
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 

1.  ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอาหารประเภทผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด
แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 439) พ.ศ.2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) 

2.  “สารสกัดแคนนาบิไดออล” หมายความว่า สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบซึ่งสกัด    
จากพืชกัญชาหรือกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก 

3.  “กรณีเป็นสารสกัดแคนนาบิไดออลซึ่งมีการผสมกับวัตถุอ่ืนที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ือช่วยในกระบวนการผลิตตาม (3) 
เพ่ือปรุงแต่งหรือปรับแต่งคุณสมบัติการละลายน้ าของสารสกัดแคนนาบิไดออล รวมถึงอาจมีการปรับปรุงอัตราส่วน 
สารส าคัญหรือรูปแบบจากลักษณะผงเป็นของเหลว เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
ซึ่งอาจส่งผลท าให้ปริมาณสารแคนนาบิไดออลในผลิตภัณฑ์สารสกัดแคนนาบิไดออลที่มีการปรุงแต่ง ปรับแต่ง หรือปรับปรุง
ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก ให้ผลิตภัณฑ์สารสกัดแคนนาบิไดออลที่มีการผสมกับวัตถุอ่ืนนั้นสามารถน ามาใช้
เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารได้ หากเตรียมจากสารสกัดแคนนาบิไดออลที่มีปริมาณสารแคนนาบิไดออล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก และมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก” 
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4.  ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็น

ส่วนประกอบ  
 

หมวดอาหาร ประเภทอาหาร เงื่อนไข 

13.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplements)    1. ปริมาณสารแคนนาบิไดออล (CBD) ไม่เกิน 55 มิลลิกรัมต่อวัน 
  2. ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม         
     หรือ มิลลิกรัมต่อลิตร 

14.1.4.1 
 

เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ เฉพาะผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคเท่านั้น ยกเว้น 
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบของ ชา กาแฟ และกาเฟอีน 
ทั้งธรรมชาติและสังเคราะห์ และเครื่องดื่มเกลือแร่ 

1. ปริมาณสารแคนนาบิไดออล (CBD) ไม่เกิน 75 มิลลิกรัมต่อลิตร  
2. ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกิน 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 
 
 

14.1.4.2 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสไม่อัดก๊าซ เฉพาะผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคเท่านั้น ยกเว้น 
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบของ ชา กาแฟ และกาเฟอีน 
ทัง้ธรรมชาติและสังเคราะห์ และเครื่องดื่มเกลือแร่ 

14.1.5 เครื่องดื่มจากธัญชาติ (Cereal and grain beverages) เฉพาะผลิตภัณฑ์ 
พร้อมบริโภคเท่านั้น ยกเว้น ชา กาแฟ ชาจากพืช และผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
เดียวกัน 

หมายเหตุ: 1. หมวดอาหารและประเภทอาหาร อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
             2. ปริมาณสูงสุดของสารแคนนาบิไดออล และสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ค านวณในสภาพพร้อมบริโภค 

       3. สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด (Total Tetrahydrocannabinol, Total THC) หมายถึง The total THC content of the substances Δ9 -THC, Δ8 -THC 
and THC content ซึ่งได้แก่ (Δ9 –THC) + (Δ8 –THC) + (0.877 x THCA) 

4.วิธีการตรวจวิเคราะห์สารแคนนาบิไดออล และสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเครา ะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้
หลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือสูงกว่า 
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5.  ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 

5.1  ต้องได้รับใบอนุญาตผลิต (อ.2) หรือใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1) ตามประเภทอาหารก่อน 
และยังคงมีผลบังคับใช้ และได้รับการเพ่ิมประเภทอาหารที่จะยื่นขอแล้ว ทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

5.2  ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม (NOVEL FOOD) ศึกษารายละเอียดจากคู่มือส าหรับ
ประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร 

5.3  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน สูตรส่วนประกอบและกรรมวิธีผลิต เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขส าหรับอาหารชนิด
นั้นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล คุณภาพหรือมาตรฐานต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย เรื ่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

5.4  กรณีการใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
5.5  ต้องไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ/หรืออาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ที่เก่ียวข้อง 
5.6 ไม่มีจุลินทรีย์ก่อโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
5.7 ตรวจพบสารปนเปื้อนตกค้างได้ไม่เกินปริมาณสูงสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี

สารปนเปื้อน 
6.  การใช้ชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขส าหรับอาหารชนิดนั้นๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

7.  ชื่ออาหาร ต้องมีค าว่า “สารสกัดแคนนาบิไดออล” หรือ “แคนนาบิไดออล” หรือ “CBD” หรือค าที่มีความหมายท านองเดียวกัน
นี้ เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือก ากับชื่ออาหาร 

8.  การแสดงฉลากอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ  
และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขส าหรับอาหารชนิดนั้นๆ 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีการ 
1.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/แบ่งบรรจุเพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทย 

1.1  ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่าย 
โรงงาน  

1.2  ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)  พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 

2.  การขอแก้ไขรายการอนุญาตของผลิตภัณฑ์ 
2.1  ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) ไว้ 
2.2  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณี

ผลิตภัณฑ์ได้รับใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3/1) ไว้ 
3.  การเพ่ิมฉลากอาหารเพื่อการส่งออก  

ให้ยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหารที่ผลิตเพ่ือส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักรพร้อมฉลากอาหาร กรณีผลิตภัณฑ์ได้รับ 
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) หรือผลิตภัณฑ์ได้รับใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3/1) ไว้ 
4.  การขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร  

ให้ยื่นค าขอใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.20) กรณีใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) 
ฉบับจริงสูญหาย หรือช ารุด หรือถูกท าลายบางส่วน 

 
เงื่อนไข 
1.  ผู้ยื่นขออนุญาต ต้อง 

1.1  เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล และมีอ านาจตัดสินใจลงนามรับทราบ
ข้อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้ด าเนินกิจการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคล ให้มีหนังสือมอบอ านาจ 
ให้เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการแทนด้วย โดยให้ด าเนินการยื่นค าขอ รับทราบข้อบกพร่อง และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอได้ (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ และศึกษารายละเอียดหลักฐานและเงื่อนไขต่าง 
ๆ ได้ที่เว็ปไซด์กองอาหาร) 
- กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ยื่นค าขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://privus.fda.moph.go.th/ 
- กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด ยื่นค าขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง

เว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://privus.fda.moph.go.th/   โดยผู้อนุญาต
คือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

1.2  ผู้ยื่นขออนุญาตต้องมี Open ID โดยสามารถสมัครได้กับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) ทางเว็บไซด์ 
www.egov.go.th (หากมีปัญหาในการสมัครเพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 
6000) ทัง้นี้ผู้ยื่นค าขอจะตอ้งรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ หากปรากฏว่า มีผู้อ่ืน
สามารถใช้งานผ่านบัญชีของท่านได้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  
และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านหากเป็นเหตุให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสียหาย 

 



 
 

-5- 
 

2.  กรณีดังต่อไปนี้ ผู้อนุญาตจะคืนค าขอโดยไม่ขอค าชี้แจงและไม่คืนค่าใช้จ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.1  ยื่นค าขอฯ ผิดประเภทอาหาร 
2.2  ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ยื่นขอฯ เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (Novel Food) หรือต้องประเมินความปลอดภัยและ

ความเหมาะสมในอาหารประเภทนั้น หรือเป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
2.3  รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตกมาตรฐาน หรือรายการตรวจวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของคู่มือส าหรับประชาชนที่

เกี่ยวข้อง หรือ มีอายุเกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันทีอ่อกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เว้นแต่มีหลักฐานว่าเคยยื่นก่อนวันที่ระบุ
ในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ หน่วยวิเคราะห์ไม่ใช่ส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารก าหนด 

2.4  ผลิตภัณฑ์ที่ยื ่นขอฯ มีส่วนประกอบของวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร หรือมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร หรือมีการใช้สารหรือวัตถุดิบที่ยังไม่เคยอนุญาตไปใช้ใน
อาหารชนิดนี้ 

3.  กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้  เจ้าหน้าที่
จะขอค าชี้แจง โดยผู้ยื่นค าขอฯ จะต้องตอบค าชี้แจง หรือแนบไฟล์เอกสาร หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 20 วันท าการ 
ต่อครั้ง ไม่เกินจ านวน 3 ครั้ง มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอฯ ละทิ้งค าขอฯ ผู้อนุญาตจะคืนค าขอฯ ดังกล่าว โดยไม่คืนค่าใช้จ่าย 

4.  กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในค าขอหรือเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ยื่นขออนุญาตส่งตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์และ/หรือเอกสารแสดงรายละเอียดความไม่ชัดเจนหรือความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ประกอบการพิจารณา 

5.  ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/ 
คณะกรรมการ/หรือผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ โดยประมาณ 15-45 วันท าการ แล้วแต่กรณี 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
https://privus.fda.moph.go.th/ เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://privus.fda.moph.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 ถึง 28 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) 1. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

1.1 - 
ผู้ยื่นค าขอฯ เข้าเว็บไซด์ http://privus.fda.moph.go.th 
เพ่ือยื่นค าขอผ่านระบบ E-submission ของ อย. โดยใช้ 
Username และ Password ที่ได้จากการสมัคร OPEN ID 
เพ่ือเข้าระบบ แล้วด าเนินการ download แบบฟอร์มค าขอจาก
ระบบอาหาร กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มค าขอให้ครบถ้วน 
แล้ว upload เข้าระบบ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการ
พิจารณา 
(หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน e-submission 
ระบบอาหาร ได้ที่เว็บไซด์กองอาหาร)) 

0 นาที - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
1.2 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission) 
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของค าขอและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาที - 

3) -  
ผู้ยื่นค าขอพมิพ์ใบสั่งช าระค่าพิจารณาค าขอจากระบบ  e-
submission และช าระเงิน ตามจ านวนและช่องทางท่ีระบุในใบสั่ง
ช าระฯ  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาที - 

4) การพิจารณา 
1.3 เจ้าหน้าทีป่ระเมนิความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนด
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(หมายเหตุ: 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และข้อมูล 
ประกอบการพิจารณา และกรณีพบข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่จะขอ
ค าชี้แจงให้ผู้ยื่นค าขอ Login เข้าระบบ e-submission 
ด าเนินการแกไ้ขข้อบกพร่องหรือชี้แจงเพ่ิมเตมิภายในวันที่
ก าหนด)) 

21 วันท าการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
1.4 ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

7 วันท าการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
6) การแจ้งผลการพิจารณา 

1.5 ระบบ e-submission จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบทาง e-mail ในทันที 
ที่ผู้มีอ านาจพิจารณาและบันทึกผลในระบบ ผู้ยื่นค าขอสามารถ 
login เข้าระบบ e-submission  
เพ่ือ download หลักฐานการอนุญาตได้เลย 

 
กรณีท่ีต้องช าระค่าธรรมเนียมใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ต ารับอาหาร ผู้ยื่นค าขอพิมพ์ใบสั่งช าระจากระบบ e-submission 
และช าระเงินตามจ านวนและช่องทางที่ระบุในใบสั่งช าระฯ แล้วจึง
จะ download หลักฐานการอนุญาตได้ 

- - 

7) 2. การขอแก้ไขรายการอนุญาตของผลิตภัณฑ์ 
2.1 ผู้ยื่นค าขอฯ เข้าเว็บไซด์http://privus.fda.moph.go.th 

เพ่ือยื่นค าขอผ่านระบบ E-submission ของ อย. โดยใช้ Username 
และ Password ที่ได้จากการสมัคร OPEN ID 
เพ่ือเข้าระบบ แล้วด าเนินการ download แบบฟอร์มค าขอจาก
ระบบอาหาร กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มค าขอให้ครบถ้วน 
แล้ว upload เข้าระบบ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการ
พิจารณา 
(หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน e-submission 
ระบบอาหาร ได้ที่เว็บไซด์กองอาหาร)) 

0 นาที - 
 
 

8) 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
2.2 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission) 
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของค าขอและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

0 นาที - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
9) การพิจารณา 

2.3 เจ้าหน้าที่ประเมินความสอดคล้องตามหลักเกณฑข์้อก าหนด
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(หมายเหตุ: 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และข้อมูล 
ประกอบการพิจารณา และกรณี 
พบข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่จะขอค าชี้แจงให้ผู้ยื่นค าขอ Login  
เข้าระบบ e-submission ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องหรือ 
ชี้แจงเพ่ิมเติมภายในวันที่ก าหนด)) 

15 วันท าการ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

10) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
2.4 ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

5 วันท าการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 
11) - 

หมายเหตุ 
ระยะเวลาการให้บริการ 
1. ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 28 วันท าการ ส าหรับค าขอขึ้นทะเบียน 
ต ารับอาหาร (แบบ อ.17), ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาที - 
 

12) - 
2. ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 20 วันท าการ ส าหรับค าขอแก้ไขรายการ
ทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19), แบบการแก้ไขรายละเอียด
ของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
(หมายเหตุ: -)  

0 นาที - 
 

13) - 
3. ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 4 วันท าการ ส าหรับค าขอใบแทนใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.20)  
4. การอนุญาตแบบระบบอัตโนมัติ ส าหรับการขอเพ่ิมฉลาก
อาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาที - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
14) - 

หมายเหตุ 
1) ระยะเวลาด าเนินการรวมที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ ไม่ได้นับระยะเวลา
ที่ผู้มายื่นค าขอชี้แจงเพ่ิมเติม  
2) กรณีมีเหตุให้ต้องชี้แจงเพ่ิมเติม ผู้อนุญาตจะแจ้งเรื่องที่ต้อง
ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการ ให้
แล้วเสร็จภายใน 20 วันท าการต่อครั้ง ไม่เกินจ านวน 3 ครั้ง หาก
ครบระยะเวลาแล้ว ผู้ยื่นค าขอยังไม่ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาค าขอตามที่ยื่นไว้แล้ว  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาที - 
 

15) - 
3) กรณีผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนหรือมีความคาบเกี่ยวของ 
การปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับจะต้องผ่านการพิจารณาโดย
คณะท างาน/ คณะอนุกรรมการ/ คณะกรรมการ อาจต้องใช้
ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ โดยประมาณ 15-45 วัน
ท าการ แล้วแต่กรณี 
(หมายเหตุ: -)  

0 นาที - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 1. การยื่นขออนุญาตผลิตที่ผลิต/แบ่งบรรจุ เพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

1.1 ค าขออิเล็กทรอนิกส์ ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) /  
ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมทั้งระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ -  

กองอาหาร 

2) 1.2 สูตรส่วนประกอบ 100%  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแสดงส่วนประกอบต่อ 1 หน่วย 

- 

3) 1.3 กรรมวิธีการผลิต  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

4) 1.4 ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของวัตถุดิบ (ถ้ามี)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 1.5 ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 1.6 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

1.7 กรณีอาหารชนิดตามประกาศฯ ฉบับท่ี 394 ที่ต้องแสดงฉลาก
โภชนาการและค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน โซเดียม (GDA) ให้ยื่น
รายงานผลตรวจวิเคราะห์โภชนาการ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 1.8 กรณีฉลากแสดงการกล่าวอ้างโภชนาการ ให้ยื่นรายงานผล

วิเคราะห์โภชนาการของผลิตภัณฑ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

9)    1.9 ค ารับรองการใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ โดยมีเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุ  เก็บไ ว้ ณ สถาน
ประกอบการที่ได้รับอนุญาต 

- 

10) 1.10 เอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เช่น เอกสารหลักฐานการได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กรณีแสดงข้อความ ออร์กานิก (organic)) 

- 

11) 1.11 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารของวัตถุดิบ 
(ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

12) 1.12 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารของ
ผลิตภัณฑ์  (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

13) 1.13 เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

14) 1.14 เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
15) 1.15 เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ 

(ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

16) 1.16 ฉลากอาหารภาษาไทย   
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ฉลากสีหรือขาวด าให้แจ้งสีพื้น, รูปภาพ/สัญลักษณ์, ตัวอักษร) 

- 

17) 1.17 เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

18) 1.18 ตัวอย่างอาหาร (ถ้ามี)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

19) 2. การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อการส่งออก 
2.1 ค าขออิเล็กทรอนิกส์ ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) /  

ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมทั้งระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กองอาหาร 

20) 2.2 สูตรส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ 100 % 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแสดงส่วนประกอบต่อ 1 หน่วย 

- 

21) 2.3 กรรมวิธีผลิต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
22) 2.4 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

อาหาร  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

23) 2.5 หนังสือหรือหลักฐานจากผู้สั่งซ้ือโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาต  
มีคุณภาพหรือมาตรฐาน สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีผลิต ฉลาก 
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศผู้สั่งซื้อ และจัดจ าหน่ายเป็นอาหาร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศผู้สั่งซ้ือ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

24) 2.6 ฉลากอาหารเพื่อการส่งออก พร้อมค าแปลหากไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 
(แปลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออาหาร ส่วนประกอบอาหารและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหาร) โดยฉลากระบุ   
- ประเทศผู้ผลิต และ      
- เลขสารบบอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหาร/ชื่อและท่ีตั้งของสถานที่

ผลิต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ – 

- 

25) 2.7 ค ารับรองการใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ โดยมีเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุ  เก็บไ ว้  ณ สถาน
ประกอบการที่ได้รับอนุญาต 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
26) 3. กรณีขอแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

3.1 ค าขออิเล็กทรอนิกส์ แบบการแก้ไขรายการอนุญาตของ
ผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี   

3.1.1 ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19)  
กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อม 
ผู้มีอ านาจลงนามจริงในค าขอฯ กรณีได้รับอนุญาตใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับอาหาร (อ.18)  

3.1.2 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้
ฉลากอาหาร กรณีได้รับอนุญาตใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
(สบ.3/1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กองอาหาร 

27)   3.2 แจ้งรายละเอียดที่ประสงค์จะแกไ้ข เช่น ชื่ออาหาร สูตรส่วนประกอบ 
พร้อมเหตุผลการแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวจากผู้ผลิต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

28)    3.3 เอกสารเปรียบเทียบสูตรส่วนประกอบปัจจุบันและสูตร
ส่วนประกอบใหม่ พร้อมร้อยละของค่าความแตกต่าง กรณีแก้ไขสูตร
ส่วนประกอบ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

29)     3.4 ฉลากอาหาร กรณีการแก้ไขมีผลกระทบต่อฉลากอาหาร เช่น  
การแก้ไขชื่ออาหาร เป็นต้น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมแนบฉลากอาหารเดิมฉบับที่มีลายเซ็นจริงที่ได้รับ

อนุญาตจากผู้อนุญาตที่ยังไม่มีผลบังคับใช้) 
 

- 



 
 

-15- 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
30)      3.5 เอกสารหรือหลักฐานที่สนับสนุนการแสดงข้อความหรือ

สัญลักษณ์บนฉลากอาหาร (ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

31)      3.6 เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

32) 4.การเพิ่มฉลากอาหารเพื่อการส่งออก 
    4.1 หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก
จ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ยื่นค าขอผ่านระบบ e-Submission โดย upload ค าขอ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ก าหนดตามคู่มือประชาชน เรื่อง 
การขอเพิ่มชื่ออาหารหรือฉลากอาหารเพื่อการส่งออกจ าหน่ายนอก
ราชอาณาจักร) 

 

33) 5.การเพิ่มฉลากอาหารเพื่อการส่งออก 
      5.1 หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก
จ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ยื่นค าขอผ่านระบบ e-Submission โดย upload ค าขอ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ก าหนดตามคู่มือประชาชน เรื่อง 
การขอเพิ่มชื่ออาหารหรือฉลากอาหารเพื่อการส่งออกจ าหน่ายนอก
ราชอาณาจักร) 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
34) 5.2 ฉลากอาหารที่ประสงค์จะส่งออก 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (โดยฉลากระบุประเทศผู้ผลิต และเลขสารบบอาหาร/ 
เลขสถานที่ผลิตอาหาร/ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต) 

 

35) 5.3 ค าแปลภาษาต่างประเทศ ยกเว้นฉลากระบุเป็นภาษาอังกฤษ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (แปลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออาหาร สูตรส่วนประกอบอาหาร 

และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหาร) 

- 

36) 6.การขอใบแทนส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 
6.1 กรณีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารสูญหาย ยื่นค าขอ 

ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบอ.20) พร้อมใบแจ้ง
ความฉบับจริงท่ีระบุว่า ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 
เลขที่ ........(ระบุเลขท่ีต ารับรายการที่สูญหาย)............ได้สูญหายไป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ได้รับการรับรองส าเนาจาก 
ผู้อนุญาต) 

กองอาหาร 

37)      6.2 กรณีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารช ารุด หรือถูกท าลาย
บางส่วน ยื่นค าขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบ
บอ.20) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมแนบแบบ อ.18 ท่ีช ารุด หรือถูกท าลาย
และส าเนาแบบอ.2 หรือแบบ อ.7 (ทุกหน้า) และส าเนาหนังสือมอบ
อ านาจที่ได้รับการรับรองส าเนาจากผู้ผลิต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
 
 
 

 
 



 
 

-17- 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 
1) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) 5,000 
2) ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร  500  

ด้วยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องช าระค่าใช้จ่าย
ในการยื่นค าขอด้านอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตอาหาร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26 ก.ค.2560 ดังนี้ 

 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย (บาท) 
1) ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) / ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร  3,000  
2) ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) / ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

กรณีอ้างอิงสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เคยได้รับอนุญาตอยู่เดิมของผู้รับ
อนุญาตที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน 

1,000  

3) ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (อ.19)/ แบบการแก้ไข
รายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

1,000  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการ

กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร 1  
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7354-55   
 โทรสาร 0 2590 1556   E-mail: 1556@fda.moph.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการ 
ตั้งอยู่ 
(หมายเหตุ: -)  

3) สายด่วน 1556 
(หมายเหตุ: -)  

4) กองอาหาร โทร. 02-590-7195 
(หมายเหตุ: -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 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 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email 
: Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

2) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17), ค าขออนุญาตใช้
ฉลากอาหาร  
(หมายเหตุ: -) 

3) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (อ.19), แบบการ 
แก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร, การแก้ไขตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารฉบับปัจจุบัน, หนังสือชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหาร ที่
ผลิตเพ่ือส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
(หมายเหตุ: -)  

หมายเหตุ 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เวปไซด์กองอาหาร 

 ตุลาคม 2565 
 
 

 


