
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนุญาตและแกไ้ขรายการผลติภณัฑอ์าหารมวีตัถปุระสงคพ์เิศษ 

(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

หลักเกณฑ ์

1. ผลติภัณฑต์อ้งจัดเป็นอำหำรประเภท อำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง อำหำรมวัีตถุ 

ประสงคพ์เิศษ ยกเวน้นมดัดแปลงส ำหรับทำรก, นมดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรก, อำหำรสตูร 

ตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรเสรมิส ำหรับทำรกและเด็กเล็กรวมถงึทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

ทีห่ลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำรมวัีตถุประสงคพ์เิศษ)  

2. อำหำรมวัีตถุประสงคพ์เิศษ หมำยถงึ อำหำรทีผ่ลติ ขึน้โดยมกีรรมวธิ ีสตูร หรอืสว่นประกอบเฉพำะ 

เพือ่ใชต้ำมควำมตอ้งกำรพเิศษอันเนื่องมำจำกสภำวะทำงฟิสกิส ์หรอืสรรีวทิยำ หรอืควำมเจ็บป่วย หรอืควำมผดิปกตขิองร่ำงกำย 

โดยมลัีกษณะ รูปร่ำง หรอืชนดิและปรมิำณของสว่นประกอบแตกต่ำงไปจำก อำหำรชนดิเดยีวกันทีใ่ชโ้ดยปกตอิยำ่งเห็นไดช้ดั 

แบง่ออกเป็น 

  -อำหำรทีใ่ชส้ ำหรับผูป่้วยเฉพำะโรค หรอืผูท้ีม่สีภำพผดิปกตทิำงร่ำงกำย 

  -อำหำรทีใ่ชส้ ำหรับบคุคลผูม้วัีตถปุระสงคใ์นกำรบรโิภคอำหำรเป็นพเิศษ เชน่ อำหำรส ำหรับสตรมีคีรรภ ์

เป็นตน้ 

 

3. ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอ 

 

  3.1 ตอ้งไดร้ับอนุญำตสถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีน่ ำเขำ้ประเภทอำหำรกอ่น และใบอนุญำตทีไ่ดร้ับยังมผีลบังคับใช ้ทัง้นี้สถำนที ่

ผลติอำหำรตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑว์ธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  3.2 ตอ้งไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหมแ่ละอำหำรทีม่อีำหำรใหม่เป็นสว่นผสม (NOVEL FOOD) ศกึษำรำยละเอยีดทีคู่ม่อืส ำหรับ 

ประชำชน เรือ่ง กำรขอประเมนิควำมปลอดภัยอำหำร 

 

  3.3 ตอ้งมคีุณภำพหรอืมำตรฐำนผลติภัณฑเ์ป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุตำมประเภทของอำหำรเฉพำะเรือ่งและ 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  3.4 ตอ้งมรีำยละเอยีดสตูรสว่นประกอบและกรรมวธิกีำรผลติเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุตำมประเภทของ 

อำหำรเฉพำะเรือ่ง 

 

  3.5 กรณีทีม่กีำรใชวั้ตถเุจอืปนอำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่งวัตถเุจอืปนอำหำร และ 

ตำมประเภทของอำหำรเฉพำะเรือ่ง 

 

  3.6 ตอ้งไมม่กีำรใชวั้ตถุทีห่ำ้มใชใ้นอำหำร และ/หรอือำหำรทีห่ำ้มผลติ น ำเขำ้ หรอืจ ำหน่ำย ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

4. กรณีทีม่กีำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ (Health Claim) ตอ้งผำ่นกำรประเมนิตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนเรือ่ง กำรขอประเมนิกำร 

กลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ (Health Claim) กอ่น 

 

5. กำรใชภ้ำชนะบรรจุอำหำร ตอ้งปฏบัิตติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะ 

บรรจุกำรใชภ้ำชนะบรรจุและกำรหำ้มใชวั้ตถใุดเป็นภำชนะบรรจุอำหำร และ/หรอืประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง 

ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะบรรจุทีท่ ำจำกพลำสตกิ และกำรใชภ้ำชนะบรรจุพลำสตกิ/ฝำพลำสตกิมสีนีอกเหนือ 

จำกสขีำวทีส่มัผัสอำหำรเหลวหรอืกึง่แข็งกึง่เหลว ตอ้งมรีำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหภ์ำชนะบรรจุพลำสตกิ/ฝำพลำสตกิมสี ี

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะบรรจุทีท่ ำจำกพลำสตกิ เก็บไว ้ณ 

สถานทีผ่ลติหรอืน าเขา้ 



6. กำรใชช้ือ่อำหำร หรอืตรำ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบยีน ตอ้งปฏบัิตติำมประกำศกระทรวง 

สำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง อำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุตำมประเภทของอำหำรเฉพำะเรือ่ง ประกำศ 

กระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่งกำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

7. กำรแสดงฉลำกอำหำร ตอ้งปฏบัิตติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง อำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ ประกำศกระทรวง 

สำธำรณสขุตำมประเภทของอำหำรเฉพำะเรือ่ง ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่งกำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ 

และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

8. หลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรปฏบัิตอิืน่ ๆ ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำรทีม่วัีตถปุระสงค์ 

พเิศษ 

 

9. ส ำหรับผลติภัณฑท์ีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ ตอ้งมเีอกสำรหรอืรำยละเอยีดดังนี้ 

 

  9.1  รำยงำนผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ จำกหน่วยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำร 

มวัีตถปุระสงคพ์เิศษทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำรยอมรับ 

 

  9.2 ผลกำรศกึษำในมนุษยท์ีม่กีำรออกแบบอยำ่งด ี(Well-designed human intervention study) หรอืกำรออกแบบอืน่ ๆ 

ทีเ่หมำะสม เพยีงพอต่อกำรพจิำรณำและใหผ้ลตำมวัตถปุระสงคท์ีร่ะบจุรงิ และตพีมิพใ์นวำรสำรทีน่่ำเชือ่ถอืฉบับเต็มอยำ่งนอ้ย 1 

ฉบับ โดยผลกำรศกึษำฯ อย่ำงนอ้ยตอ้งเป็นดังนี้ 

 

- มรีูปแบบกำรวจิัยทีม่กีำรออกแบบอย่ำงด ี

 

- เป็นกำรศกึษำในมนุษยท์ีม่จี ำนวนตัวอยำ่งและกลุม่ตัวอยำ่งเหมำะสม 

 

- ผลติภัณฑม์สีตูรอำหำรและปรมิำณทีแ่นะน ำใหใ้ช ้สอดคลอ้งกับผลติภัณฑท์ีข่ออนุญำต 

 

- กำรทดลอง (Method) ตอ้งเป็นวธิทีีน่่ำเชือ่ถอืและไดผ้ลทีส่ำมำรถวัดได ้เชน่ ปรมิำณกลโูคสในเลอืด เป็นตน้ 

 

  9.3 เอกสำรหลักฐำนทำงวทิยำศำสตร ์(Adequacy of Evidence-based) ตอ้งเพยีงพอเหมำะสมซึง่ขึน้อยูกั่บคณุภำพของ 

หลักฐำนทีน่ ำมำสนับสนุนกำรกลำ่วอำ้ง ทัง้ดำ้นควำมปลอดภัย (Safety) และประสทิธผิล (Efficacy) ของอำหำรหรอื 

สว่นประกอบของอำหำร โดยเฉพำะควำมสอดคลอ้งตำมค ำแนะน ำกำรบรโิภค (Recommended use) วัตถปุระสงคข์อง 

กำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ รูปแบบผลติภัณฑ ์(Dosage form) ปรมิำณทีแ่นะน ำใหใ้ช ้(Recommended intake) ระยะเวลำทีใ่ช ้

(Duration of intake) อยำ่งไรก็ตำมกำรกลำ่วอำ้งจะพจิำรณำภำยใตอ้งคป์ระกอบของผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขออนุญำต 

 

ค ำอธบิำยเพิม่เตมิ 

 กำรศกึษำในมนุษยท์ีม่กีำรออกแบบอย่ำงด ี(Well-designed human intervention study) เป็นกำรศกึษำเชงิทดลอง 

ทำงคลนิกิแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ (Randomized controlled trial,RCT) ทีท่ ำกำรศกึษำผลของกำรรักษำ หรอืผลของ 

กระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึง่ในกลุม่ตัวอย่ำงทีม่ลัีกษณะเฉพำะ สำมำรถควบคมุสิง่แวดลอ้มของกำรใหส้ิง่ทดลอง 

(Intervention) ไดเ้ป็นอยำ่งดภีำยใตส้ภำวกำรณ์ทีเ่หมำะสม ซึง่มกีำรแบง่กลุม่ตัวอย่ำงออกเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่ศกึษำ (Study 

group) และกลุม่ควบคมุ (Control group) โดยกระบวนกำรสุม่(Randomization) และวำงแผนกำรศกึษำอยำ่งมรีะบบ 

ตำมหลักกำร Good Clinical Practice(GCP) ซึง่กำรออกแบบกำรศกึษำในมนุษย ์ตอ้งค ำนงึถงึรำยละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 

(ก) กลุม่กำรศกึษำตอ้งเป็นตัวแทนของกลุม่ประชำกรเป้ำหมำย 

 

(ข) กลุม่ควบคมุตอ้งเหมำะสม 

 

(ค) ชว่งระยะเวลำทีเ่พยีงพอของกำรไดร้ับสมัผัสและตดิตำมผลว่ำใหผ้ลเป็นไปตำมควำมมุง่หมำย 

 

(ง) กำรแสดงพืน้ฐำนกำรบรโิภคอำหำรของกลุม่กำรศกึษำ และรูปแบบกำรใชช้วีติทีเ่กีย่วขอ้งดำ้นอืน่ ๆ 



 

(จ) องคป์ระกอบและปรมิำณของอำหำรทีศ่กึษำและอำหำรอืน่ทีบ่รโิภคทัง้หมดทีม่ผีลตอ่กำรท ำหนำ้ทีท่ีจ่ะกลำ่วอำ้ง 

ทำงสขุภำพนัน้ ๆ 

 

(ฉ) กำรตรวจตดิตำมกำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรบรโิภคอำหำรหรอืสว่นประกอบของอำหำรภำยใต ้

กำรทดสอบของอำสำสมัคร 

 

(ช) กำรวเิครำะหข์อ้มูลทำงสถติคิวรท ำดว้ยวธิทีีเ่ป็นทีย่อมรับในวงกำรวทิยำศำสตรแ์ละเหมำะสมสำหรับกำรศกึษำนัน้ ๆ 

พรอ้มทัง้กำรตคีวำมนัยส ำคัญทำงสถติทิีเ่หมำะสม 

 

(ซ) ผลกำรศกึษำอย่ำงนอ้ยตอ้งระบตัุวแปรหรอืปัจจัยทีก่ ำหนด ไดแ้ก ่ชนดิและประเภทของผลติภัณฑ ์ขนำดหน่วยบรโิภค 

และระยะเวลำทีท่ ำใหเ้กดิผลตำมควำมมุง่หมำย 

 

(ฌ) หำกกำรศกึษำไม่สำมำรถวัดผลไดโ้ดยตรง เนื่องจำกมผีลกระทบตอ่สขุภำพ หรอืตอ้งใชเ้วลำนำนจงึจะปรำกฏผล หรอื 

มปีระเด็นทำงจรยิธรรมและขอ้จ ำกัดดำ้นทรัพยำกรเชน่ คำ่ใชจ่้ำยในกำรตรวจวเิครำะหส์งู อำจใชตั้วชีวั้ดทำงชวีภำพ 

(Biomarkers) ทีเ่หมำะสมแทน เชน่ ควำมเขม้ขน้ของพลำสมำโคเลสเตอรอล 

ส ำหรับควำมเสีย่งกำรเกดิโรคหัวใจและหลอดเลอืด เป็นตน้ ทัง้นี้ ตัวชีวั้ดทำงชวีภำพตอ้งสมัพันธกั์บผลลัพธส์ดุทำ้ยและ 

ควำมผันแปรภำยในกลุม่ประชำกรเป้ำหมำย และวธิกีำรวเิครำะหค์ณุลักษณะของตัวชีวั้ดนัน้ตอ้งมคีวำมถกูตอ้งแมน่ย ำ 

 

      2. กำรทบทวนวรรณกรรมอยำ่งเป็นระบบ (Systematic review) และกำรวเิครำะหอ์ภมิำน (Meta-analysis) เป็นกำรรวบรวม 

หลักฐำนวทิยำศำสตรท์ีน่่ำเชือ่ถอืโดยใชธ้กีำรอยำ่งเป็นระบบทีช่ดัเจนในกำรสบืคน้คัดเลอืกและกำรประเมนิคณุภำพของรำยงำน

กำรศกึษำทีม่รีูปแบบกำรศกึษำเดยีวกันและน ำขอ้มูลมำวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณใหมด่ว้ยวธิกีำรทำงสถติ ิ(Meta-analysis) หรอื 

สงัเครำะหเ์พือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปของผลกำรศกึษำทีส่นใจ ซึง่จะชว่ยลดควำมเอนเอยีง (Bias) และขอ้ผดิพลำดเชงิสุม่ (Random 

error) ของแต่ละกำรศกึษำทีเ่กีย่วขอ้ง และท ำใหก้ำรทบทวนวรรณกรรมเกดิควำมถกูตอ้งมำกทีส่ดุ 

 

วธิกีาร 

 

1. การขออนุญาตผลติภัณฑ ์

 

  1.1 ค าขอขึน้ทะเบยีนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) พรอ้มรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีน าเขา้หรอืสถานทีผ่ลติเป็น

โรงงานทีไ่ดร้ับอนุญาตไว ้

 

  1.2 ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร พรอ้มรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีสถานทีผ่ลติไมเ่ขา้ขา่ยเป็นโรงงานทีไ่ดร้ับเลข

สถานทีผ่ลติอาหารไว ้

 

2. การขอแกไ้ขรายการอนุญาตของผลติภัณฑ ์

 

  2.1 ค าขอแกไ้ขรายการทะเบยีนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) พรอ้มรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีผลติภัณฑไ์ดร้ับ

ใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) ไว ้

 

  2.2 แบบการแกไ้ขรายละเอยีดของอาหารทีไ่ดร้ับอนุญาตใชฉ้ลากอาหาร พรอ้มรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณี

ผลติภัณฑไ์ดร้ับใบส าคัญการอนุญาตใชฉ้ลากอาหาร(แบบ สบ.3/1) ไว ้

 

3. การขอแกไ้ขฉลากอาหาร กรณีทีก่ารแกไ้ขไมม่ผีลเกีย่วขอ้งกับคณุประโยชน์ คณุภาพ สรรพคณุ มาตรฐานหรอืความปลอดภัย

ของอาหาร ตามระเบยีบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยการด าเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหารส าหรับผลติภัณฑ์

อาหารทีไ่ดร้ับเลขสารบบอาหารไวแ้ลว้ โปรดศกึษารายละเอยีดทีคู่ม่อืส าหรับประชาชน เรือ่งการขอแกไ้ขฉลาก กรณีทีก่ารแกไ้ข

ไมม่ผีลเกีย่วขอ้งกับคุณประโยชน ์คณุภาพ สรรพคณุ มาตรฐานหรอืความปลอดภัยของอาหาร ตามระเบยีบส านักงานคณะกรรม 

การ อาหารและยาวา่ดว้ยการด าเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหารส าหรับผลติภัณฑอ์าหารทีไ่ดร้ับเลขสารบบอาหารไวแ้ลว้ [N] 



4. การเพิม่ฉลากอาหารเพือ่การสง่ออก ใหย้ืน่หนังสอืชีแ้จงการขอเพิม่ฉลากอาหารทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร

พรอ้มฉลากอาหาร กรณีผลติภัณฑไ์ดร้ับใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) หรอืผลติภัณฑไ์ดร้ับอนุญาต

ใบส าคัญการอนุญาตใชฉ้ลากอาหาร (แบบ สบ.3/1) ไว ้โปรดศกึษารายละเอยีดทีคู่ม่อืส าหรับประชาชน เรือ่ง การขอเพิม่      

ชือ่อาหาร หรอืฉลากอาหารเพือ่การสง่ออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร [N]  

 

5.กำรขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร ใหย้ืน่ค ำขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.20) 

กรณีใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18) ฉบับจรงิสญูหำย หรอืช ำรุดหรอืถูกท ำลำยบำงสว่น 

 

เงือ่นไข 

 

1.ผูย้ืน่ขออนุญาต ตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับอนุญาตตามใบทะเบยีนพาณชิยห์รอืผูด้ าเนนิกจิการหรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนาม ผูกพันนติิ

บคุคลหรอืผูร้ับมอบอ านาจทีม่อีงคค์วามรูด้า้นกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มสามารถใหข้อ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอ และมอี านาจตัดสนิใจลงนาม

รับทราบ ขอ้บกพร่องได ้(กรณีไมใ่ชผู่ด้ าเนนิกจิการหรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิคุคลใหม้หีนังสอืมอบอ านาจให ้

ด าเนนิการแทนดว้ย) 

 

2. ผูย้ืน่ค าขอฯ ตอ้งม ีOpen ID โดยสามารถสมัครไดกั้บส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) ทางเว็บไซต ์

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

6000) ทัง้นี้ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งรักษาชือ่บัญชผีูใ้ชง้าน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ไวเ้ป็นความลับ หากปรากฏว่า มผีูอ้ืน่

สามารถใชง้านผา่นบัญชขีองท่านได ้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไมร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และถอื

เป็นความรับผดิชอบของทา่นหากเป็นเหตใุหส้ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสยีหาย 

 

3. ผูย้ืน่ค าขอฯ ตอ้งเป็นผูม้อี านาจหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจใหด้ าเนนิการยืน่ค าขอ รับทราบขอ้บกพร่อง และสง่ค าชีแ้จงขอ้มลู

รายละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค าขอได ้โดยตอ้งยืน่หลักฐานเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขา้ใชร้ะบบอาหาร (สามารถดาวนโ์หลด

แบบฟอรม์ และศกึษารายละเอยีดหลักฐานและเงือ่นไขต่างๆ ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอาหาร) ยืน่ได ้2 ชอ่งทาง ดังนี้ 

 

  3.1 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีก่รุงเทพมหำนครยืน่ไดท้ีส่ ำนักอำหำร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

อำหำรและยำ 

 

  3.2 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีต่ำ่งจังหวัดใหย้ืน่ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดนัน้ๆ 

 

4. ขอ้ควรปฏบัิตสิ ำหรับผูย้ืน่ค ำขอฯ 

 

    4.1 กรอกขอ้มลูในค าขอและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและเงือ่นไขทีก่ าหนด พรอ้มแจง้ชอ่งทางการตดิตอ่ที่

สะดวก เชน่ จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) หรอืโทรศัพท ์เป็นตน้ 

 

  4.2 แนบไฟลเ์อกสารตรงตามชอ่งขอ้มลูทีใ่ห ้upload ผา่นระบบ e-submission 

 

  4.3 ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและครบถว้นกอ่นยืน่ค าขอฯ 

 

  4.4 หมั่นตรวจสอบขอ้มูลในระบบหรอื e-mail เพือ่ตรวจสอบสถานะของเรือ่งทีย่ืน่ขออนุญาต 

 

  4.5 กรณีไมม่ั่นใจในการเลอืกสว่นประกอบ (FDA NUMBER) หรอืไมเ่ขา้ใจการขอค าชีแ้จงของเจา้หนา้ที ่ใหป้รกึษาหรอื

สอบถาม เจา้หนา้ทีก่อ่นกดยนืยันค าขอฯ หรอืตอบค าชีแ้จงผ่านระบบ e-submission หรอืตอบค าชีแ้จง 

 

  4.6 กรณีทีม่กีำรขอค ำชีแ้จง ผูข้ออนุญำตตอ้งตอบค ำชีแ้จงใหค้รบทกุขอ้ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หำกมขีอ้ทีไ่มป่ระสงค ์

จะแกไ้ขหรอืยนืยันขอ้มลูทีย่ืน่มำใหต้อบ &ldquo;ยนืยัน&rdquo; ดว้ย 

 

5. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งประเมนิผลติภัณฑด์ว้ยตนเองตำมแบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึขอ้บกพร่องฯ 



 

6. กรณีดังตอ่ไปนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคนืค ำขอทันทแีละไมค่นืคำ่ใชจ่้ำย 

 

 6.1 ผลติภัณฑห์รอืสว่นประกอบทีย่ืน่ขอฯ เขา้ข่ายเป็นอาหารใหม ่(Novel Food) หรอืตอ้งประเมนิความปลอดภัยและความ

เหมาะสมในอาหารประเภทนัน้ 

 

 6.2 รายงานผลการตรวจวเิคราะหต์กมาตรฐาน หรอืรายละเอยีดไมค่รบถว้นตามขอ้ก าหนดของผลติภัณฑท์ีต่อ้งตรวจวเิคราะห ์

หรอืมอีายเุกนิ 1 ปีนับตัง้แต่วันทีอ่อกรายงานผลการตรวจวเิคราะห ์เวน้แตม่หีลักฐานวา่เคยยืน่กอ่นวันทีร่ะบใุนรายงานผลการ

ตรวจวเิคราะห ์

 

  6.3 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ ใชวั้ตถทุีห่า้มใชใ้นอาหาร หรอืวัตถเุจอืปนอาหารไมส่อดคลอ้งกับประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะ

ของผลติภัณฑห์รอืประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยเรือ่ง วัตถเุจอืปนอาหาร 

 

 6.4 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ มสีตูรสว่นประกอบหรอืกรรมวธิกีารผลติทียั่งไมไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

 

  6.5 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ ไม่สอดคลอ้งประเภทของอาหารทีย่ืน่ขอฯ หรอืยืน่ค าขอฯ ผดิประเภทอาหาร 

 

 6.6 ผลติภัณฑอ์าหารทีม่วัีตถุประสงคพ์เิศษ ทีไ่มม่รีายงานผลการประเมนิอาหารทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ จากหน่วยประเมนิดา้น

โภชนาการและความปลอดภัยส าหรับอาหารมวัีตถปุระสงคพ์เิศษทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหก้ารยอมรับพรอ้ม

เอกสารหลักฐาน 

 

7. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นตน้เหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะขอค ำชีแ้จง โดยผูย้ืน่ค ำขอฯ จะตอ้งตอบค ำชีแ้จง หรอืแนบไฟลเ์อกสำร หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะ 40 

วันท ำกำร 8 ครัง้ มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอฯละทิง้ค ำขอฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคนืค ำขอฯ ดังกลำ่วและ 

ไมค่นืคำ่ใชจ่้ำย 

 

8.กรณีรำยละเอยีดผลติภัณฑไ์มช่ดัเจนหรอืไม่สอดคลอ้งกับขอ้มลูทีร่ะบใุนค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนใหผู้ย้ืน่ขออนุญำตสง่ตัว 

อยำ่งผลติภัณฑแ์ละ/หรอืเอกสำรแสดงรำยละเอยีดควำมไมช่ัดเจนหรอืควำมไม่สอดคลอ้งของผลติภัณฑป์ระกอบกำรพจิำรณำ 

 

9. เงือ่นไขกำรยืน่ผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วัีตถุประสงคพ์เิศษ จำกหน่วยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับ 

อำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ 

 

  9.2 ผูย้ืน่ค าขอฯ ยืน่เอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนด ใหแ้กห่น่วยประเมนิดา้นโภชนาการและความปลอดภัยส าหรับอาหารมี

วัตถปุระสงคพ์เิศษ ทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหก้ารยอมรับ พรอ้มรับผดิชอบในการจ่ายคา่ธรรมเนียมประเมนิ

อาหารมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ ตามอัตราทีห่น่วยประเมนิฯ ก าหนด 

 

  9.3 หน่วยประเมนิฯ รับเอกสารและพจิารณาความครบถว้น คุณภาพและความเพยีงพอของเอกสารหลักฐาน จากนัน้แจง้ใหผู้ข้อ

ประเมนิฯ ทราบ เพือ่สง่เอกสารเพิม่เตมิกรณีไมค่รบถว้น ตามก าหนดเวลาทีห่น่วยประเมนิฯ ก าหนด 

 

  9.4 ภายหลังจากทีห่น่วยประเมนิฯ พจิารณาประเมนิอาหารมวัีตถปุระสงคพ์เิศษแลว้เสร็จ และจัดท ารายงานผลการประเมนิ

อาหารมวัีตถปุระสงคพ์เิศษภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หน่วยประเมนิฯ จะจัดสง่รายงานผลการพจิารณา พรอ้มเอกสาร

ประกอบการพจิารณาทัง้หมดใหแ้กผู่ย้ืน่ขอฯ 

 

 

 

 

20 วันทำการ
5 ไม่เกิน



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

https://privus.fda.moph.go.th/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์
หมายเหต:ุ เจำ้หนำ้ทีใ่หบ้รกิำรวันจันทรถ์งึวันศกุร ์ยกเวน้วันหยดุ 
ทีท่ำงรำชกำรก ำหนด ตัง้แตเ่วลำ 8.30 – 16.30 น.(มพีักเทีย่ง)   

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 ถงึ 72 วันท ำกำร 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

1. การขออนุญาตผลติภัณฑ ์
    1.1 ผูย้ืน่ค าขอฯเขา้เว็บไซต ์http://privus.fda.moph.go.th 

เพือ่ยืน่ค าขอผา่นระบบ e-submission ของ อย. โดยใช ้
Username และ Password ทีไ่ดจ้ากการสมัคร OPEN IDเพือ่

เขา้ระบบ แลว้ด าเนนิการdownload ค าขอจากระบบอาหาร 

กรอกรายละเอยีด ลงในค าขอ ใหค้รบถว้น แลว้ upload เขา้
ระบบ             

   1.2 ผูย้ืน่ค าขอพมิพใ์บสัง่ช าระคา่พจิารณาค าขอจากระบบ    
e-submission และช าระเงนิตามจ านวนและชอ่งทางทีร่ะบใุน
ใบสัง่ช าระฯ และน าเอกสารทีก่ าหนดพรอ้มแบบตรวจสอบค าขอ

ฯ มายืน่ทีก่องอาหาร อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 325 ในเวลาราชการ 
ภายใน 15 วัน หลังจากช าระค่าค าขอแลว้   
  1.3 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของค าขอและหลักฐาน
ประกอบการพจิารณา 210 นาท ีกรณีพบขอ้บกพร่อง หรอืขอค า

ชีแ้จงเพิม่เตมิ ผูป้ระกอบการด าเนนิการแกไ้ขขอ้บกพร่องหรอื
ชีแ้จงเพิม่เตมิภายในวันทีก่ าหนด 
หมายเหต:ุ สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน e-submission 
ระบบอาหาร ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอาหาร 
http://food.fda.moph.go.th/ESub/ 

0 นาท ี - 

 

2) กำรพจิำรณำ 

1.4 เจา้หนา้ทีป่ระเมนิความสอดคลอ้งตามกฎหมายและความ
สอดคลอ้งทางวชิาการ 

 65 วันท าการ ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
1.5 ผูม้อี านาจลงนาม พจิารณาอนุญาตหรอืไมอ่นุญาต  

7 วันท าการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

4) - 

 ระบบ e-submission จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ
ทาง e-mail ในทันททีีผู่ม้อี านาจพจิารณาและบันทกึผลในระบบ 

ผูย้ืน่ค าขอสามารถ login เขา้ระบบ e-submission เพือ่

download หลักฐานการอนุญาตไดเ้ลย 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีต่อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใบส าคัญการขึน้
ทะเบยีนต ารับอาหารผูย้ืน่ค าขอพมิพใ์บสัง่ช าระจากระบบ        
e-submission และช าระเงนิตามจ านวนและชอ่งทางทีร่ะบใุน
ใบสัง่ช าระฯ แลว้จงึจะ download หลักฐานการอนุญาตได)้)  

0 นาท ี - 

 

5) - 
2. การยืน่ค าขอแกไ้ขผลติภัณฑ ์

    2.1 ผูย้ืน่ค าขอฯ เขา้เว็บไซตh์ttp://privus.fda.moph.go.th 
เพือ่ยืน่ค าขอผา่นระบบ e-submission ของ อย. โดยใช ้

Username และ Password ทีไ่ดจ้ากการสมัคร OPEN ID เพือ่

เขา้ระบบ แลว้ด าเนนิการ download แบบฟอรม์ค าขอจากระบบ
อาหาร กรอกรายละเอยีดลงในค าขอใหค้รบถว้น แลว้ upload 

เขา้ระบบ             

0 นาท ี - 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

   2.2 ผูย้ืน่ค าขอพมิพใ์บสัง่ช าระคา่พจิารณาค าขอจากระบบ    
e-submission และช าระเงนิตามจ านวนและชอ่งทางทีร่ะบใุน
ใบสัง่ช าระฯ และน าเอกสารทีก่ าหนดพรอ้มแบบตรวจสอบค าขอ
ฯ มายืน่ทีก่องอาหาร อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 325 ในเวลาราชการ 
ภายใน 15 วัน หลังจากช าระค่าค าขอแลว้   
  2.3 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของค าขอและหลักฐาน
ประกอบการพจิารณา 140 นาท ีกรณีพบขอ้บกพร่อง หรอืขอค า

ชีแ้จงเพิม่เตมิ ผูป้ระกอบการด าเนนิการแกไ้ขขอ้บกพร่องหรอื
ชีแ้จงเพิม่เตมิภายในวันทีก่ าหนด 
หมายเหต:ุ สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน e-submission 
ระบบอาหาร ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอาหาร 
http://food.fda.moph.go.th/ESub/ 

6) กำรพจิำรณำ 
2.4 เจา้หนา้ทีป่ระเมนิความสอดคลอ้งตามกฎหมายและความ

สอดคลอ้งทางวชิาการ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วันท าการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

2.5 ผูม้อี านาจลงนาม พจิารณาอนุญาตหรอืไมอ่นุญาต 
หมายเหต:ุ ระบบ e-submission จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่

ค าขอทราบทาง e-mail ในทันททีีผู่ม้อี านาจพจิารณาและบันทกึ

ผลในระบบ ผูย้ืน่ค าขอสามารถ login เขา้ระบบ e-submission 
เพือ่ download หลักฐานการอนุญาตไดเ้ลย 

(หมายเหต:ุ -) 

 5 วันท าการ ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
 

8) - 

หมายเหต ุ ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

1. ใชร้ะยะเวลาไมเ่กนิ 72 วันท าการ ส าหรับค าขอขึน้ทะเบยีน
ต ารับอาหาร (แบบ อ.17), ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร  

2.ใชร้ะยะเวลาไมเ่กนิ 20 วันท าการ ส าหรับค าขอแกไ้ขรายการ
ทะเบยีนต ารับอาหาร (แบบ อ.19), แบบการแกไ้ขรายละเอยีด

ของอาหารทีไ่ดร้ับอนุญาตใชฉ้ลากอาหาร   

0 นาท ี - 

 

9) - 
4.   ใชร้ะยะเวลาไมเ่กนิ 4 วันท าการ ส าหรับค าขอใบแทน

ใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.20) 

5. เป็นระบบอัตโนมัต ิส าหรับการขอเพิม่ฉลากอาหารทีผ่ลติเพือ่
สง่ออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร  รายละเอยีดศกึษาไดท้ีคู่่มอื

ส าหรับประชาชน เรือ่ง การขอเพิม่ชือ่อาหารหรอืฉลากอาหาร
เพือ่การสง่ออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร [N]  

0 นาท ี - 
 

10) - 

หมายเหต ุ
1) ระยะเวลาด าเนนิการรวมทีร่ะบใุนคูม่อืฉบับนี้ ไมไ่ดนั้บ

ระยะเวลาทีผู่ม้ายืน่ค าขอชีแ้จงเพิม่เตมิ กรณีมเีหตใุหต้อ้งชีแ้จง
เพิม่เตมิ ผูอ้นุญาตจะแจง้เรือ่งทีต่อ้งชีแ้จงเพิม่เตมิใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ทราบ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน  40 วัน

ท าการ ไมเ่กนิ 8 ครัง้ หากครบระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่ค าขอยังไม่
ชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พจิารณาค าขอตามทีย่ืน่ไวแ้ลว้  

0 นาท ี - 

 

11) - 

2) กรณีผลติภัณฑม์คีวามซบัซอ้นหรอืมคีวามคาบเกีย่วของการ

ปฏบัิตติามกฎหมายหลายฉบับ หรอือาหารทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ
จะตอ้งผ่านการพจิารณาโดยคณะท างาน/ คณะอนุกรรมการ/ 

คณะกรรมการ อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาเพิม่จากทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืฉบับ
นี้โดยประมาณ 15 - 45 วันท าการ แลว้แตก่รณี  

0 นาท ี - 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

12) - 
3. กรณีผลติภัณฑต์อ้งสง่ประเมนิดา้นโภชนาการและความ

ปลอดภัยส าหรับอาหารมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ จากหน่วยประเมนิ
ดา้นโภชนาการและความปลอดภัยส าหรับอาหารมวัีตถปุระสงค์

พเิศษทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหก้ารยอมรับ 
ระยะเวลาเป็นไปตามหน่วยประเมนิฯก าหนด 

0 นาท ี - 
 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

1. การยืน่ขออนุญาตผลติภณัฑท์ีผ่ลติ/น าเขา้เพือ่จ าหนา่ย 

ในประเทศ    
1.1 ค าขออเิล็กทรอนกิส ์ค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร (แบบ 

อ.17)/ ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ยืน่ค าขอผ่านระบบ e-submission โดย upload ค าขอ
อเิล็กทรอนกิส ์พรอ้มน าแบบตรวจสอบค าขอและบันทกึขอ้บกพร่องฯ 

และเอกสารประกอบค าขอมายืน่ทีก่องอาหาร อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 325) 

- 

2) 

 

1.2 สูตรสว่นประกอบจากผูผ้ลติ  ครบ 100% 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

1.3 เอกสารกรรมวธิกีารผลติ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีกรรมวธิกีำรผลติตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ใหแ้นบไฟลห์นังสอือนุมัตกิรรมวธิ ี) 

- 

4) 

 

1.4 เอกสารขอ้ก าหนดเฉพาะ (Specification) ของวตัถุดบิ 

(ถา้ม)ี  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

1.5 เอกสารขอ้ก าหนดเฉพาะ (Specification) ของผลติภณัฑ ์

(ถา้ม)ี  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

1.6 รายงานผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพหรอืมาตรฐานของ 

ผลติภณัฑ ์  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

1.7 รายงานผลการตรวจวเิคราะหช์นดิและปรมิาณสารอาหาร เช่น 

ผลวเิคราะหแ์คลเซยีม ผลวเิคราะหช์นดิและปรมิาณของ ดเีอชเอ 

(DHA), ผลวเิคราะหช์ือ่สกุล (genus) ชนดิ (species) สายพนัธุ ์
(strain) และปรมิาณของจุลนิทรยีโ์พรไบโอตกิ ณ 

วนัทีผ่ลติภณัฑห์มดอายุแลว้ เป็นตน้  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 
 

1.8 รายงานผลการตรวจวเิคราะหช์นดิและปรมิาณของ 
วตัถุเจอืปนอาหาร เช่น สสีงัเคราะห ์วตัถใุหค้วามหวานแทนน า้ตาล 

กรณีใสใ่นสูตรสว่นประกอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

9) 
 

1.9 ส ำหรบัภำชนะบรรจพุลำสตกิ/ฝำพลำสตกิมสีนีอกเหนอืจำก 
สขีำวทีส่มัผสัอำหำรเหลวหรอืกึง่แข็งกึง่เหลว ใหม้คี ำรบัรองกำรใช้

ภำชนะบรรจอุำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
วำ่ดว้ยเรือ่ง ขอ้ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะบรรจ ุ

โดยมรีำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหภ์ำชนะบรรจ ุเก็บไว ้ณ สถำน

ประกอบกำรทีไ่ดร้บัอนุญำต   
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

10) 

 

1.10 ใบรบัรองสถานทีผ่ลติส าหรบัการน าเขา้อาหาร กรณีน าเขา้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

11) 

 

1.11 เอกสารตารางเปรยีบเทยีบผลวเิคราะหข์องผลติภณัฑก์บั 

คณุภาพหรอืมาตรฐานตามประกาศฯ แสดงคา่ความแตกตำ่งของ 

ผลวเิคราะหเ์ทยีบกบัฉลาก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

12) 

 

1.12 เอกสารตารางเปรยีบเทยีบผลวเิคราะหส์ารอาหารของ 

ผลติภณัฑก์บัฉลาก พรอ้มแสดงคา่ความแตกตำ่ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

13) 
 

1.13 เอกสารตรวจสอบปรมิาณการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารของ 
วตัถุดบิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

14) 

 

1.14 เอกสารเอกสารตรวจสอบปรมิาณการใชว้ตัถเุจอืปนอาหาร 

ของผลติภณัฑ ์(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

15) 
 

1.15 กรณีผลติผลติภณัฑอ์ำหำรในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิชนดิทีม่ ี
ควำมเป็นกรดต ำ่และชนดิทีป่รบักรดทีผ่ำ่นกรรมวธิกีำรฆำ่เชือ้ดว้ย

ควำมรอ้นโดยท ำใหป้ลอดเชือ้เชงิกำรคำ้ ตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะ 
ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบบัที ่420) พ.ศ. 2563 เรือ่ง 

ว ิธ ีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรกัษำ

อำหำร ตอ้งขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี ้ 
(1)ชนดิกรดต ำ่คำ่ F0 (Sterilizing valueไมต่ ำ่กวำ่ 3 นำท ี 

(2)ชนดิทีป่รบักรด วธิกีำรปรบัใหไ้ดส้ภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง
สมดลุ (Equilibrium pH) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 
 

1.16 ฉลากอาหารภาษาไทย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุฉลำกส ีหรอืขำวด ำใหแ้จง้สพีืน้,รูปภำพ,สญัลักษณ์, 
ตัวอักษร 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

17) 
 

1.17 ฉลากอาหาร ภาษาตา่งประเทศ (กรณีน าเขา้) (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุแนบค ำแปลฉลำกอำหำรภำษำตำ่งประเทศทีไ่มใ่ช ่

ภำษำอังกฤษ 

- 

18) 
 

1.18 เอกสารหรอืหลกัฐานทีส่นบัสนุนการแสดงขอ้ความหรอื 
สญัลกัษณ์บนฉลากอาหาร(ถา้ม)ี   

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) 
 

1.19 เอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

20) 

 

1.20 ตวัอยา่งอาหาร (ถา้ม)ี  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

21) 
 

1.21 รำยงำนผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วีตัถุประสงคพ์เิศษ จำก
หน่วยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภยัส ำหรบัอำหำรมี

วตัถุประสงคพ์เิศษทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำร
ยอมรบั พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนทีย่ ืน่ประกอบกำรพจิำรณำทีห่น่วย

ประเมนิฯตำมหลกัเกณฑข์อ้ 9 ของคูม่อืประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

22) 1.22 เอกสำรแสดงร้อยละของสำรอำหำร เปรียบเทียบกบั
สำรอำหำรที่ควรได้รบัประจ ำวนั  ตำมข้อก ำหนดขององค์กำร

อนำมยัโลก(WHO)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

 

23) 1.23 เอกสำรแสดงแหล่งทีม่ำของ protein, fat, carbohydrate 

คดิเป็นรอ้ยละของ Total calories 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

 

24) 1.24 เอกสำรสรุปรำยละเอยีดผลติภณัฑอ์ำหำรทีม่วีตัถุประสงค์

พเิศษ(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

 

25) 

 

2. การยืน่ขออนุญาตผลติภณัฑท์ีผ่ลติเพือ่การสง่ออก 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ยืน่ค าขอผ่านระบบ e-submission โดย upload ค าขอ

อเิล็กทรอนกิส ์พรอ้มน าแบบตรวจสอบค าขอและบันทกึขอ้บกพร่องฯและ
เอกสารประกอบค าขอมายืน่ทกีกองอาหาร อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 325) 

- 

26) 

 

2.1 ค าขออเิล็กทรอนกิส ์ค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร (แบบ 

อ.17)/ ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

กองอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

27) 
 

2.2 สูตรสว่นประกอบ 100% 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

28) 

 

2.3 กรรมวธิผีลติ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

29) 
 

2.4 รายงานผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพหรอืมาตรฐาน ลกัษณะ 
อาหาร เชือ้จุลนิทรยีท์ ีท่ าใหเ้กดิโรค เชือ้จลุนิทรยีต์ามประกาศฯ 

และความชืน้ (กรณีผลติภณัฑช์นดิแหง้) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

30) 

 

2.5 ส ำหรบัภำชนะบรรจพุลำสตกิ/ฝำพลำสตกิมสีนีอกเหนอืจำก 

สขีำวทีส่มัผสัอำหำรเหลวหรอืกึง่แข็งกึง่เหลว ใหม้คี ำรบัรองกำรใช้

ภำชนะบรรจอุำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข

วำ่ดว้ยเรือ่ง ขอ้ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะบรรจ ุ

โดยมรีำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหภ์ำชนะบรรจ ุเก็บไว ้ณ สถำน
ประกอบกำรทีไ่ดร้บัอนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

31) 
 

2.6 หนงัสอืจากผูส้ ัง่ซือ้โดยระบวุา่ผลติภณัฑท์ีข่ออนุญาต 
มคีณุภาพหรอืมาตรฐาน สูตรสว่นประกอบ กรรมวธิผีลติ ฉลาก 

สอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศผูส้ ัง่ซือ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

32) 
 

2.7 ฉลากอาหารเพือ่การสง่ออก  พรอ้มค าแปลหากไมใ่ชภ่าษา 
องักฤษ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุแปลเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ ชือ่อาหารสว่นประกอบอาหาร

และขอ้มลูเกีย่วกับผูผ้ลติอาหาร โดยฉลากระบ ุ - ประเทศผูผ้ลติ และ    
- เลขสารบบอาหาร/เลขสถานทีผ่ลติอาหาร/ชือ่และทีตั่ง้ของสถานที่

ผลติ 

- 

33) 
 

2.8 กรณีผลติ ผลติภณัฑอ์ำหำรในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิชนดิทีม่ ี
ควำมเป็นกรดต ำ่และชนดิทีป่รบักรดทีผ่ำ่นกรรมวธิกีำรฆำ่เชือ้ดว้ย

ควำมรอ้นโดยท ำใหป้ลอดเชือ้เชงิกำรคำ้ ตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะ 
ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบบัที ่420) พ.ศ. 2563 เรือ่ง 

ว ิธ ีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรกัษำ

อำหำร ตอ้งขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี ้(1)ชนดิกรดต ำ่คำ่ F0 (Sterilizing 
valueไมต่ ำ่กวำ่ 3 นำท ี 2)ชนดิทีป่รบักรด วธิกีำรปรบัใหไ้ดส้ภำพ

ควำมเป็นกรด-ดำ่งสมดลุ (Equilibrium pH)) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

34) 
 

3. กรณีขอแกไ้ขรำยกำรทีไ่ดร้บัอนุญำตแลว้ 
3.1 ค ำขออเิล็กทรอนกิส ์ ค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรบัอำหำร 

(แบบ อ.19)/แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดร้บั
อนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

กองอาหาร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

35) 
 

3.2 แจง้รำยละเอยีดทีป่ระสงคจ์ะแกไ้ข เช่น ชือ่อำหำร 
สว่นประกอบ พรอ้มเหตผุลกำรแกไ้ขรำยละเอยีดดงักลำ่วจำก

ผูผ้ลติ  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุกรณีน าเขา้ เอกสารชีแ้จงออกโดยผูผ้ลติต่างประเทศ 

- 

36) 

 

3.3 กรณีกำรแกไ้ขสูตรสว่นประกอบ ตอ้งมเีอกสำร ดงันี ้ 

3.3.1 เอกสำรเปรยีบเทยีบสว่นประกอบปจัจบุนัและสว่นประกอบ 
ใหมพ่รอ้มรอ้ยละของคำ่ควำมแตกตำ่ง  

3.3.2  ผลวเิครำะหช์นดิหรอืปรมิำณสำรอำหำรน ัน้ ๆ กรณีทีก่ำร

แกไ้ขกระทบชนดิหรอืปรมิำณสำรอำหำรทีแ่สดงบนฉลำกและ 
หำกปรมิำณสำรอำหำรทีแ่สดงบนฉลำกมคีวำมแตกตำ่งจำก      

ผลวเิครำะห ์ใหส้ง่เอกสำรแสดงคำ่ควำมแตกตำ่งของผลวเิครำะห์
สำรอำหำรเทยีบกบัสำรอำหำรทีแ่สดงบนฉลำกอำหำรดว้ย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

37) 
 

3.4 ฉลำกอำหำร กรณีเพิม่แบบฉลำก   
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

38) 

 

3.5 เอกสำรหรอืหลกัฐำนทีส่นบัสนุนกำรแสดงขอ้ควำมหรอื

สญัลกัษณ์บนฉลำกอำหำร (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

39) 

 

3.6 กำรแกไ้ขทีม่ผีลกระทบกบัผลติภณัฑ ์เช่น กลุม่เป้ำหมำยหรอื

กลุม่ผูบ้รโิภค เป็นตน้ สง่รำยงำนผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วีตัถ ุ

ประสงคพ์เิศษ จำกหนว่ยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำม
ปลอดภยัส ำหรบัอำหำรมวีตัถปุระสงคพ์เิศษทีส่ ำนกังำนคณะกรรม 

กำรอำหำรและยำใหก้ำรยอมรบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

 

40) 

 

3.7 เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

41) 
 

4.กำรเพิม่ฉลำกอำหำรเพือ่กำรสง่ออก  
4.1 ค ำขออเิล็กทรอนคิ หนงัสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำรที่

ผลติเพือ่สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจกัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กองอาหาร 

42) 

 

4.2 ฉลำกอำหำรทีป่ระสงคจ์ะสง่ออก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

43) 4.3 ค ำแปลภำษำตำ่งประเทศ ยกเวน้ฉลำกระบเุป็นภำษำองักฤษ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(แปลเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับชือ่อาหาร สว่นประกอบอาหาร

และขอ้มลูเกีย่วกับผูผ้ลติอาหาร) 

- 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ใชจ้า่ยในการพจิารณาค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร (อ.17) / 

ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร  

 คำ่ธรรมเนยีม 4,000 บำท 

  

2) คา่ใชจ้า่ยในการพจิารณาค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร (อ.17) / 

ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร ส าหรบัผลติภณัฑอ์าหารทีม่วีตัถุ 

ประสงคพ์เิศษ กรณีอา้งองิสูตรและกรรมวธิกีารผลติทีเ่คยไดร้บั 
อนุญาต อยูเ่ดมิของผูร้บัอนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคลเดยีวกนั 

 คำ่ธรรมเนยีม 1,330 บำท 

  

 

3) คา่ใชจ้า่ยในการพจิารณาค าขอแกไ้ขรายการทะเบยีนต ารบัอาหาร 
(อ.19)/ แบบการแกไ้ขรายละเอยีดของอาหารทีไ่ดร้บัอนุญาตใช ้

ฉลากอาหาร  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 
  

 

4) คา่ธรรมเนยีมใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร (แบบ อ.18)  คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บำท 

5) คา่ธรรมเนยีมใบแทนใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร  คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพ 
ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ีศ่นูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกับผลติภัณฑส์ขุภำพ 

(ศรป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมอืง 
จังหวัดนนทบรุ ี11000 หมำยเลขโทรศัพท ์0 2590 7354-55   โทรสำร 0 2590 1556   E-mail: 

1556@fda.moph.go.th 

2) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในตำ่งจังหวัด 
ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดทีส่ถำนประกอบกำรตัง้อยู่ 

3) สำยดว่น 1556 

4) กองอำหำร โทร. 02-590-7195 

5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(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) หลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ 

2) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกขอ้บกพร่อง (checklist) ค ำขอขึน้ทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17),ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร  

3) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึขอ้บกพร่อง (checklist) ค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรับอำหำร (อ.19), 

แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดร้ับอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร (สบ.4),หนังสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำร 
ทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 

4) เอกสำรแสดงรอ้ยละของสำรอำหำร เปรยีบเทยีบกับสำรอำหำรทีค่วรไดร้ับประจ ำวัน ตำมขอ้ก ำหนดของ 

องคก์ำรอนำมัยโลก (WHO) 

5) เอกสารสรุปรายละเอยีดผลติภัณฑอ์าหารทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ(ถา้ม)ี 
 

หมำยเหตุ 

ศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซตก์องอำหำร 
 

19/12/64 


