเครำะห์ สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (THC) สำร
แคนนำบิไดออล (CBD) และคุณภำพมำตรฐำนของอำหำรควบคุมเฉพำะ
นั้นๆ
(2) กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร, รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ ,
นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้ยื่นรำยงำน
ผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (THC) และสำร แคน
นำบิไดออล (CBD) โดยหลังจำกได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว ให้ส่ง ผลกำร
ตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำนตำมประกำศฯ เฉพำะนั้น เมื่อมีกำร
ผลิตเพื่อจำหน่ำยเป็นครั้งแรกให้กับผู้อนุญำต

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กองอำหำร

-

-

-

-13ลำดับ

22)

23)

24)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
(3) กรณี อ ำหำรนอกเหนื อ จำกข้ อ (1)และ (2) ให้ ยื่ น ผลกำรตรวจ
วิเครำะห์ สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบิ นอล(THC) และสำรแคนนำบิไดออล
(CBD) โดยหลั ง จำกได้ รั บ เลขสำรบบอำหำรแล้ ว ให้ มี ผ ลกำรตรวจ
วิ เครำะห์ คุ ณ ภำพหรื อ มำตรฐำนตำมประกำศฯ เฉพำะนั้ น เก็ บ ไว้ ณ
สถำนที่ผลิตอำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2.5 หนังสือหรือหลักฐำนจำกผู้สั่งซื้อโดยระบุว่ำผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญำต
มี คุ ณ ภำพหรื อ มำตรฐำน สู ต รส่ ว นประกอบ กรรมวิ ธี ผ ลิ ต ฉลำก
สอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศผู้สั่งซื้อ และจัดจำหน่ำยเป็นอำหำร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรในประเทศผู้สั่งซื้อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2.6 ฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก พร้อมคำแปลหำกไม่ใช่ภำษำอังกฤษ
(แปลเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออำหำร ส่วนประกอบอำหำรและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอำหำร) โดยฉลำกระบุ
- ประเทศผู้ผลิต และ
- เลขสำรบบอำหำร/เลขสถำนที่ผลิตอำหำร/ชื่อและที่ตั้งของ
สถำนที่ผลิต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
2.7 ค ำรั บ รองกำรใช้ ภ ำชนะบรรจุ อ ำหำรต้ อ งเป็ น ไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ภำชนะบรรจุ โดยมีเอกสำรหลักฐำน
รำยงำนผลกำรตรวจวิ เ ครำะห์ ภ ำชน ะบรรจุ เก็ บ ไว้ ณ สถำน
ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำต

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-14ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
25) 3. กรณีขอแก้ไขรำยกำรที่ได้รับอนุญำตแล้ว
3.1 แบบกำรแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
3.1.1 ค ำขอแก้ ไ ขรำยกำรทะเบี ย นต ำรั บ อำหำร (แบบ อ.19)
กรอกรำยละเอียดครบถ้วนพร้อมผู้มีอำนำจลงนำมจริงในคำขอฯ กรณี
ได้รับอนุญำตใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร(อ.18)
3.1.2 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำต
ใช้ฉลำกอำหำร กรณีได้รับอนุญำตใบสำคัญ กำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
(สบ.3/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำต
ใช้ฉลำกอำหำร พิมพ์เท่ำนั้น จำนวน 2 ฉบับ
26)
3.2 ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร(อ.18) กรณีมีกำรแก้ไขที่มี
ผลกระทบต่อรำยละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ อ.18
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 27)
3.3 แจ้งรำยละเอียดที่ประสงค์จะแก้ไข เช่น ชื่ออำหำร สูตร
ส่วนประกอบ พร้อมเหตุผลกำรแก้ไขรำยละเอียดดังกล่ำวจำกผู้ผลิต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 28)
3.4 เอกสำรเปรี ย บเที ย บสู ต รส่ ว น ประกอบปั จ จุ บั น และ สู ต ร
ส่วนประกอบใหม่พ ร้อมร้อยละของค่ำควำมแตกต่ำง กรณี แ ก้ไขสูตร
ส่วนประกอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองอำหำร

-

-

-

-15ลำดับ
29)

30)

31)

32)

33)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3.5 ฉลำกอำหำร กรณีกำรแก้ไขมีผลกระทบต่อฉลำก เช่น กำรแก้ไข
ชื่ออำหำร เป็นต้น
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมแนบฉลำกอำหำรเดิมฉบับที่มีลำยเซ็นจริงที่ได้รับอนุญำต
จำกผู้อนุญำตที่ยังมีผลบังคับใช้)
3.6 เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์
บนฉลำกอำหำร (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3.7 เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3.8 สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับกำรรับรองสำเนำจำกผู้อนุญำต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
4. กรณี ข อแก้ ไขฉลำกที่ ไม่ มี ผ ลเกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ประโยชน์ คุ ณ ภำพ
สรรพคุ ณ มำตรฐำน หรื อ ควำมปลอดภั ย ของอำหำรตำมระเบี ย บ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ ำ ด้ ว ยเรื่ อ ง กำรด ำเนิ น กำร
เกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำรฉบับปัจจุบัน
(หมายเหตุ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่คู่มือประชาชนเรื่อง การขอแก้ไขฉลาก
กรณีการแก้ไขไม่มีผลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐาน
หรือความปลอดภัยของอาหารตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร สาหรับผลิตภัณฑ์
อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารไว้แล้ว)
4.1 แบบกำรแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
4.1.1 คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.19) กรณี
ได้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.18)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

กองอำหำร

-16ลำดับ

34)

35)

36)

37)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4.1.2 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้
ฉลำกอำหำร กรณีได้รับใบสำคัญอนุญำตกำรใช้ฉลำกอำหำร (สบ.3/1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำก
อำหำร พิมพ์เท่ำนั้น จำนวน 2 ฉบับ
4.2 สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับกำรรับรองสำเนำจำกผู้อนุญำต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5. กำรเพิ่มฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก
5.1 หนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำย
นอกรำชอำณำจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ยื่ น ค ำขอผ่ ำนระบบ e-submission โดย upload ค ำขอ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่กำหนด ตำมคู่มือประชำชน เรื่อง
กำรขอเพิ่ ม ชื่ อ อำหำรหรื อ ฉลำกอำหำรเพื่ อ กำรส่ ง ออกจ ำหน่ ำ ยนอก
รำชอำณำจักร)
5.2 ฉลำกอำหำรที่ประสงค์จะส่งออก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (โดยฉลำกระบุประเทศผู้ผลิต และเลขสำรบบอำหำร/ เลข
สถำนทีผ่ ลิตอำหำร/ชื่อและที่ตั้งของสถำนที่ผลิต)
5.3 คำแปลภำษำต่ำงประเทศ ยกเว้นฉลำกระบุเป็นภำษำอังกฤษ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (แปลเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออำหำร สูตรส่วนประกอบ
อำหำรและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอำหำร)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กองอำหำร

กองอำหำร

-

-

-17ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
38) 6. กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร
6.1 กรณีใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำรสูญหำย ยื่นคำขอ ใบ
แทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.20) พร้อม ใบ
แจ้งควำมฉบับจริงที่ระบุว่ำ ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร เลขที่
........(ระบุเลขที่ตำรับรำยกำรทีส่ ูญหำย)...... ได้สูญหำยไป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ส ำเนำหนั ง สื อ มอบอ ำนำจที่ ได้ รั บ กำรรั บ รองส ำเนำจำกผู้
อนุญำต)
39)
6.2 กรณีใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำรชำรุด หรือถูกทำลำย
บำงส่วน ยื่นคำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ
อ.20) จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมแนบแบบ อ.18 ที่ชำรุด หรือถูกทำลำย
และสำเนำแบบ อ.2 หรือแบบ อ.7 (ทุกหน้ำ) และสำเนำหนังสือมอบ
อำนำจที่ได้รับกำรรับรองสำเนำจำกผู้อนุญำต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองอำหำร

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18)
2) ใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท)
5,000
500

ด้วยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 77/2559 เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ (ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรต้องชำระค่ำใช้จ่ำย
ในกำรยื่นคำขอด้ำนอำหำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นคำขอในกระบวนกำรพิ จำรณำ
อนุญำตผลิตอำหำร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26 ก.ค.2560 ดังนี้
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17) / คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
2) คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17) / คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
กรณีอ้ำงอิงสูตรและกรรมวิธีกำรผลิตที่เคยได้รับอนุญำตอยู่เดิมของ ผู้รับ
อนุญำตที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน
3) คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (อ.19)/ แบบกำรแก้ไข
รำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร

ค่ำใช้จ่ำย (บำท)
3,000
1,000

1,000

-18ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กรณีสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำร
กระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชั้น 1 อำคำร 1 ถนนติ
วำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสำร 0
2590 1556 E-mail: 1556@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) กรณีสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่สถำนประกอบกำร
ตั้งอยู่
(หมายเหตุ: -)
3) สำยด่วน 1556
(หมายเหตุ: -)
4) กองอำหำร โทร. 02-590-7195
(หมายเหตุ: -)
5) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email
: Fad.pacc@gmail.com))

-19แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง
(หมายเหตุ: -)
2) แนวทำงกำรกรอกรำยละเอียดคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17) คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร และคำขอแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแล้ว หนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อกำรส่งออกฯและตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
3) แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17), คำขออนุญำต ใช้
ฉลำกอำหำร
(หมายเหตุ: -)
4) แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (อ.19), แบบกำร
แก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร, กำรแก้ไขตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ ว่ำด้วยเรื่อง กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำรฉบับปัจจุบัน, หนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำร ที่
ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมที่เวปไซด์กองอำหำร
9 กันยำยน 2564

