
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนุญำตและแกไ้ขรำยกำรผลติภณัฑน์มดดัแปลงส ำหรบัทำรก, 

นมดดัแปลงสตูรตอ่เนือ่งส ำหรบัทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรตอ่เนือ่งส ำหรบั

ทำรกและเด็กเล็ก รวมถงึผลติภณัฑด์งักลำ่วทีม่วีตัถปุระสงคพ์เิศษ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

1. ผลติภัณฑต์อ้งจัดเป็นอำหำรประเภทนมดัดแปลงส ำหรับทำรก, นมดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำร

ทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง นมดัดแปลงส ำหรับทำรก, 

นมดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถงึ

ผลติภัณฑดั์งกลำ่วทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีห่ลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑน์ม

ดัดแปลงส ำหรับทำรกนม, ดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและ

เด็กเล็กรวมถงึผลติภัณฑด์ังกล่ำวทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ) 

 

2. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมวำ่ อำหำรทีผ่ลติขึน้จำกกำร

เปลีย่นแปลงสว่นประกอบของนมโค ใหม้อีงคป์ระกอบของสำรอำหำรใหเ้หมำะสมและเพยีงพอกับทีจ่ะใชเ้ลีย้งทำรกและเด็กเล็ก 

แบง่ออกไดด้ังนี้ 

 

  2.1 นมดัดแปลงส ำหรับทำรก หมำยควำมวำ่ นมดัดแปลงทีม่จุีดมุง่หมำยใชเ้ลีย้งทำรกตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 12 เดอืน แทนหรอื

ทดแทนนมแม่ 

 

  2.2 นมดัดแปลงสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมวำ่ นมดัดแปลงทีม่จุีดมุ่งหมำยใชเ้ลีย้งทำรกทีม่อีำยตัุง้แต ่6 

เดอืน ถงึ 12 เดอืน หรอืเด็กทีม่อีำยุตัง้แต ่1 ปี ถงึ 3 ปี 

 

3. อำหำรทำรกและอำหำรสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมวำ่ อำหำรนอกเหนือจำกนมดัดแปลงส ำหรับทำรก

และนมดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็กทีผ่ลติขึน้ใหม้สีว่นประกอบของอำหำรใหเ้หมำะสมและเพยีงพอกับทีจ่ะใช ้

เลีย้งทำรกและเด็ก แบง่ออกไดด้ังนี้ 

 

  3.1 อำหำรทำรก หมำยควำมวำ่ อำหำรทีม่จุีดหมำยใชเ้ลีย้งทำรกตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 12 เดอืน แทนหรอืทดแทนนมแม่ 

 

  3.2 อำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมวำ่ อำหำรทีม่จุีดมุง่หมำยใชเ้ลีย้งทำรกทีม่อีำยตัุง้แต ่6 เดอืน 

จนถงึ 12 เดอืน หรอืเด็กทีม่อีำยตุัง้แต ่1 ปี จนถงึ 3 ปี 

 

4. นมดัดแปลงส ำหรับทำรก, นมดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรตอ่เนื่องส ำหรับ

ทำรกและเด็กเล็กทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ เชน่ ผลติภัณฑม์คีวำมประสงคจ์ะใชเ้ลีย้งทำรกหรอืเด็กเล็กซึง่มรีะบบกำรย่อยอำหำร

ผดิปกตหิรอืแพส้ำรอำหำรบำงชนดิ เป็นตน้ 

 

5. ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอ 

 

  5.1 ตอ้งไดร้ับอนุญำตสถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีน่ ำเขำ้ประเภทอำหำรกอ่น และใบอนุญำตทีไ่ดร้ับยังมผีลบังคับใช ้ทัง้นี้สถำนที่

ผลติอำหำรตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑว์ธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  5.2 ตอ้งไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหมแ่ละอำหำรทีม่อีำหำรใหม่เป็นสว่นผสม (NOVEL FOOD) ศกึษำรำยละเอยีดจำกคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรือ่ง กำรขอประเมนิควำมปลอดภัยอำหำร 

 

  5.3 ตอ้งมคีุณภำพหรอืมำตรฐำนผลติภัณฑเ์ป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง นมดัดแปลงส ำหรับทำรก,   

นมดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก และประกำศ

กระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



  5.4 ตอ้งมรีำยละเอยีดสตูรสว่นประกอบและกรรมวธิกีำรผลติ เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง นมดัดแปลง

ส ำหรับทำรก, นมดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 

หำกมกีรรมวธิอีืน่ตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกอ่นแลว้จงึยืน่ค ำขออนุญำตผลติภัณฑ ์

 

  5.5 กรณีกำรใชวั้ตถเุจอืปนอำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง วัตถเุจอืปนอำหำร 

 

  5.6 ตอ้งไมม่กีำรใชวั้ตถุทีห่ำ้มใชใ้นอำหำร และ/หรอือำหำรทีห่ำ้มผลติ น ำเขำ้ หรอืจ ำหน่ำย ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

6. กรณีทีม่กีำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ (Health Claim) ตอ้งผำ่นกำรประเมนิตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนเรือ่ง กำรขอประเมนิกำร

กลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ (Health Claim) กอ่น 

 

7. กำรใชภ้ำชนะบรรจุอำหำร ตอ้งปฏบัิตติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะ

บรรจุทีท่ ำจำกพลำสตกิ และกำรใชภ้ำชนะบรรจุพลำสตกิ/ฝำพลำสตกิมสีนีอกเหนือจำกสขีำวทีส่มัผัสอำหำรเหลวหรอืกึง่แข็งกึง่

เหลว ตอ้งมรีำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหภ์ำชนะบรรจุพลำสตกิ/ฝำพลำสตกิมสี ีตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง 

ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะบรรจุทีท่ ำจำกพลำสตกิ เก็บไว ้ณ สถำนทีผ่ลติหรอืน ำเขำ้ 

 

8. กำรใชช้ือ่อำหำร หรอืตรำ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบยีน ตอ้งปฏบัิตติำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง นมดัดแปลงส ำหรับทำรก, นมดัดแปลงสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำร

สตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ พระรำชบัญญัตคิวบคมุกำรสง่เสรมิกำรตลำดอำหำร

ส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

9. กำรแสดงฉลำกอำหำร ตอ้งปฏบัิตติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง นมดัดแปลงส ำหรับทำรก, นมดัดแปลงสตูร

ตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก กำรแสดงฉลำกอำหำรใน

ภำชนะบรรจุ และพระรำชบัญญัตคิวบคมุกำรสง่เสรมิกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และประกำศกระทรวง

สำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง(ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีห่ลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑน์มดัดแปลงส ำหรับทำรก, นม

ดัดแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถงึผลติภัณฑ์

ดังกล่ำวทีม่วัีตถุประสงคพ์เิศษ) 

 

10. หลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรปฏบัิตอิืน่ ๆ ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑน์มดัดแปลงส ำหรับ

ทำรก, นมดัดแปลงสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถงึ

ผลติภัณฑด์ังกลำ่วทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ 

 

11. ส ำหรับผลติภัณฑท์ีม่วัีตถุประสงคพ์เิศษ ตอ้งมเีอกสำรหรอืรำยละเอยีดดังนี้ 

 

  11.1 รำยงำนผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วัีตถุประสงคพ์เิศษ จำกหน่วยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำร  

มวัีตถปุระสงคพ์เิศษทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำรยอมรับ 

 

  11.2 ผลกำรศกึษำในมนุษยท์ีม่กีำรออกแบบอย่ำงด ี(Well-designed human intervention study) หรอืกำรออกแบบอืน่ ๆ   

ทีเ่หมำะสม ทีเ่พยีงพอต่อกำรพจิำรณำและใหผ้ลตำมวัตถปุระสงคท์ีร่ะบจุรงิ และตพีมิพใ์นวำรสำรทีน่่ำเชือ่ถอื ฉบับเต็มอย่ำงนอ้ย 

1 ฉบับ โดยผลกำรศกึษำฯ อย่ำงนอ้ยตอ้งเป็นดังนี้ 

 

- มรีูปแบบกำรวจิัยทีม่กีำรออกแบบอย่ำงด ี

 

- เป็นกำรศกึษำในมนุษยท์ีม่จี ำนวนตัวอยำ่งและกลุม่ตัวอยำ่งเหมำะสม 

 

- ผลติภัณฑม์สีตูรอำหำรและปรมิำณทีแ่นะน ำใหใ้ช ้สอดคลอ้งกับผลติภัณฑท์ีข่ออนุญำต 

 

- กำรทดลอง (Method) ตอ้งเป็นวธิทีีน่่ำเชือ่ถอื และไดผ้ลทีส่ำมำรถวัดได ้เชน่ ปรมิำณกลูโคสในเลอืด เป็นตน้ 



  11.3 เอกสำรหลักฐำนทำงวทิยำศำสตร ์(Adequacy of Evidence-based) ตอ้งเพยีงพอเหมำะสมซึง่ขึน้อยู่กับคณุภำพของ

หลักฐำนทีน่ ำมำสนับสนุนกำรกลำ่วอำ้ง ทัง้ดำ้นควำมปลอดภัย (Safety) และประสทิธผิล (Efficacy) ของอำหำร หรอื

สว่นประกอบของอำหำร โดยเฉพำะควำมสอดคลอ้งตำมค ำแนะน ำกำรบรโิภค (Recommended use) วัตถปุระสงคข์องกำรกลำ่ว

อำ้งทำงสขุภำพ รูปแบบผลติภัณฑ ์(Dosage form) ปรมิำณทีแ่นะน ำใหใ้ช ้(Recommended intake) ระยะเวลำทีใ่ช ้(Duration 

of intake) อย่ำงไรก็ตำมกำรกลำ่วอำ้งจะพจิำรณำภำยใตอ้งคป์ระกอบของผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขออนุญำต 

 

ค ำอธบิำยเพิม่เตมิ 

 

1) กำรศกึษำในมนุษยท์ีม่กีำรออกแบบอย่ำงด ี(Well-designed human intervention study) เป็นกำรศกึษำเชงิทดลองทำง

คลนิกิแบบสุม่และมกีลุม่ควบคุม (Randomized controlled trial, RCT) ทีท่ ำกำรศกึษำผลของกำรรักษำ หรอืผลของกระบวน 

กำรใดกระบวนกำรหนึง่ในกลุม่ตัวอยำ่งทีม่ลัีกษณะเฉพำะ สำมำรถควบคมุสิง่แวดลอ้มของกำรใหส้ิง่ทดลอง (Intervention)    

ไดเ้ป็นอยำ่งดภีำยใตส้ภำวกำรณ์ทีเ่หมำะสม ซึง่มกีำรแบง่กลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่ศกึษำ (Study group) และ 

กลุม่ควบคมุ (Control group) โดยกระบวนกำรสุม่ (Randomization) และวำงแผนกำรศกึษำอยำ่งมรีะบบตำมหลักกำร Good 

Clinical Practice (GCP) ซึง่กำรออกแบบกำรศกึษำในมนุษย ์ตอ้งค ำนงึถงึรำยละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 

(ก) กลุม่กำรศกึษำตอ้งเป็นตัวแทนของกลุม่ประชำกรเป้ำหมำย 

 

(ข) กลุม่ควบคมุตอ้งเหมำะสม 

 

(ค) ชว่งระยะเวลำทีเ่พยีงพอของกำรไดร้ับสมัผัสและตดิตำมผลว่ำใหผ้ลเป็นไปตำมควำมมุง่หมำย 

 

(ง) กำรแสดงพืน้ฐำนกำรบรโิภคอำหำรของกลุม่กำรศกึษำ และรูปแบบกำรใชช้วีติทีเ่กีย่วขอ้งดำ้นอืน่ ๆ 

 

(จ) องคป์ระกอบและปรมิำณของอำหำรทีศ่กึษำและอำหำรอืน่ทีบ่รโิภคทัง้หมดทีม่ผีลตอ่กำรท ำหนำ้ทีท่ีจ่ะกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ

นัน้ ๆ 

 

(ฉ) กำรตรวจตดิตำมกำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรบรโิภคอำหำรหรอืสว่นประกอบของอำหำรภำยใตก้ำรทดสอบ

ของอำสำสมัคร 

 

(ช) กำรวเิครำะหข์อ้มูลทำงสถติคิวรท ำดว้ยวธิทีีเ่ป็นทีย่อมรับในวงกำรวทิยำศำสตรแ์ละเหมำะสมส ำหรับกำรศกึษำนัน้ ๆพรอ้มทัง้

กำรตคีวำมนัยส ำคัญทำงสถติทิีเ่หมำะสม 

 

(ซ) ผลกำรศกึษำอย่ำงนอ้ยตอ้งระบตัุวแปรหรอืปัจจัยทีก่ำหนด ไดแ้ก ่ชนดิและประเภทของผลติภัณฑ ์ขนำดหน่วยบรโิภค และ

ระยะเวลำทีท่ำใหเ้กดิผลตำมควำมมุง่หมำย 

 

(ฌ) หำกกำรศกึษำไม่สำมำรถวัดผลไดโ้ดยตรง เนื่องจำกมผีลกระทบตอ่สขุภำพ หรอืตอ้งใชเ้วลำนำนจงึจะปรำกฏผล หรอื      

มปีระเด็นทำงจรยิธรรมและขอ้จำกัดดำ้นทรัพยำกร เชน่ คำ่ใชจ่้ำยในกำรตรวจวเิครำะหส์งู อำจใชตั้วชีวั้ดทำงชวีภำพ 

(Biomarkers) ทีเ่หมำะสมแทน เชน่ ควำมเขม้ขน้ของพลำสมำโคเลสเตอรอล ส ำหรับควำมเสีย่งของกำรเกดิโรคหัวใจและ

หลอดเลอืด เป็นตน้ ทัง้นี้ ตัวชีวั้ดทำงชวีภำพตอ้งสมัพันธกั์บผลลัพธส์ดุทำ้ยและควำมผันแปรภำยในกลุม่ประชำกรเป้ำหมำย 

และวธิกีำรวเิครำะหค์ณุลักษณะของตัวชีวั้ดนัน้ตอ้งมคีวำมถกูตอ้งแมน่ย ำ 

 

2) กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ (Systematic review) และกำรวเิครำะหอ์ภมิำน (Meta-analysis) เป็นกำรรวบรวม

หลักฐำนวทิยำศำสตรท์ีน่่ำเชือ่ถอืโดยใชว้ธิกีำรอยำ่งเป็นระบบทีช่ัดเจนในกำรสบืคน้คัดเลอืกและกำรประเมนิคณุภำพของรำยงำน

กำรศกึษำทีม่รีูปแบบกำรศกึษำเดยีวกัน และน ำขอ้มูลมำวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณใหมด่ว้ยวธิกีำรทำงสถติ ิ(Meta-analysis) หรอื

สงัเครำะหเ์พือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปของผลกำรศกึษำทีส่นใจ ซึง่จะชว่ยลดควำมเอนเอยีง (Bias) และขอ้ผดิพลำดเชงิสุม่ (Random 

error) ของแต่ละกำรศกึษำทีเ่กีย่วขอ้ง และท ำใหก้ำรทบทวนวรรณกรรมเกดิควำมถกูตอ้งมำกทีส่ดุ 

 

 



วธิกีำร 

 

1. กำรขออนุญำตผลติภัณฑ ์

 

  1.1 ค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.17) พรอ้มรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีน ำเขำ้หรอืสถำนทีผ่ลติเป็น

โรงงำนทีไ่ดร้ับอนุญำตไว ้

 

  1.2 ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร พรอ้มรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีสถำนทีผ่ลติไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำนทีไ่ดร้ับเลข

สถำนทีผ่ลติอำหำรไว ้

 

2. กำรขอแกไ้ขรำยกำรอนุญำตของผลติภัณฑ ์

 

  2.1 ค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19) พรอ้มรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีผลติภัณฑไ์ดร้ับ

ใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18) ไว ้

 

  2.2 แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดร้ับอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร พรอ้มรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณี

ผลติภัณฑไ์ดร้ับใบส ำคัญกำรอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร(แบบ สบ.3/1) ไว ้

 

3. กำรขอแกไ้ขฉลำกอำหำร กรณีทีก่ำรแกไ้ขไมม่ผีลเกีย่วขอ้งกับคณุประโยชน์ คณุภำพ สรรพคณุ มำตรฐำนหรอืควำมปลอดภัย

ของอำหำร ตำมระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำดว้ยกำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับเลขสำรบบอำหำรส ำหรับผลติภัณฑ์

อำหำรทีไ่ดร้ับเลขสำรบบอำหำรไวแ้ลว้ โปรดศกึษำรำยละเอยีดทีคู่ม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่งกำรขอแกไ้ขฉลำก กรณีทีก่ำรแกไ้ข 

ไมม่ผีลเกีย่วขอ้งกับคุณประโยชน ์คณุภำพ สรรพคณุ มำตรฐำนหรอืควำมปลอดภัยของอำหำร ตำมระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรม 

กำรอำหำรและยำวำ่ดว้ยกำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับเลขสำรบบอำหำรส ำหรับผลติภัณฑอ์ำหำรทีไ่ดร้ับเลขสำรบบอำหำรไวแ้ลว้ [N] 

 

4. กำรเพิม่ฉลำกอำหำรเพือ่กำรสง่ออก ใหย้ืน่หนังสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำรทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร

พรอ้มฉลำกอำหำร กรณีผลติภัณฑไ์ดร้ับใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18) หรอืผลติภัณฑไ์ดร้ับอนุญำต

ใบส ำคัญกำรอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร(แบบ สบ.3/1)ไว ้โปรดศกึษำรำยละเอยีดทีคู่ม่อืส ำหรับประชำชนเรือ่งกำรขอเพิม่ชือ่อำหำร 

หรอืฉลำกอำหำรเพือ่กำรสง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร [N] 

 

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

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

 

เงือ่นไข 

 

1.ผูย้ืน่ขออนุญำต ตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับอนุญำตตำมใบทะเบยีนพำณชิยห์รอืผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม ผูกพันนติิ

บคุคลหรอืผูร้ับมอบอ ำนำจทีม่อีงคค์วำมรูด้ำ้นกฎหมำย ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ

ยำและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอ และมอี ำนำจตัดสนิใจลงนำม

รับทรำบ ขอ้บกพร่องได ้(กรณีไมใ่ชผู่ด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคลใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจให ้

ด ำเนนิกำรแทนดว้ย) 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งม ีOpen ID โดยสำมำรถสมัครไดกั้บส ำนักงำนรัฐบำลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ำรมหำชน) ทำงเว็บไซต ์

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

6000) ทัง้นี้ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งรักษำชือ่บัญชผีูใ้ชง้ำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) ไวเ้ป็นควำมลับ หำกปรำกฏว่ำ มผีูอ้ืน่

สำมำรถใชง้ำนผำ่นบัญชขีองท่ำนได ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะไมร่ับผดิชอบต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ และถอื

เป็นควำมรับผดิชอบของทำ่นหำกเป็นเหตใุหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเสยีหำย 

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งเป็นผูม้อี ำนำจหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรยืน่ค ำขอ รับทรำบขอ้บกพร่อง และสง่ค ำชีแ้จงขอ้มลู

รำยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้โดยตอ้งยืน่หลักฐำนเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขำ้ใชร้ะบบอำหำร (สำมำรถดำวนโ์หลด

แบบฟอรม์ และศกึษำรำยละเอยีดหลักฐำนและเงือ่นไขต่ำงๆ ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอำหำร) ยืน่ได ้2 ชอ่งทำง ดังนี้ 



  3.1 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีก่รุงเทพมหำนคร ยืน่ไดท้ีก่องอำหำร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 

 

  3.2 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีต่ำ่งจังหวัดใหย้ืน่ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดนัน้ๆ 

 

4. ขอ้ควรปฏบัิตสิ ำหรับผูย้ืน่ค ำขอฯ 

 

  4.1 กรอกขอ้มลูในค ำขอและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยและเงือ่นไขทีก่ ำหนด พรอ้มแจง้ชอ่งทำงกำรตดิต่อที่

สะดวก เชน่ จดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) หรอืโทรศัพท ์เป็นตน้ 

 

  4.2 แนบไฟลเ์อกสำรตรงตำมชอ่งขอ้มลูทีใ่ห ้upload ผำ่นระบบ e-submission 

 

  4.3 ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและครบถว้นกอ่นยืน่ค ำขอฯ 

 

  4.4 หมั่นตรวจสอบขอ้มูลในระบบหรอื e-mail เพือ่ตรวจสอบสถำนะของเรือ่งทีย่ืน่ขออนุญำต 

 

  4.5 กรณีไมม่ั่นใจในกำรเลอืกสว่นประกอบ (FDA NUMBER) หรอืไมเ่ขำ้ใจกำรขอค ำชีแ้จงของเจำ้หนำ้ที ่ใหป้รกึษำหรอื

สอบถำมเจำ้หนำ้ทีก่อ่นกดยนืยันค ำขอฯ หรอืตอบค ำชีแ้จงผ่ำนระบบ e-submission หรอืตอบค ำชีแ้จง 

 

  4.6 กรณีทีม่กีำรขอค ำชีแ้จง ผูข้ออนุญำตตอ้งตอบค ำชีแ้จงใหค้รบทกุขอ้ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หำกมขีอ้ทีไ่มป่ระสงค ์  

จะแกไ้ขหรอืยนืยันขอ้มลูทีย่ืน่มำใหต้อบ ยนืยันค ำตอบดว้ย 

 

5. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งประเมนิผลติภัณฑด์ว้ยตนเองตำมแบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึขอ้บกพร่องฯ 

 

6. กรณีดังตอ่ไปนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคนืค ำขอทันทแีละไมค่นืคำ่ใชจ่้ำย 

 

 6.1 ผลติภัณฑห์รอืสว่นประกอบทีย่ืน่ขอฯ เขำ้ข่ำยเป็นอำหำรใหม ่(Novel Food) หรอืตอ้งประเมนิควำมปลอดภัยและควำม

เหมำะสมในอำหำรประเภทนัน้ 

 

 6.2 รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหต์กมำตรฐำน หรอืรำยละเอยีดไมค่รบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของผลติภัณฑท์ีต่อ้งตรวจวเิครำะห ์

หรอืมอีำยเุกนิ 1 ปีนับตัง้แต่วันทีอ่อกรำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะห ์เวน้แตม่หีลักฐำนวำ่เคยยืน่กอ่นวันทีร่ะบใุนรำยงำนผลกำร

ตรวจวเิครำะห ์

 

  6.3 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ ใชวั้ตถทุีห่ำ้มใชใ้นอำหำร หรอืวัตถเุจอืปนอำหำรไมส่อดคลอ้งกับประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเฉพำะ

ของผลติภัณฑห์รอืประกำศกระทรวงสำธำรณสขุว่ำดว้ยเรือ่ง วัตถเุจอืปนอำหำร 

 

 6.4 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ มสีตูรสว่นประกอบหรอืกรรมวธิกีำรผลติทียั่งไมไ่ดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ 

 

  6.5 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ ไม่สอดคลอ้งประเภทของอำหำรทีย่ืน่ขอฯ หรอืยืน่ค ำขอฯ ผดิประเภทอำหำร 

 

 6.6 ผลติภัณฑอ์ำหำรทีม่วัีตถุประสงคพ์เิศษ ทีไ่มม่รีำยงำนผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ จำกหน่วยประเมนิดำ้น

โภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำรยอมรับพรอ้ม

เอกสำรหลักฐำน 

 

 6.7 ผูข้ออนุญำตตอบค ำชีแ้จงไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำหรอืจ ำนวนครัง้ทีก่ ำหนด 

 

 

 



7. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ที่

จะขอค ำชีแ้จง โดยผูย้ืน่ค ำขอฯ จะตอ้งตอบค ำชีแ้จง หรอืแนบไฟลเ์อกสำร หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยใน 20 วันท ำกำร ไมเ่กนิ 

4 ครัง้(40 วันท ำกำร ไมเ่กนิ 8 ครัง้กรณีอำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ) มเิชน่นัน้จะถอืว่ำผูย้ืน่ค ำขอฯ ละทิง้ค ำขอฯ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคนืค ำขอฯ ดังกลำ่วและไม่คนืค่ำใชจ่้ำย 

 

8. กรณีรำยละเอยีดผลติภัณฑไ์มช่ดัเจนหรอืไมส่อดคลอ้งกับขอ้มลูทีร่ะบใุนค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนใหผู้ย้ืน่ขออนุญำตสง่

ตัวอยำ่งผลติภัณฑแ์ละ/หรอืเอกสำรแสดงรำยละเอยีดควำมไมช่ดัเจนหรอืควำมไม่สอดคลอ้งของผลติภัณฑป์ระกอบกำร

พจิำรณำ 

 

9. เงือ่นไขกำรยืน่ผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วัีตถุประสงคพ์เิศษ จำกหน่วยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับ

อำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ 

 

  9.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จะเป็นผูก้ ำหนดรำยชือ่หน่วยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับ

อำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำรยอมรับ 

 

  9.2 ผูย้ืน่ค ำขอฯ ยืน่เอกสำรหลักฐำนตำมทีก่ ำหนด ใหแ้กห่น่วยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำรมี

วัตถปุระสงคพ์เิศษ ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำรยอมรับ พรอ้มรับผดิชอบในกำรจ่ำยคำ่ธรรมเนียมประเมนิ

อำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ ตำมอัตรำทีห่น่วยประเมนิฯ ก ำหนด 

 

  9.3 หน่วยประเมนิฯ รับเอกสำรและพจิำรณำควำมครบถว้น คุณภำพและควำมเพยีงพอของเอกสำรหลักฐำน จำกนัน้แจง้ใหผู้ข้อ

ประเมนิฯ ทรำบ เพือ่สง่เอกสำรเพิม่เตมิกรณีไมค่รบถว้น ตำมก ำหนดเวลำทีห่น่วยประเมนิฯ ก ำหนด 

 

  9.4 ภำยหลังจำกทีห่น่วยประเมนิฯ พจิำรณำประเมนิอำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษแลว้เสร็จ และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมนิ

อำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หน่วยประเมนิฯ จะจัดสง่รำยงำนผลกำรพจิำรณำ พรอ้มเอกสำร

ประกอบกำรพจิำรณำทัง้หมดใหแ้กผู่ย้ืน่ขอฯ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

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

(หมำยเหต:ุ (เจำ้หนำ้ทีใ่หบ้รกิำรวันจันทรถ์งึวันศกุร ์(ยกเวน้
วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 8.30 – 16.30 น. (มี
พักเทีย่ง) ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 ถงึ 72 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) 1. กำรขออนุญำตผลติภัณฑ ์

    1.1 ผูย้ืน่ค ำขอฯเขำ้เว็บไซต ์http://privus.fda.moph.go.th 

เพือ่ยืน่ค ำขอผำ่นระบบ e-submission ของ อย. โดยใช ้
Username และ Password ทีไ่ดจ้ำกกำรสมัคร OPEN ID เพือ่

เขำ้ระบบ แลว้ด ำเนนิกำร download ค ำขอจำกระบบอำหำร 
กรอกรำยละเอยีด ลงในค ำขอใหค้รบถว้น แลว้ upload เขำ้ระบบ             

   1.2 ผูย้ืน่ค ำขอพมิพใ์บสัง่ช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอจำกระบบ   
e-submission และช ำระเงนิตำมจ ำนวนและชอ่งทำงทีร่ะบใุน
ใบสัง่ช ำระฯ และน ำเอกสำรทีก่ ำหนดพรอ้มแบบตรวจสอบค ำขอ

ฯ มำยืน่ทีก่องอำหำร อำคำร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 325 ในเวลำรำชกำร 
ภำยใน 15 วัน หลังจำกช ำระค่ำค ำขอแลว้   

0 นำท ี - 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

  1.3 เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและหลักฐำน
ประกอบกำรพจิำรณำ 180 ถงึ 210 นำท ีกรณีพบขอ้บกพร่อง 
หรอืขอค ำชีแ้จงเพิม่เตมิ ผูป้ระกอบกำรด ำเนนิกำรแกไ้ข
ขอ้บกพร่องหรอืชีแ้จงเพิม่เตมิภำยในวันทีก่ ำหนด 
หมำยเหต:ุ สำมำรถดำวนโ์หลดคูม่อืกำรใชง้ำน e-submission 
ระบบอำหำร ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอำหำร 
http://food.fda.moph.go.th/ESub/ 

2) กำรพจิำรณำ 
1.4 เจำ้หนำ้ทีป่ระเมนิควำมสอดคลอ้งตำมกฎหมำยและควำม

สอดคลอ้งทำงวชิำกำร 

หมำยเหต:ุ - 

21 ถงึ 65 วันท ำ
กำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

1.5 ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำต 
(หมำยเหต:ุ -)  

7 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 
 

4) - 

 ระบบ e-submission จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบ
ทำง e-mail ในทันททีีผู่ม้อี ำนำจพจิำรณำและบันทกึผลในระบบ 

ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถ login เขำ้ระบบ e-submission เพือ่

download หลักฐำนกำรอนุญำตไดเ้ลย 
(หมำยเหต:ุ (กรณีทีต่อ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใบส ำคัญกำรขึน้
ทะเบยีนต ำรับอำหำรผูย้ืน่ค ำขอพมิพใ์บสัง่ช ำระจำกระบบ e-
submission และช ำระเงนิตำมจ ำนวนและชอ่งทำงทีร่ะบใุนใบสัง่
ช ำระฯ แลว้จงึจะ download หลักฐำนกำรอนุญำตได)้)  

0 นำท ี - 

 

5) 2. กำรยืน่ค ำขอแกไ้ขผลติภัณฑ ์
    2.1 ผูย้ืน่ค ำขอฯ เขำ้เว็บไซตh์ttp://privus.fda.moph.go.th 

เพือ่ยืน่ค ำขอผำ่นระบบ e-submission ของ อย. โดยใช ้
Username และ Password ทีไ่ดจ้ำกกำรสมัคร OPEN ID เพือ่

เขำ้ระบบ แลว้ด ำเนนิกำร download แบบฟอรม์ค ำขอจำกระบบ

อำหำร กรอกรำยละเอยีดลงในค ำขอใหค้รบถว้น แลว้ upload 
เขำ้ระบบ             

   2.2 ผูย้ืน่ค ำขอพมิพใ์บสัง่ช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอจำกระบบ    
e-submission และช ำระเงนิตำมจ ำนวนและชอ่งทำงทีร่ะบใุน
ใบสัง่ช ำระฯ และน ำเอกสำรทีก่ ำหนดพรอ้มแบบตรวจสอบค ำขอ

ฯ มำยืน่ทีก่องอำหำร อำคำร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 325 ในเวลำรำชกำร 
ภำยใน 15 วัน หลังจำกช ำระค่ำค ำขอแลว้   
  2.3 เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและหลักฐำน
ประกอบกำรพจิำรณำ 120 ถงึ 140 นำท ีกรณีพบขอ้บกพร่อง 

หรอืขอค ำชีแ้จงเพิม่เตมิ ผูป้ระกอบกำรด ำเนนิกำรแกไ้ข
ขอ้บกพร่องหรอืชีแ้จงเพิม่เตมิภำยในวันทีก่ ำหนด 
หมำยเหต:ุ สำมำรถดำวนโ์หลดคูม่อืกำรใชง้ำน e-submission 
ระบบอำหำร ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอำหำร 
http://food.fda.moph.go.th/ESub/ 

0 นำท ี - 

6) กำรพจิำรณำ 

2.4 เจำ้หนำ้ทีป่ระเมนิควำมสอดคลอ้งตำมกฎหมำยและควำม
สอดคลอ้งทำงวชิำกำร 

(หมำยเหต:ุ -)  

15 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 
 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

2.5 ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำต 

หมำยเหต:ุ ระบบ e-submission จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่
ค ำขอทรำบทำง e-mail ในทันททีีผู่ม้อี ำนำจพจิำรณำและบันทกึ

ผลในระบบ ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถ login เขำ้ระบบ e-submission 
เพือ่ download หลักฐำนกำรอนุญำตไดเ้ลย 

 5 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

8) - 
หมำยเหต ุ

ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร 
1.ใชร้ะยะเวลำไมเ่กนิ 28 วันท ำกำร ส ำหรับค ำขอขึน้ทะเบยีน

ต ำรับอำหำร (แบบ อ.17), ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร  
2.ใชร้ะยะเวลำไมเ่กนิ 72 วันท ำกำร ส ำหรับค ำขอขึน้ทะเบยีน

ต ำรับอำหำร (แบบ อ.17), ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร กรณี

เป็นอำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ  
3.ใชร้ะยะเวลำไมเ่กนิ 20 วันท ำกำร ส ำหรับค ำขอแกไ้ขรำยกำร

ทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19), แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีด
ของอำหำรทีไ่ดร้ับอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร  

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 
 

9) - 
4.   ใชร้ะยะเวลำไมเ่กนิ 4 วันท ำกำร ส ำหรับค ำขอใบแทน

ใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (อ.20) 
5. เป็นระบบอัตโนมัต ิส ำหรับกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำรทีผ่ลติเพือ่

สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร  รำยละเอยีดศกึษำไดท้ีคู่่มอื

ส ำหรับประชำชน เรือ่ง กำรขอเพิม่ชือ่อำหำรหรอืฉลำกอำหำร
เพือ่กำรสง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร [N] 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 
 

10) - 
หมำยเหต ุ

1) ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวมทีร่ะบใุนคูม่อืฉบับนี้ ไมไ่ดนั้บระยะ 
เวลำทีผู่ม้ำยืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิ กรณีมเีหตใุหต้อ้งชีแ้จง

เพิม่เตมิ ผูอ้นุญำตจะแจง้เรือ่งทีต่อ้งชีแ้จงเพิม่เตมิใหผู้ย้ืน่ค ำขอ
ทรำบ โดยผูย้ืน่ค ำขอตอ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 20 วัน

ท ำกำร ไมเ่กนิ 4 ครัง้( 40 วันท ำกำร ไมเ่กนิ 8 ครัง้ กรณีเป็น

อำหำรทีม่วัีตถุประสงคพ์เิศษ) หำกครบระยะเวลำแลว้ ผูย้ืน่ค ำ
ขอยังไมช่ีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ

ยำพจิำรณำค ำขอตำมทีย่ืน่ไวแ้ลว้ 
(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 
 

11) - 

2) กรณีผลติภัณฑม์คีวำมซบัซอ้นหรอืมคีวำมคำบเกีย่วของกำร
ปฏบัิตติำมกฎหมำยหลำยฉบับ หรอือำหำรทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ

จะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำโดยคณะท ำงำน/ คณะอนุกรรมกำร/ 

คณะกรรมกำร อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำเพิม่จำกทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืฉบับ
นี้โดยประมำณ 15 - 45 วันท ำกำร แลว้แตก่รณี 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 

 

12) - 

3. กรณีผลติภัณฑต์อ้งสง่ประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำม

ปลอดภัยส ำหรับอำหำรมวัีตถปุระสงคพ์เิศษ จำกหน่วยประเมนิ
ดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำรมวัีตถปุระสงค์

พเิศษทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำรยอมรับ 
ระยะเวลำเป็นไปตำมหน่วยประเมนิฯก ำหนด 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

1. กำรยืน่ขออนุญำตผลติภณัฑท์ีผ่ลติ/น ำเขำ้เพือ่จ ำหนำ่ยใน

ประเทศ   
1.1 ค ำขออเิล็กทรอนกิส ์ค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำร (แบบ อ.

17)/ ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร แลว้แตก่รณี   
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ยืน่ค ำขอผ่ำนระบบ e-submission โดย upload ค ำขอ
อเิล็กทรอนกิส ์พรอ้มน ำแบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึขอ้บกพร่องฯ 

และเอกสำรประกอบค ำขอมำยืน่ทีก่องอำหำร อำคำร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 325) 

กองอำหำร 

2) 

 

1.2 เอกสำรหนงัสอืแจง้สูตรสว่นประกอบจำกผูผ้ลติ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

1.3 เอกสำรกรรมวธิกีำรผลติ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุกรณีเป็นผลติภัณฑช์นดิเหลวทีม่ไิดฆ้่ำเชือ้ดว้ยยเูอชท/ีสเตอ
ลไิลสใ์หแ้นบไฟลห์นังสอือนุมัตกิรรมวธิฆีำ่เชือ้อืน่ ๆ จำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (หำกกรรมวธิอีืน่ตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบ

จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกอ่นจงึจะยืน่ค ำขอฯ)  

- 

4) 

 

1.4 เอกสำรขอ้ก ำหนดเฉพำะ (Specification) ของวตัถุดบิ(ถำ้ม)ี  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

1.5 เอกสำรขอ้ก ำหนดเฉพำะ(Specification)ของผลติภณัฑ(์ถำ้ม)ี  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

1.6 รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหค์ณุภำพหรอืมำตรฐำน, ชนดิ

และปรมิำณกรดอะมโินของผลติภณัฑ ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

1.7 รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหช์นดิและปรมิำณสำรอำหำรที่

นอกเหนอืจำกทีร่ะบใุนประกำศฯ กรณีทีฉ่ลำกแสดงปรมิำณ
สำรอำหำร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุเชน่ ผลกำรผลวเิครำะหช์นดิและปรมิำณของดเีอชเอ(DHA), 

ผลกำรผลวเิครำะหช์ือ่สกลุ (genus) ชนดิ (species) สำยพันธุ ์(strain) 
และปรมิำณของจุลนิทรยีโ์พรไบโอตกิ ณ วันทีผ่ลติภัณฑห์มดอำยุแลว้ 

เป็นตน้  

- 

8) 
 

1.8 ส ำหรบัภำชนะบรรจุพลำสตกิ/ฝำพลำสตกิมสีนีอกเหนอืจำก  
สขีำวทีส่มัผสัอำหำรเหลวหรอืกึง่แข็งกึง่เหลว ใหม้คี ำรบัรองกำรใช้

ภำชนะบรรจุอำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำดว้ยเรือ่ง ขอ้ก ำหนดคุณภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะบรรจุ 

โดยมรีำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหภ์ำชนะบรรจุ เก็บไว ้ณ สถำน

ประกอบกำรทีไ่ดร้บัอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ-  

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

9) 
 

1.9 ใบรบัรองสถำนทีผ่ลติอำหำร เฉพำะกรณีน ำเขำ้  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรอก REF CER) 

- 

10) 

 

1.10 เอกสำรตำรำงเปรยีบเทยีบผลวเิครำะหก์บัคุณภำพมำตรฐำน

ตำมประกำศฯ ของผลติภณัฑแ์ละฉลำกอำหำร  พรอ้มแสดงคำ่
ควำมแตกตำ่งของผลวเิครำะหเ์ทยีบกบัฉลำก  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

1.11 เอกสำรตำรำงเปรยีบเทยีบผลวเิครำะหก์บัฉลำก ส ำหรบั
สำรอำหำรทีอ่ยูน่อกเหนอืประกำศฯ พรอ้มแสดงคำ่ควำมแตกตำ่ง  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุกรณีประสงคจ์ะแสดงชนดิและปรมิำณสำรอำหำรนัน้บนฉลำก 

- 

12) 
 

1.12 เอกสำรตรวจสอบปรมิำณกำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำรของ
วตัถุดบิ  (ถำ้ม)ี  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 
 

1.13 เอกสำรเอกสำรตรวจสอบปรมิำณกำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำร
ของผลติภณัฑ ์(ถำ้ม)ี  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

14) 

 

1.14 เอกสำรตำรำงเปรยีบเทยีบปรมิำณสำรอำหำรในน ำ้นมแมก่บั

ฉลำก ส ำหรบัสำรอำหำรทีอ่ยูน่อกเหนอืประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
วำ่ดว้ยเรือ่ง นมดดัแปลงส ำหรบัทำรกและนมดดัแปลงสูตรตอ่เนือ่ง

ส ำหรบัทำรกและเด็กเล็กหรอือำหำรทำรกและอำหำรสูตรตอ่เนือ่ง
ส ำหรบัทำรกและเด็กเล็ก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีฉลำกอำหำรมกีำรกลำ่วอำ้งสำรอำหำร) 

- 

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 
value ไม่ต ่ำกว่ำ 3 นำท ี (2)ชนดิทีป่รบักรด วธิ ีกำรปรบัให้ได้

สภำพควำมเป็นกรด-ดำ่งสมดุล (Equilibrium pH) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 

 

1.16 ฉลำกอำหำรภำษำไทย   

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุฉลำกส ีหรอืขำวด ำใหแ้จง้สพีืน้,รูปภำพ,สญัลักษณ์,ตัวอักษร 

- 

17) 

 

1.17 ฉลำกอำหำร ภำษำตำ่งประเทศ (กรณีน ำเขำ้) (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุค ำแปลฉลำกอำหำรภำษำตำ่งประเทศทีไ่มใ่ชภ่ำษำอังกฤษ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

18) 
 

1.18 เอกสำรหรอืหลกัฐำนทีส่นบัสนุนกำรแสดงขอ้ควำมหรอื
สญัลกัษณ์บนฉลำกอำหำร (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

19) 

 

1.19 เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

20) 

 

1.20 ตวัอยำ่งอำหำร (ถำ้ม)ี  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

21) 
 

1.21 ส ำหรบัอำหำรทีม่วีตัถุประสงคพ์เิศษ ตอ้งมเีอกสำรเพิม่เตมิ
ดงันี ้(1) รำยงำนผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วีตัถปุระสงคพ์เิศษ จำก

หน่วยประเมนิดำ้นโภชนำกำรและควำมปลอดภยัส ำหรบัอำหำรมี

วตัถุประสงคพ์เิศษทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำร
ยอมรบั พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนทีย่ ืน่ประกอบกำรพจิำรณำทีห่น่วย

ประเมนิฯตำมหลกัเกณฑข์อ้ 11 ของคูม่อืประขำชน 
(2)เอกสำรแสดงรอ้ยละของสำรอำหำร เปรยีบเทยีบกบัสำรอำหำร

ทีค่วรไดร้บัประจ ำวนั ตำมข้อก ำหนดขององคก์ำรอนำมยัโลก

(WHO)  
(3)เอกสำรแสดงแหลง่ทีม่ำของ protein, fat, carbohydrate คดิ

เป็นรอ้ยละของ Total calories  
(4)เอกสำรสรุปรำยละเอยีดผลติภณัฑอ์ำหำรทีม่ ีวตัถุประสงค์

พเิศษ(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

22) 
 

2. กำรยืน่ขออนุญำตผลติภณัฑท์ีผ่ลติเพือ่กำรสง่ออก 
2.1 ค ำขออเิล็กทรอนกิส ์ค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำร (แบบ อ.

17)/ ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุยืน่ค ำขอผ่ำนระบบ e-submission โดย upload ค ำขอ
อเิล็กทรอนกิส ์พรอ้มน ำแบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึขอ้บกพร่องฯและ

เอกสำรประกอบค ำขอมำยืน่ทกีกองอำหำร อำคำร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 325 

- 

23) 
 

2.2 สูตรสว่นประกอบ 100% 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

24) 
 

2.3 กรรมวธิผีลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

25) 
 

2.4 รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหค์ณุภำพหรอืมำตรฐำน ลกัษณะ
อำหำร เชือ้จุลนิทรยีท์ ีท่ ำใหเ้กดิโรค เชือ้จลุนิทรยีต์ำมประกำศฯ 

และควำมชืน้ (กรณีผลติภณัฑช์นดิแหง้) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

26) 
 

2.5 ส ำหรบัภำชนะบรรจพุลำสตกิ/ฝำพลำสตกิมสีนีอกเหนอืจำก 
สขีำวทีส่มัผสัอำหำรเหลวหรอืกึง่แข็งกึง่เหลว ใหม้คี ำรบัรองกำรใช้

ภำชนะบรรจอุำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
วำ่ดว้ยเรือ่ง ขอ้ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะบรรจ ุ

โดยมรีำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหภ์ำชนะบรรจ ุเก็บไว ้ณ สถำน

ประกอบกำรทีไ่ดร้บัอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

27) 
 

2.6 หนงัสอืจำกผูส้ ัง่ซือ้โดยระบวุำ่ผลติภณัฑท์ีข่ออนุญำตมี
คณุภำพหรอืมำตรฐำน สูตรสว่นประกอบ กรรมวธิผีลติ ฉลำก 

สอดคลอ้งกบักฎหมำยของประเทศผูส้ ัง่ซือ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

28) 
 

2.7 ฉลำกอำหำรเพือ่กำรสง่ออก พรอ้มค ำแปลหำกไมใ่ชภ่ำษำ 
องักฤษ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุแปลเฉพำะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ ชือ่อำหำรสว่นประกอบอำหำร

และขอ้มลูเกีย่วกับผูผ้ลติอำหำร โดยฉลำกระบ ุ-ประเทศผูผ้ลติ และ      
-เลขสำรบบอำหำร/เลขสถำนทีผ่ลติอำหำร/ชือ่และทีตั่ง้ของสถำนทีผ่ลติ 

- 

29) 
 

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 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

30) 
 

3. กรณีขอแกไ้ขรำยกำรทีไ่ดร้บัอนุญำตแลว้ 
3.1 ค ำขออเิล็กทรอนกิส ์ ค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรบัอำหำร 

(แบบ อ.19)/แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดร้บั

อนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

กองอำหำร 

31) 
 

3.2 แจง้รำยละเอยีดทีป่ระสงคจ์ะแกไ้ขเชน่ชือ่อำหำร สว่นประกอบ 
พรอ้มเหตผุลกำรแกไ้ขรำยละเอยีดดงักลำ่วจำกผูผ้ลติ (กรณี

น ำเขำ้ ตอ้งเป็นเอกสำรทีอ่อกโดยผูผ้ลติตำ่งประเทศ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

32) 
 

3.3 กรณีกำรแกไ้ขสูตรสว่นประกอบ ตอ้งมเีอกสำร ดงันี ้ 
3.3.1  เอกสำรเปรยีบเทยีบสว่นประกอบปจัจบุนัและสว่นประกอบ

ใหมพ่รอ้มรอ้ยละของคำ่ควำมแตกตำ่ง  
3.3.2  ผลวเิครำะหช์นดิหรอืปรมิำณสำรอำหำรน ัน้ ๆ กรณีทีก่ำร

แกไ้ขกระทบชนดิหรอืปรมิำณสำรอำหำรทีแ่สดงบนฉลำกและหำก

ปรมิำณสำรอำหำรทีแ่สดงบนฉลำกมคีวำมแตกตำ่งจำกผล
วเิครำะห ์ใหส้ง่เอกสำรแสดงคำ่ควำมแตกตำ่งของผลวเิครำะห์

สำรอำหำรเทยีบกบัสำรอำหำรทีแ่สดงบนฉลำกอำหำรดว้ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

33) 
 

3.4 ฉลำกอำหำร กรณีเพิม่แบบฉลำก   
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

34) 
 

3.5 กรณีอำหำรวตัถปุระสงคพ์เิศษ มกีำรแกไ้ขทีม่ผีลกระทบกบั
ผลติภณัฑ ์เชน่ กลุม่เป้ำหมำยหรอืกลุม่ผูบ้รโิภค เป็นตน้ สง่รำย 

งำนผลกำรประเมนิอำหำรทีม่วีตัถปุระสงคพ์เิศษ จำกหน่วยประเมนิ
ดำ้นโภชนำกำร และควำมปลอดภยัส ำหรบัอำหำรมวีตัถุประสงค์

พเิศษทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำใหก้ำรยอมรบั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

35) 
 

3.6 เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

 

36) 

 

3.7 เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

37) 
 

4.กำรเพิม่ฉลำกอำหำรเพือ่กำรสง่ออก  
4.1 ค ำขออเิล็กทรอนคิ หนงัสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำกอำหำรที่

ผลติเพือ่สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กองอำหำร 

38) 

 

4.2 ฉลำกอำหำรทีป่ระสงคจ์ะสง่ออก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

39) 
 

4.3 ค ำแปลภำษำตำ่งประเทศ ยกเวน้ฉลำกระบเุป็นภำษำองักฤษ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุแปลเฉพำะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับชือ่อำหำร สว่นประกอบอำหำร

และขอ้มลูเกีย่วกับผูผ้ลติอำหำร 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพจิำรณำค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำร (อ.17) / 
ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร  

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บำท 
  

 

2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพจิำรณำค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำร (อ.17) / 
ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร กรณีอำ้งองิสูตรและกรรมวธิกีำร

ผลติทีเ่คยไดร้บัอนุญำตอยู่เดมิของผูร้บัอนุญำตทีเ่ป็นนติบิุคคล

เดยีวกนั 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 
  

 

3) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพจิำรณำค ำค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำร (อ.17) 
/ ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร ส ำหรบัอำหำรทีม่วีตัถุประสงค์

พเิศษ 

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 4,000 บำท 
  

 

4) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพจิำรณำค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำร (อ.17) / 

ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร กรณีอำ้งองิสูตรและกรรมวธิกีำร

ผลติทีเ่คยไดร้บัอนุญำตอยู่เดมิของผูร้บัอนุญำตทีเ่ป็นนติบิุคคล
เดยีวกนั   ส ำหรบัอำหำรทีม่วีตัถปุระสงคพ์เิศษ 

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,330 บำท 

  

 

5) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพจิำรณำค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรบัอำหำร 

(อ.19)/ แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดร้บัอนุญำตใช้

ฉลำกอำหำร   

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 

  

 

6) คำ่ธรรมเนยีมใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำร (แบบ อ.18)  คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บำท 

7) คำ่ธรรมเนยีมใบแทนใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัอำหำร  คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 
 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพ ตดิต่อเพือ่รอ้งเรยีนไดท้ีศ่นูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำร

กระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกับผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร 1 ถนนติ
วำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000 หมำยเลขโทรศัพท ์0 2590 7354-55   โทรสำร 0 

2590 1556   E-mail: 1556@fda.moph.go.th 

2) กรณีสถำนประกอบกำรทีตั่ง้อยู่ในตำ่งจังหวัด ตดิต่อเพือ่รอ้งเรยีนไดท้ีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดทีส่ถำน
ประกอบกำรตัง้อยู ่ 

3) สำยดว่น 1556 

4) กองอำหำร โทร. 02-590-7195 

5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( 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 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี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 
 

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) หลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรอนุญำตผลติภัณฑน์มดัดแปลงส ำหรับทำรกนม,ดัดแปลงสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและ

เด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถงึผลติภัณฑดั์งกลำ่วทีม่วัีตถปุระสงค์
พเิศษ 

2) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึขอ้บกพร่อง (checklist) ค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (อ.17), ค ำขออนุญำตใช ้

ฉลำกอำหำร (สบ.3) 

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

แกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดร้ับอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร (สบ.4), กำรแกไ้ขตำมระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

อำหำรและยำว่ำดว้ยเรือ่ง กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับเลขสำรบบอำหำรฉบับปัจจุบัน, หนังสอืชีแ้จงกำรขอเพิม่ฉลำก
อำหำรทีผ่ลติเพือ่สง่ออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 

4) ตำรำงเปรยีบเทยีบผลวเิครำะหกั์บคณุภำพมำตรฐำนตำมประกำศฯ ของผลติภัณฑแ์ละฉลำกอำหำรพรอ้มแสดงคำ่
ควำมคลำดเคลือ่นของผลวเิครำะหเ์ทยีบกับฉลำก และตำรำงเปรยีบเทยีบผลวเิครำะหกั์บฉลำกส ำหรับสำรอำหำรที่

อยูน่อกเหนือประกำศฯ พรอ้มแสดงค่ำควำมคลำดเคลือ่น (กรณีประสงคจ์ะแสดงชนดิและปรมิำณสำรอำหำรนัน้บน

ฉลำก)  
5) เอกสำรตรวจสอบปรมิำณกำรใชวั้ตถเุจอืปนอำหำร 

6) ตำรำงเปรยีบเทยีบปรมิำณสำรอำหำรในน ้ำนมแม่กับฉลำกส ำหรับสำรอำหำรทีอ่ยูน่อกเหนือประกำศฯ (กรณีฉลำกมี

กำรกลำ่วอำ้ง)  
7) เอกสำรแสดงรอ้ยละของสำรอำหำร เปรยีบเทยีบกับสำรอำหำรทีค่วรไดร้ับประจ ำวัน ตำมขอ้ก ำหนดขององคก์ำร

อนำมัยโลก (WHO)  
8) เอกสำรสรุปรำยละเอยีดผลติภัณฑอ์ำหำรทีม่วัีตถปุระสงคพ์เิศษ 

 

หมำยเหตุ 

ศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่วปไซดก์องอำหำร 
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