Version : 6 มกรำคม 2563

1

คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทำรก, นมดัดแปลง
สูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่อง
สำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด สำนักอำหำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. https://privus.fda.moph.go.th//เว็บไซต์และ
ช่องทำงออนไลน์
หมำยเหตุ: เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
8.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
2. ส ำนั ก อ ำห ำร อ ำค ำร 5 ชั้ น 3 ห้ อ ง 325
ตึ ก ส ำนั ก งำน ค ณ ะ ก รรม ก ำรอ ำห ำรแ ล ะย ำ
88/24 ก ร ะ ท ร ว งส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข ถ . ติ ว ำ น น ท์
ต . ต ล ำด ข วั ญ อ . เมื อ ง จ . น น ท บุ รี 11000
(หมำยเหตุ: ยื่นเอกสำรตำมที่กำหนดของคำขอที่ยื่น
ผ่ำนระบบ E-submission)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

3. ศูนย์บริกำรและให้คำปรึกษำผลิตภัณฑ์สุขภำพ
(One Stop Service Center : OSSC)
อำคำร 6 ชั้น 4
(หมำยเหตุ: ยื่นคำขอแก้ไขรำยกำรที่ได้รับอนุญำต)

วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ (ยกเว้ น วั น หยุ ด ที่ ท ำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ (ยกเว้ น วั น หยุ ด ที่ ท ำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ ยง)
วั น อั ง คำร, พุ ธ , พฤหั ส บดี (ยกเว้ น วั น หยุ ด ที่ ท ำง
รำชกำรก ำหนด) ตั้ ง แต่ เ วลำ 8.30 – 16.30 น.
(มีพักเที่ยง) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
หลักเกณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอำหำรประเภทนมดัดแปลงสำหรับทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก,
อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่ องสำหรับทำรกและเด็กเล็ ก ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ขว่ำด้วยเรื่อง
นมดัดแปลงสำหรับทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่อง
สำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมที่หลักเกณฑ์
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และแนวทำงกำรอนุญำตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทำรกนม, ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก,
อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็กรวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ)
2. นมดัดแปลงสำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมว่ำ อำหำรที่ผลิตขึ้น
จำกกำรเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของนมโค ให้มีองค์ประกอบของสำรอำหำรให้เหมำะสมและเพียงพอกับที่จะ
ใช้เลี้ยงทำรกและเด็กเล็ก แบ่งออกได้ดังนี้
2.1 นมดัดแปลงสำหรับทำรก หมำยควำมว่ำ นมดัดแปลงที่มีจุดมุ่งหมำยใช้เลี้ยงทำรกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน
แทนหรือทดแทนนมแม่
2.2 นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมว่ำ นมดัดแปลงที่มีจุดมุ่งหมำยใช้เลี้ยงทำรก
ที่มีอำยุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอำยุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
3. อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมว่ำ อำหำรนอกเหนือจำกนมดัดแปลง
สำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็กที่ผลิตขึ้นให้มีส่วนประกอบของอำหำรให้
เหมำะสมและเพียงพอกับที่จะใช้เลี้ยงทำรกและเด็ก แบ่งออกได้ดังนี้
3.1 อำหำรทำรก หมำยควำมว่ำ อำหำรที่มีจุดหมำยใช้เลี้ยงทำรกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน แทนหรือ
ทดแทนนมแม่
3.2 อำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมว่ำ อำหำรที่มีจุดมุ่งหมำยใช้เลี้ยงทำรกที่มีอำยุ
ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอำยุตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 3 ปี
4. นมดัดแปลงสำหรับทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่อง
สำหรับทำรกและเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์มีควำมประสงค์จะใช้เลี้ยงทำรกหรือเด็กเล็กซึ่งมี
ระบบกำรย่อยอำหำรผิดปกติหรือแพ้สำรอำหำรบำงชนิด เป็นต้น
5. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ
5.1 ต้องได้รับอนุญำตสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่นำเข้ำประเภทอำหำรก่อน และใบอนุญำตที่ได้รับยังมีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ สถำนที่ผลิตอำหำรต้องเป็น ไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำรตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5.2 ต้องไม่เข้ำข่ำยเป็นอำหำรใหม่และอำหำรที่มีอำหำรใหม่เป็นส่วนผสม (NOVEL FOOD) ศึกษำรำยละเอียด
จำกคู่มือสำหรับประชำชนเรื่อง กำรขอประเมินควำมปลอดภัยอำหำร
5.3 ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเรื่อง นมดัดแปลง
สำหรับทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่อง
สำหรับทำรกและเด็กเล็ก และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
5.4 ต้องมีรำยละเอียดสูตรส่วนประกอบและกรรมวิธีกำรผลิต เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย
เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก , อำหำรทำรกและ
อำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก หำกมีกรรมวิธีอื่นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำก่อนแล้วจึงยื่นคำขออนุญำตผลิตภัณฑ์
5.5 กรณีกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมดัดแปลงสำหรับ
ทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก และ วัตถุเจือปนอำหำร
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5.6 ต้องไม่มีกำรใช้วัตถุที่ห้ำมใช้ในอำหำร และ/หรืออำหำรที่ห้ ำมผลิต นำเข้ำ หรือจำหน่ำย ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
6. กรณีที่มีกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ (Health Claim) ต้องผ่ำนกำรประเมินตำมคู่มือสำหรับประชำชนเรื่อง กำร
ขอประเมินกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ (Health Claim) ก่อน
7. กำรใช้ภ ำชนะบรรจุอำหำร ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง กำหนดคุณ ภำพหรือ
มำตรฐำนของภำชนะบรรจุที่ทำจำกพลำสติก และกำรใช้ภำชนะบรรจุพลำสติก/ฝำพลำสติกมีสีนอกเหนือจำก
สีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว ต้องมีรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุพลำสติก/ฝำ
พลำสติกมีสี ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง กำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของภำชนะบรรจุที่
ทำจำกพลำสติก
8. กำรใช้ชื่ออำหำร หรือตรำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก,
อำหำรทำรกและอำหำรสู ต รต่ อ เนื่ อ งส ำหรั บ ทำรกและเด็ ก เล็ ก กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ
พระรำชบั ญ ญั ติ ควบคุม กำรส่ งเสริ ม กำรตลำดอำหำรส ำหรับ ทำรกและเด็ กเล็ ก พ.ศ. 2560 และประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
9. กำรแสดงฉลำกอำหำร ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทำรก, นม
ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก
กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริม กำรตลำดอำหำรสำหรับทำรก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง(ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมที่หลักเกณฑ์
และแนวทำงกำรอนุญำตผลิตภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็ก
เล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ)
10. หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทำงกำรปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทำงกำรอนุ ญ ำตผลิ ต ภั ณ ฑ์
นมดัดแปลงสำหรับทำรก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตร
ต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
11. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ต้องมีเอกสำรหรือรำยละเอียดดังนี้
11.1 รำยงำนผลกำรประเมิน อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำกหน่วยประเมินด้ำนโภชนำกำรและควำม
ปลอดภัยสำหรับอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำให้กำรยอมรับ
11.2 ผลกำรศึกษำในมนุษย์ที่มีกำรออกแบบอย่ำงดี (Well-designed human intervention study) หรือ
กำรออกแบบอื่น ๆ ที่เหมำะสม ที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำและให้ ผลตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุจริง และ
ตีพิมพ์ในวำรสำรที่น่ำเชื่อถือ ฉบับเต็มอย่ำงน้อย 1 ฉบับ โดยผลกำรศึกษำฯ อย่ำงน้อยต้องเป็นดังนี้
- มีรูปแบบกำรวิจัยที่มีกำรออกแบบอย่ำงดี
- เป็นกำรศึกษำในมนุษย์ทมี่ ีจำนวนตัวอย่ำงและกลุ่มตัวอย่ำงเหมำะสม
- ผลิตภัณฑ์มสี ูตรอำหำรและปริมำณที่แนะนำให้ใช้ สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญำต
- กำรทดลอง (Method) ต้องเป็นวิธีที่น่ำเชื่อถือ และได้ผลที่สำมำรถวัดได้ เช่น ปริมำณกลูโคสในเลือด
เป็นต้น
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11.3 เอกสำรหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ (Adequacy of Evidence-based) ต้องเพียงพอเหมำะสมซึ่งขึ้นอยู่
กั บ คุ ณ ภำพของหลั ก ฐำนที่ น ำมำสนั บ สนุ น กำรกล่ ำ วอ้ ำ ง ทั้ ง ด้ ำนควำมปลอดภั ย (Safety) และ
ประสิ ท ธิผ ล (Efficacy) ของอำหำรหรือส่ วนประกอบของอำหำร โดยเฉพำะควำมสอดคล้ องตำม
คำแนะนำกำรบริโภค (Recommended use) วัตถุประสงค์ของกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ รูปแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Dosage form) ปริ ม ำณที่ แ นะน ำให้ ใ ช้ (Recommended intake) ระยะเวลำที่ ใ ช้
(Duration of intake) อย่ำงไรก็ตำมกำรกล่ำวอ้ำงจะพิจำรณำภำยใต้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
ขออนุญำต
คำอธิบำยเพิ่มเติม
1) กำรศึกษำในมนุษย์ที่มีกำรออกแบบอย่ำงดี (Well-designed human intervention study) เป็น
กำรศึกษำเชิงทดลองทำงคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial, RCT)
ที่ทำกำรศึกษำผลของกำรรักษำ หรือผลของกระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่งในกลุ่มตัวอย่ำงที่มี
ลักษณะเฉพำะ สำมำรถควบคุม สิ่ งแวดล้ อมของกำรให้ สิ่ งทดลอง (Intervention) ได้เป็นอย่ำงดี
ภำยใต้สภำวกำรณ์ที่เหมำะสม ซึ่งมีกำรแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษำ (Study
group) และกลุ่มควบคุม (Control group) โดยกระบวนกำรสุ่ม (Randomization) และวำงแผน
กำรศึกษำอย่ำงมีระบบตำมหลักกำร Good Clinical Practice (GCP) ซึ่งกำรออกแบบกำรศึกษำใน
มนุษย์ ต้องคำนึงถึงรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) กลุ่มกำรศึกษำต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย
(ข) กลุ่มควบคุมต้องเหมำะสม
(ค) ช่วงระยะเวลำที่เพียงพอของกำรได้รับสัมผัสและติดตำมผลว่ำให้ผลเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำย
(ง) กำรแสดงพื้นฐำนกำรบริโภคอำหำรของกลุ่มกำรศึกษำ และรูปแบบกำรใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องด้ำนอื่น ๆ
(จ) องค์ประกอบและปริมำณของอำหำรที่ศึกษำและอำหำรอื่นที่บริโภคทั้งหมดที่มีผลต่อกำรทำ
หน้ำที่ที่จะกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพนั้น ๆ
(ฉ) กำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคอำหำรหรือส่วนประกอบ
ของอำหำรภำยใต้กำรทดสอบของอำสำสมัคร
(ช) กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติควรทำด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับในวงกำรวิทยำศำสตร์และเหมำะสม
สำหรับกำรศึกษำนั้น ๆ พร้อมทั้งกำรตีควำมนัยสำคัญทำงสถิติที่เหมำะสม
(ซ) ผลกำรศึกษำอย่ำงน้ อยต้องระบุตัวแปรหรือปัจจัยที่กำหนด ได้แก่ ชนิดและประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ขนำดหน่วยบริโภค และระยะเวลำที่ทำให้เกิดผลตำมควำมมุ่งหมำย
(ฌ) หำกกำรศึกษำไม่สำมำรถวัดผลได้โดยตรง เนื่องจำกมีผลกระทบต่อสุขภำพ หรือต้องใช้เวลำนำน
จึงจะปรำกฏผล หรือมีประเด็นทำงจริยธรรมและข้อจำกัดด้ำนทรัพยำกร เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตรวจวิเครำะห์สูง อำจใช้ตัวชี้วัดทำงชีวภำพ (Biomarkers) ที่เหมำะสมแทน เช่น ควำมเข้มข้น
ของพลำสมำโคเลสเตอรอล สำหรับควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทำงชีวภำพต้องสัมพันธ์กับผลลัพธ์สุดท้ำยและควำมผันแปรภำยในกลุ่มประชำกร
เป้ำหมำย และวิธีกำรวิเครำะห์คุณลักษณะของตัวชี้วัดนั้นต้องมีควำมถูกต้องแม่นยำ
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2) กำรทบทวนวรรณ กรรมอย่ ำงเป็ นระบบ (Systematic review) และกำรวิ เครำะห์ อภิ มำน
(Meta-analysis) เป็นกำรรวบรวมหลักฐำนวิทยำศำสตร์ที่น่ำเชื่อถือโดยใช้วิธีกำรอย่ำงเป็นระบบที่
ชัดเจนในกำรสืบค้นคัดเลือกและกำรประเมินคุณภำพของรำยงำนกำรศึกษำที่มีรูปแบบกำรศึกษำ
เดี ย วกั น และน ำข้ อ มู ล มำวิ เครำะห์ เชิ งปริ ม ำณใหม่ ด้ ว ยวิ ธีก ำรทำงสถิ ติ (Meta-analysis) หรื อ
สั งเครำะห์ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ สรุ ป ของผลกำรศึ ก ษำที่ ส นใจ ซึ่ งจะช่ ว ยลดควำมเอนเอี ย ง (Bias) และ
ข้ อ ผิ ด พลำดเชิ ง สุ่ ม (Random error) ของแต่ ล ะกำรศึ ก ษำที่ เกี่ ย วข้ อ ง และทำให้ ก ำรทบทวน
วรรณกรรมเกิดควำมถูกต้องมำกที่สุด
วิธีกำร
1. กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์
1.1 คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.17) พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีนำเข้ำหรือสถำนที่ผลิต
เป็นโรงงำนที่ได้รับอนุญำตไว้
1.2 คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3) พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีสถำนที่ผลิตไม่เข้ำข่ำย
เป็นโรงงำนที่ได้รับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรไว้
2. กำรขอแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์
2.1 ค ำขอแก้ ไ ขรำยกำรทะเบี ย นต ำรั บ อำหำร (แบบ อ.19) พร้ อ มรำยกำรเอกสำรหลั ก ฐำนประกอบ
กรณีผลิตภัณฑ์ได้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18) ไว้
2.2 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.4) พร้อมรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนประกอบ กรณีผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญำตกำรใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3) ไว้
3. กำรเพิ่มฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก ให้ยื่นหนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอก
รำชอำณำจักรพร้อมฉลำกอำหำร กรณีผลิตภัณฑ์ได้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18) หรือ
ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญำตกำรใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3) ไว้
4. กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร ให้ยื่นคำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร
(แบบ อ.20) กรณี ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18) ฉบับจริงสูญหำย หรือชำรุด หรือถูก
ทำลำยบำงส่วน
เงื่อนไข
1. ผู้ ยื่นขออนุ ญำต ต้องเป็ นผู้ ได้รับอนุ ญำตตำมใบทะเบี ยนพำณิ ชย์หรือผู้ ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้ มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจที่มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ และมีอำนำจตัดสินใจลงนำมรับทรำบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนด้วย)
2. ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องมี Open ID โดยสำมำรถสมัครได้กับสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ทำง
เว็บไซต์ www.egov.go.th (หำกมีปัญหำในกำรสมัครเพื่อสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th
หรือโทร (+66) 0 2612 6000) ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอจะต้องรักษำชื่อบัญชีผู้ใช้งำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password)
ไว้เป็นควำมลับ หำกปรำกฏว่ำ มีผู้อื่นสำมำรถใช้งำนผ่ำนบัญชีของท่ำนได้ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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จะไม่รับ ผิ ดชอบต่อควำมเสีย หำยที่เกิดขึ้น และถือเป็ นควำมรับผิ ดชอบของท่ำนหำกเป็ นเหตุให้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำเสียหำย
3. ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องเป็นผู้มีอำนำจหรือผู้ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรยื่นคำขอ รับทรำบข้อบกพร่อง และส่งคำ
ชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอได้ โดยต้องยื่นหลักฐำนเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้ำใช้ระบบอำหำร
(สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม และศึกษำรำยละเอียดหลัก ฐำนและเงื่อนไขต่ำงๆ ได้ที่ เว็บไซต์สำนักอำหำร)
ยื่นได้ 2 ช่องทำง ดังนี้
3.1 กรณีสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร ยื่นได้ที่สำนักอำหำร ห้อง 325 ชั้น 3 อำคำร 5 ตึกสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
3.2 กรณีสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ที่ต่ำงจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้นๆ
4. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นคำขอฯ
4.1 กรอกข้อมูลในคำขอและเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมแจ้งช่อง
ทำงกำรติดต่อที่สะดวก เช่น จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือโทรศัพท์ เป็นต้น
4.2 แนบไฟล์เอกสำรตรงตำมช่องข้อมูลที่ให้ upload ผ่ำนระบบ e-submission
4.3 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนยื่นคำขอฯ
4.4 หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบหรือ e-mail เพื่อตรวจสอบสถำนะของเรื่องที่ยื่นขออนุญำต
4.5 กรณีไม่มั่นใจในกำรเลือกส่วนประกอบ (FDA NUMBER) หรือไม่เข้ำใจกำรขอคำชี้แจงของเจ้ำหน้ำที่ ให้
ปรึกษำหรือสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนกดยืนยันคำขอฯ หรือตอบคำชี้แจงผ่ำนระบบ e-submission หรือ
ตอบคำชี้แจง
4.6 กรณีที่มีกำรขอคำชี้แจง ผู้ขออนุญำตต้องตอบคำชี้แจงให้ครบทุกข้อ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกมีข้อที่ไม่
ประสงค์จะแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลที่ยื่นมำให้ตอบ “ยืนยัน” ด้วย
5. ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองตำมแบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องฯ
6. กรณีดังต่อไปนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคืนคำขอทันทีและไม่คืนค่ำใช้จ่ำย
6.1 ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ยื่นขอฯ เข้ำข่ำยเป็นอำหำรใหม่ (Novel Food) หรือต้องประเมินควำม
ปลอดภัยและควำมเหมำะสมในอำหำรประเภทนั้น
6.2 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ตกมำตรฐำน หรือรำยละเอียดไม่ครบถ้วนตำมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องตรวจวิเครำะห์ หรือมีอำยุเกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ เว้นแต่มีหลักฐำนว่ำ
เคยยื่นก่อนวันที่ระบุในรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์
6.3 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอฯ ใช้วัตถุที่ห้ำมใช้ในอำหำร หรือวัตถุเจือปนอำหำรไม่สอดคล้องกับประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขเฉพำะของผลิตภัณฑ์หรือประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร
6.4 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอฯ มีสูตรส่วนประกอบหรือกรรมวิธีกำรผลิตที่ยังไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
6.5 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอฯ ไม่สอดคล้องประเภทของอำหำรที่ยื่นขอฯ หรือยื่นคำขอฯ ผิดประเภทอำหำร
6.6 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ที่ไม่มีรำยงำนผลกำรประเมิน อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำก
หน่ ว ยประเมิ น ด้ ำ นโภชนำกำรและควำมปลอดภั ย ส ำหรั บ อำหำรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เศษที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำให้กำรยอมรับพร้อมเอกสำรหลักฐำน
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6.7 ผู้ขออนุญำตตอบคำชี้แจงไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำ
ได้ เจ้ ำหน้ ำที่จ ะขอคำชี้แจง โดยผู้ ยื่ น คำขอฯ จะต้องตอบคำชี้แจง หรือ แนบไฟล์ เอกสำร หรือ ยื่น เอกสำร
เพิ่มเติมภำยใน 20 วันทำกำร 4 ครั้ง(40 วันทำกำร 8 ครั้งกรณีอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ) มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้
ยื่นคำขอฯ ละทิ้งคำขอฯ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคืนคำขอฯ ดังกล่ำวและไม่คืนค่ำใช้จ่ำย
8. กรณีรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนให้ ผู้ยื่นขอ
อนุญำตส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ และ/หรือเอกสำรแสดงรำยละเอียดควำมไม่ชัดเจนหรือควำมไม่สอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำ
9. เงื่อนไขกำรยื่ น ผลกำรประเมิน อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิ เศษ จำกหน่ วยประเมินด้ำนโภชนำกำรและควำม
ปลอดภัยสำหรับอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ
9.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จะเป็นผู้กำหนดรำยชื่อหน่วยประเมินด้ำนโภชนำกำรและควำม
ปลอดภัยสำหรับอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำให้กำรยอมรับ
9.2 ผู้ยื่นคำขอฯ ยื่นเอกสำรหลักฐำนตำมที่กำหนด ให้แก่หน่วยประเมิน ด้ำนโภชนำกำรและควำมปลอดภัย
ส ำหรั บ อำหำรมี วัต ถุ ป ระสงค์ พิ เศษ ที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำให้ ก ำรยอมรับ พร้อ ม
รับ ผิ ดชอบในกำรจ่ ำยค่ำธรรมเนี ย มประเมิน อำหำรมีวัตถุประสงค์พิ เศษ ตำมอัตรำที่ห น่ว ยประเมิน ฯ
กำหนด
9.3 หน่วยประเมินฯ รับเอกสำรและพิจำรณำควำมครบถ้วน คุณภำพและควำมเพียงพอของเอกสำร
หลักฐำน จำกนั้นแจ้งให้ผู้ขอประเมินฯ ทรำบ เพื่อส่งเอกสำรเพิ่มเติมกรณีไม่ครบถ้วน ตำมกำหนดเวลำที่
หน่วยประเมินฯ กำหนด
9.4 ภำยหลังจ ำกที่หน่วยประเมินฯ พิจำรณำประเมินอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษแล้วเสร็จ และจัดทำ
รำยงำนผลกำรประเมิน อำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษภำยในระยะเวลำที่กำหนด หน่วยประเมินฯ จะจัดส่ง
รำยงำนผลกำรพิจำรณำ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมดให้แก่ผู้ยื่นขอฯ
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 – 72 วันทำกำร
ขั้นตอน
1. กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์
1.1 ประเภท ผู้ ยื่ น ค ำขอฯ เข้ ำ เว็ บ ไซต์ http://privus.fda.moph.go.th เพื่ อ ยื่ น
ค ำขอผ่ ำ นระบบ e-submission ของ อย. โดยใช้ Username และ
Password ที่ ได้จ ำกกำรสมั ค ร OPEN ID เพื่ อ เข้ำระบบ แล้ วด ำเนิ นกำร
download แบบฟอร์ ม ค ำขอจำกระบบอำหำร กรอกรำยละเอี ย ด
ล ง ใน แ บ บ ฟ อ ร์ ม ค ำ ข อ ให้ ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว upload เข้ ำ ร ะ บ บ
(สามารถดาวน์ โหลดคู่ มื อ การใช้งาน e-submission ระบบอาหาร ได้ ที่

ระยะเวลำ

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ

0 นำที

-
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เว็บไซต์สานักอาหาร)
ผู้ยื่นคำขอพิมพ์ใบสั่งชำระค่ำพิจำรณำคำขอจำกระบบ e-submission
0 นำที
และชำระเงินตำมจำนวนและช่องทำงที่ระบุในใบสั่งชำระฯ และนำเอกสำร
ทีก่ ำหนดพร้อมแบบตรวจสอบคำขอฯ มำยื่นทีส่ ำนักอำหำร อำคำร 5 ชั้น
3 ห้อง 325 ในเวลำรำชกำร ภายใน 15 วัน หลังจากชาระค่าคาขอแล้ว
1.2 ประเภท กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของคำขอและหลั กฐำนประกอบ 180 ถึง 210
กำรพิจำรณำ
นำที
(กรณีพบข้อบกพร่อง หรือขอคาชี้แจงเพิ่มเติม ผู้ประกอบการดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องหรือชี้แจงเพิ่มเติมภายในวันที่กาหนด)
1.3 ประเภท กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ประเมินควำมสอดคล้องตำมกฎหมำยและควำมสอดคล้อง 23 ถึง 67
ทำงวิชำกำร
วันทำกำร
1.4 ประเภท กำรลงนำมอนุญำต/ไม่อนุญำต
ผู้มีอำนำจลงนำม พิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต
5 วันทำกำร
1.5 ประเภท กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ระบบ e-submission จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบทำง
e-mail ในทัน ทีที่ ผู้ มีอำนำจพิ จ ำรณำและบั นทึ กผลในระบบ ผู้ ยื่นคำขอ
สำมำรถ login เข้ำระบบ e-submission เพื่อ download หลักฐำนกำร
อนุญำตได้เลย
กรณีที่ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร ผู้
ยื่นคำขอพิมพ์ใบสั่งชำระจำกระบบ e-submission และชำระเงินตำม
จำนวนและช่องทำงที่ระบุในใบสั่งชำระฯ แล้วจึงจะ download หลักฐำน
กำรอนุญำตได้
2. กำรขอแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์
2.1 ประเภท ผู้ยื่นคำขอ ยื่นคำขอ ณ จุดรับบริกำรที่ศูนย์บริกำรและให้คำปรึกษำ
10 นำที
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (OSSC) และชำระเงินตำมจำนวนและช่องทำงที่ระบุใน
ใบสั่งชำระฯ
2.2 ประเภท กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของคำขอและเอกสำรหลักฐำน
120 ถึง 140
นำที
กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
ตำมบันทึกข้อบกพร่องฯ ภำยใน 10 วันทำกำร และมำยื่นที่เจ้ำหน้ำที่สำนัก

-

สำนักอำหำร

สำนักอำหำร

สำนักอำหำร
-

อย.

สำนักอำหำร

-
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อำหำรตำมรำยชื่อและวันที่ระบุ
2.3 ประเภท กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ ประเมินควำมสอดคล้องตำมกฎหมำยและควำมสอดคล้อง
1 ถึง 15
สำนักอำหำร
ทำงวิชำกำร
วันทำกำร
2.4 ประเภท กำรลงนำมอนุญำต/ไม่อนุญำต
ผู้มีอำนำจลงนำม พิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต
1 ถึง 5
สำนักอำหำร
(หลังเสร็จสิ้นการลงนามจะแจ้งผู้ขออนุญาตภายใน 7 วันทาการ)
วันทำกำร
ระยะเวลำกำรให้บริกำร
1. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 28 วันทำกำร สำหรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.17), คำขออนุญำตใช้
ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3)
2. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 72 วันทำกำร สำหรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.17), คำขออนุญำตใช้
ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3) กรณีเป็นอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ
3. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 20 วันทำกำร สำหรับคำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.19),
แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.4)
4. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 1 วันทำกำร สำหรับคำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.19),
แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.4) กรณีที่เป็นกำรแก้ไข
ที่ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภำพ สรรพคุณ มำตรฐำน หรือควำมปลอดภัยของอำหำรตำม
ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำรฉบับ
ปัจจุบัน
5. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 4 วันทำกำร สำหรับคำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.20)
6. เป็นระบบอัตโนมัติ สำหรับกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร
หมำยเหตุ
1) ระยะเวลำดำเนินกำรรวมที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ ไม่ได้นับระยะเวลำที่ผู้มำยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีมีเหตุให้ต้อง
ชี้แจงเพิ่มเติม ผู้อนุญำตจะแจ้งเรื่องที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ โดยผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยใน 20 วันท ำกำร 4 ครั้ ง( 40 วันท ำกำร 8 ครั้ง กรณี เป็ นอำหำรที่ มี วัตถุประสงค์ พิ เศษ) หำกครบ
ระยะเวลำแล้ว ผู้ยื่นคำขอยังไม่ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพิจำรณำคำขอตำมที่
ยื่นไว้แล้ว
2) กรณี ผลิ ตภั ณฑ์ มี ควำมซับซ้ อนหรื อมี ควำมคำบเกี่ ยวของกำรปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำยหลำยฉบั บ หรืออำหำรมี
วัตถุประสงค์พิเศษจะต้องผ่ำนกำร พิจำรณำโดยคณะทำงำน/ คณะอนุกรรมกำร/ คณะกรรมกำร อำจต้องใช้
ระยะเวลำเพิ่มจำกที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมำณ 15 - 45 วันทำกำร แล้วแต่กรณี
3) กรณีผลิตภัณฑ์ต้องส่งประเมินด้ำนโภชนำกำรและควำมปลอดภัยสำหรับอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ จำกหน่วย
ประเมินด้ำนโภชนำกำรและควำมปลอดภัยสำหรับอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำให้กำรยอมรับ ระยะเวลำเป็นไปตำมหน่วยประเมินฯกำหนด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. กำรยื่นขออนุญำตผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/นำเข้ำเพื่อจำหน่ำยในประเทศ
(ยื่น คำขอผ่ำนระบบ e-submission โดย upload คำขออิเล็ กทรอนิกส์ พร้อมนำแบบตรวจสอบคำขอและ
บันทึกข้อบกพร่องฯ และเอกสำรประกอบคำขอมำยื่นที่สำนักอำหำร อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 325) ศึกษารายละเอียด
ที่หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์ นมดัดแปลงสาหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับทารก
และเด็ ก เล็ ก , อาหารทารกและอาหารสู ต รต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก รวมถึ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าวที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ)
1.1 คำขออิเล็กทรอนิกส์ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.17)/ คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3)
1.2 เอกสำรหนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบจำกผู้ผลิต โดยผู้มีอำนำจลงนำม
1.3 เอกสำรกรรมวิธีกำรผลิต
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเหลวที่มิได้ฆ่ำเชื้อด้วยยูเอชที/สเตอลิไลส์ ให้แนบไฟล์หนังสืออนุมัติกรรมวิธีฆ่ำเชื้อ
อื่น ๆ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (หำกกรรมวิธีอื่นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำก่อนจึงจะยื่นคำขอฯ)
1.4 เอกสำรข้อกำหนดเฉพำะ (Specification) ของวัตถุดิบ (ถ้ำมี)
1.5 เอกสำรข้อกำหนดเฉพำะ (Specification) ของผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี)
1.6 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำน, ชนิดและปริมำณกรดอะมิโนของผลิตภัณฑ์
1.7 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ชนิดและปริมำณสำรอำหำรที่นอกเหนือจำกที่ระบุในประกำศฯ กรณีที่ฉลำก
แสดงปริมำณสำรอำหำร ได้แก่ ผลกำรผลวิเครำะห์ชนิดและปริมำณของดีเอชเอ(DHA), ผลกำรผลวิเครำะห์
ชื่ อ สกุ ล (genus) ชนิ ด (species) สำยพั น ธุ์ (strain) และปริ ม ำณของจุ ลิ น ทรี ย์ โพรไบโอติ ก ณ วั น ที่
ผลิตภัณฑ์หมดอำยุแล้ว เป็นต้น
1.8 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ เพิ่ ม เติ ม (ถ้ำมี ) ได้ แ ก่ ผลกำรตรวจวิเครำะห์ ภ ำชนะบรรจุ พ ลำสติก มี สี
นอกเหนือจำกสีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นต้น
1.9 ใบรับรองสถำนที่ผลิตสำหรับกำรนำเข้ำอำหำร เฉพำะกรณีนำเข้ำ (กรอก REF CER)
1.10 เอกสำรตำรำงเปรียบเทียบผลวิเครำะห์กับคุณภำพมำตรฐำนตำมประกำศฯ ของผลิตภัณฑ์และฉลำกอำหำร
พร้อมแสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลวิเครำะห์เทียบกับฉลำก ( ใช้แบบฟอร์มตามหัวข้อแบบฟอร์ม
ตัวอย่างและคู่มือการกรอก)
1.11 เอกสำรตำรำงเปรียบเทียบผลวิเครำะห์กับฉลำก สำหรับสำรอำหำรที่อยู่นอกเหนือประกำศฯ พร้อมแสดง
ค่ำควำมคลำดเคลื่อน (กรณีประสงค์จะแสดงชนิดและปริมำณสำรอำหำรนั้นบนฉลำก) (ใช้แบบฟอร์มตาม
หัวข้อแบบฟอร์มตัวอย่างและคู่มือการกรอก)
1.12 เอกสำรตรวจสอบปริ ม ำณกำรใช้ วั ต ถุ เจื อ ปนอำหำรของวั ต ถุ ดิ บ (ถ้ ำ มี ) (ใช้ แ บบฟอร์ ม ตามหั ว ข้ อ
แบบฟอร์มตัวอย่างและคู่มือการกรอก)
1.13 เอกสำรเอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรของผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี) (ใช้แบบฟอร์มตามหัวข้อ
แบบฟอร์มตัวอย่างและคู่มือการกรอก)
1.14 เอกสำรตำรำงเปรียบเทียบปริมำณสำรอำหำรในน้ำนมแม่กับฉลำก สำหรับสำรอำหำรที่อยู่นอกเหนือ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ว่ ำด้ ว ยเรื่ อ ง นมดั ด แปลงส ำหรับ ทำรกและนมดั ด แปลงสู ต รต่ อ เนื่ อ ง
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ส ำหรั บ ทำรกและเด็ ก เล็ ก หรื อ อำหำรทำรกและอำหำรสู ต รต่ อ เนื่ อ งส ำหรั บ ทำรกและเด็ ก เล็ ก
(กรณีฉลำกอำหำรมีกำรกล่ำวอ้ำงสำรอำหำร) ( ใช้แบบฟอร์มตามหัวข้อแบบฟอร์มตัวอย่างและคู่มือการ
กรอก)
1.15 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์เข้ำเงื่อนไขอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้
1) ชนิดกรดต่ำ ส่งเอกสำรแสดงค่ำ F0 (Sterilizing value) ไม่ต่ำกว่ำ 3 นำที
2) ชนิดที่ปรับกรด ส่งเอกสำรวิธีกำรปรับให้ได้สภำพควำมเป็นกรด-ด่ำงสมดุล (Equilibrium pH)
1.16 ฉลำกอำหำรภำษำไทย (ฉลำกสี หรือขำวดำให้แจ้งสีพื้น,รูปภำพ/สัญลักษณ์,ตัวอักษร)
1.17 ฉลำกอำหำร ภำษำต่ำงประเทศ (กรณี นำเข้ำ) (ถ้ำมี) (คำแปลฉลำกอำหำรภำษำต่ำงประเทศที่ ไม่ใช่
ภำษำอังกฤษ)
1.18 เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำกอำหำร(ถ้ำมี)
1.19 เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
1.20 ตัวอย่ำงอำหำร (ถ้ำมี)
1.21 สำหรับ อำหำรที่มีวัตถุป ระสงค์พิเศษ ต้องมีรำยงำนผลกำรประเมิน อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำก
หน่ ว ยประเมิ น ด้ ำ นโภชนำกำรและควำมปลอดภั ย ส ำหรั บ อำหำรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เศษที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำให้กำรยอมรับ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นประกอบกำรพิจำรณำที่หน่วย
ประเมินฯตำมหลักเกณฑ์ข้อ 11

2. กำรยื่นขออนุญำตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อกำรส่งออก
(ยื่น คำขอผ่ำนระบบ e-submission โดย upload คำขออิเล็ กทรอนิกส์ พร้อมนำแบบตรวจสอบคำขอและ
บันทึกข้อบกพร่องฯ และเอกสำรประกอบคำขอมำยื่นที่สำนักอำหำร อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 325)
2.1 คำขออิเล็กทรอนิกส์ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.17)/ คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.3)
2.2 สูตรส่วนประกอบ
2.3 กรรมวิธีผลิต
2.4 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำน ลักษณะอำหำร เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
เชื้อจุลินทรีย์ตำมประกำศฯ และควำมชื้น (กรณีผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง)
2.5 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติม(ถ้ำมี) ได้แก่ ผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุพลำสติกมีสี
นอกเหนือจำกสีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว
2.6 หนังสือจำกผู้สั่งซื้อโดยระบุว่ำผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญำตมีคุณภำพหรือมำตรฐำน สูตรส่วนประกอบ
กรรมวิธีผลิต ฉลำก สอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศผู้สั่งซื้อ
2.7 ฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก พร้อมคำแปลหำกไม่ใช่ภำษำอังกฤษ (แปลเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ชื่ออำหำร ส่วนประกอบอำหำรและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอำหำร) โดยฉลำกระบุ
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- ประเทศผู้ผลิต และ
- เลขสำรบบอำหำร/เลขสถำนที่ผลิตอำหำร/ชื่อและที่ตั้งของสถำนที่ผลิต
2.8 กรณีผลิต ผลิตภัณฑ์เข้ำเงื่อนไขอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดต่ำหรือชนิดที่ปรับกรดตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556
- ชนิดกรดต่ำ ส่งเอกสำร F0 หรือ
- ชนิดที่ปรับกรด ส่งเอกสำรวิธีกำรปรับให้ได้สภำพควำมเป็นกรด-ด่ำงสมดุล (Equilibrium pH)
3. กรณีขอแก้ไขรำยกำรที่ได้รับอนุญำตแล้ว
3.1 แบบกำรแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
3.1.1 คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.19) ที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนพร้อมผู้มีอำนำจลง
นำมจริงในคำขอฯ จำนวน 1 ฉบับ
3.1.2 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ.4) ที่กรอกรำยละเอียด
ครบถ้วนพร้อมผู้มีอำนำจลงนำมจริงในคำขอฯ (พิมพ์เท่ำนั้น) จำนวน 2 ฉบับ
3.2 กำรแก้ไขที่มีผลกระทบต่อรำยละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ อ.18 ต้องแนบฉบับจริงด้วย
3.3 แจ้งรำยละเอียดที่ประสงค์จะแก้ไข เช่น ชื่ออำหำร สูตรส่ วนประกอบ พร้อมเหตุผลกำรแก้ไขรำยละเอียด
ดังกล่ำวจำกผู้ผลิต (กรณีนำเข้ำ ต้องเป็นเอกสำรที่ออกโดยผู้ผลิตต่ำงประเทศฉบับจริง หรือรับรองสำเนำโดย
ผู้ดำเนินกิจกำรตำมใบอนุญำต หรือ กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
3.4 กรณีกำรแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ต้องแสดงเอกสำร ดังนี้
3.4.1 เอกสำรเปรียบเทียบสูตรส่วนประกอบปัจจุบันและสูตรส่วนประกอบใหม่ พร้อมร้อยละของค่ำควำม
แตกต่ำง จำนวน 1 ฉบับ
3.4.2 ผลวิเครำะห์ชนิดหรือปริมำณสำรอำหำรนั้น ๆ กรณีที่กำรแก้ไขกระทบชนิดหรือปริมำณสำรอำหำรที่
แสดงบนฉลำกและหำกปริมำณสำรอำหำรที่แสดงบนฉลำกมีควำมคลำดเคลื่อนจำกผลวิเครำะห์ ให้ส่ง
เอกสำรแสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลวิเครำะห์สำรอำหำรเทียบกับสำรอำหำรที่แสดงบนฉลำก
อำหำรด้วย จำนวน 1 ฉบับ
3.5 กรณีกำรแก้ไขมีผลกระทบต่อฉลำก เช่น กำรแก้ไขชื่ออำหำร ฉลำกอำหำร
3.5.1 กรณียื่นคำขอแบบ อ.19 ส่งฉลำกอำหำรใหม่ จำนวน 4 ฉบับ
3.5.2 กรณียื่นแบบ สบ.4 ส่งฉลำกอำหำรใหม่ จำนวน 2 ฉบับ
พร้อมแนบฉลำกอำหำรเดิมฉบับที่มีลำยเซ็นจริงที่ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่
ยังมีผล
3.6 เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำกอำหำร (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
3.7 เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
3.8 สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับกำรรับรองสำเนำจำกผู้อนุญำต จำนวน 1 ฉบับ
4. กรณีขอแก้ไขฉลำกที่ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภำพ สรรพคุณ มำตรฐำน หรือควำมปลอดภัย
ของอำหำรตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยเรื่อง กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำ
รบบอำหำรฉบับปัจจุบัน
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4.1 คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.19) ที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนพร้อมผู้มีอำนำจลงนำมจริง
ในคำขอฯ จำนวน 2 ฉบับ หรือแบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ
สบ.4) ที่ กรอกรำยละเอียดครบถ้วนพร้อมผู้ มีอำนำจลงนำมจริงในคำขอฯ (พิมพ์ เท่ำนั้น) จำนวน 2 ฉบั บ
แล้วแต่กรณี
4.2 สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับกำรรับรองสำเนำจำกผู้อนุญำต จำนวน 1 ฉบับ
5.กำรเพิ่มฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก
5.1 หนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักรที่กรอกรำยละเอียด
ครบถ้วน
5.2 ฉลำกอำหำรที่ประสงค์จะส่งออก โดยฉลำกระบุ ประเทศผู้ผลิต และเลขสำรบบอำหำร/เลขสถำนที่ผลิต
อำหำร/ชื่อและที่ตั้งของสถำนที่ผลิต
5.3 คำแปลภำษำต่ำงประเทศ ยกเว้นฉลำกระบุ เป็นภำษำอังกฤษ (แปลเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออำหำร
ส่วนประกอบอำหำรและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอำหำร)
6. กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร
6.1 กรณี ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบี ยนตำรั บอำหำรสูญหำย ยื่นคำขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบี ยนตำรับอำหำร
(แบบ อ.20) จ ำนวน 1 ฉบั บ พร้อมใบแจ้งควำมฉบั บจริงที่ ระบุ ว่ำ ใบส ำคั ญกำรขึ้ นทะเบี ยนต ำรับอำหำร
เลขที่........(ระบุเลขที่ตำรับรำยกำรที่สูญหำย)......ได้สูญหำยไป และสำเนำแบบ อ.2 หรือ แบบ อ.7 (ทุกหน้ำ)
และสำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับกำรรับรองสำเนำจำกผู้อนุญำต
6.2 กรณี ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบี ยนตำรั บอำหำรชำรุด หรือถูกทำลำยบำงส่ วน ยื่นคำขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.20) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแนบแบบ อ.18 ที่ชำรุด หรือถูกทำลำย และสำเนำ
แบบ อ.2 หรือแบบ อ.7 (ทุกหน้ำ) และและสำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับกำรรับรองสำเนำจำกผู้อนุญำต
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1
2

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18)
ใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท)
5,000
500

ด้วยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 77/2559 เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำร
พิจำรณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) ส่งผลให้ผู้ประกอบกำร
ด้ำนอำหำรต้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นคำขอด้ำนอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะ
จัดเก็บจำกผู้ยื่นคำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตอำหำร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2560 ดังนี้
ลำดับ
1

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17) / คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
(สบ.3) ส ำหรับ นมดัดแปลงส ำหรับทำรก, นมดัดแปลงสู ตรต่อเนื่ อง
สำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับ

ค่ำใช้จ่ำย (บำท)
3,000
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ลำดับ
2

3

4

5

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
ทำรก
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17) / คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
(สบ.3) ส ำหรับ นมดัดแปลงส ำหรับทำรก, นมดัดแปลงสู ตรต่อเนื่ อง
สำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับ
ทำรก กรณีอ้ำงอิงสูตรและกรรมวิธีกำรผลิตที่เคยได้รับอนุญำตอยู่เดิม
ของผู้รับอนุญำตที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน
ค ำค ำขอขึ้น ทะเบี ย นต ำรั บ อำหำร (อ.17) / ค ำขออนุ ญ ำตใช้ ฉลำก
อำหำร (สบ.3)ส ำหรั บ นมดั ด แปลงส ำหรับ ทำรก, นมดั ด แปลงสู ต ร
ต่ อ เนื่ อ งส ำหรั บ ทำรกและเด็ ก เล็ ก , อำหำรทำรกและอำหำรสู ต ร
ต่อเนื่องสำหรับทำรกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17) / คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
(สบ.3)ส ำหรั บ นมดัด แปลงส ำหรับ ทำรก, นมดัด แปลงสู ต รต่ อเนื่ อ ง
สำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับ
ทำรกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ กรณีอ้ำงอิงสูตรและกรรมวิธีกำรผลิตที่เคย
ได้รับอนุญำตอยู่เดิมของผู้รับอนุญำตที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน
ค ำขอแก้ ไขรำยกำรทะเบี ย นต ำรั บ อำหำร (อ.19)/ แบบกำรแก้ ไข
รำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.4)

ค่ำใช้จ่ำย (บำท)
1,000

4,000

1,330

1,000
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ช่องทำงกำรร้องเรียน
1. กรณีสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำม
กำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชั้น 1 อำคำร 1
ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสำร 0 2590 1556 E-mail: 1556@fda.moph.go.th
2. กรณีสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ในต่ำงจังหวัด ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่สถำน
ประกอบกำรตั้งอยู่
3. สำยด่วน 1556
4. สำนักอำหำร โทร. 02-590-7195
5. สำยด่วนของรัฐบำล 1111
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
1. หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรอนุญำตผลิตภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทำรกนม,ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องสำหรับทำรกและเด็กเล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
2. แนวทำงกำรกรอกรำยละเอียดในคำขอแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแล้ว และตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
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3. แนวทำงกำรกรอกรำยละเอียดในแบบหนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อกำรส่งออกจำหน่ำย
นอกรำชอำณำจักร และตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
4. แนวทำงกำรกรอกคำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.20)
5. แบบตรวจสอบค ำขอและบั น ทึ ก ข้ อ บกพร่ อ ง (checklist) ค ำขอขึ้ น ทะเบี ย นต ำรั บ อำหำร (อ.17),
คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.3)
6. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (อ.19), แบบ
กำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.4), กำรแก้ไขตำมระเบียบสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยเรื่อง กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำรฉบับปัจจุบัน, หนังสือ
ชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร
7. ตำรำงเปรียบเทียบผลวิเครำะห์กับคุณภำพมำตรฐำนตำมประกำศฯ ของผลิตภัณฑ์และฉลำกอำหำรพร้อม
แสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลวิเครำะห์เทียบกับฉลำก และตำรำงเปรียบเทียบผลวิเครำะห์กับฉลำก
สำหรับสำรอำหำรที่อยู่นอกเหนือประกำศฯ พร้อมแสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อน (กรณีประสงค์จะแสดงชนิด
และปริมำณสำรอำหำรนั้นบนฉลำก)
8. เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร
9. ตำรำงเปรีย บเทียบปริมำณสำรอำหำรในน้ำนมแม่กับฉลำกสำหรับสำรอำหำรที่อยู่นอกเหนือประกำศฯ
(กรณีฉลำกมีกำรกล่ำวอ้ำง)
10. เอกสำรแสดงร้อยละของสำรอำหำร เปรียบเทียบกับสำรอำหำรที่ควรได้รับประจำวัน ตำมข้อกำหนดของ
องค์กำรอนำมัยโลก (WHO)
หมำยเหตุ: ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักอำหำร

