
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนญุาตผลติภณัฑอ์าหาร ประเภทวตัถเุจอืปนอาหาร 

(เอนไซมส์ าหรบัใชใ้นการผลติอาหาร)[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

1. เอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบับที ่409) ไดแ้ก ่

 

1.1 เอนไซม ์(enzyme) คอื โปรตนีกลุม่หนึง่ทีไ่ดจ้ำกพชื สตัว ์หรอืจลุนิทรยีซ์ ึง่น ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลติอำหำร เชน่ 

กำรเตรยีมวตัถดุบิ กำรแปรรูป กำรบม่ กำรขนสง่กำรเก็บรักษำ เป็นตน้ 

 

1.2 เอนไซมป์รุงแตง่ (enzyme preparation) คอื เอนไซมต์ัง้แตห่นึง่ชนดิขึน้ไปซึง่อำจมวีตัถอุืน่ เชน่ วตัถกุนัเสยี 

สำรทีท่ ำใหค้งตวัหรอืสำรเพิม่ปรมิำณเป็นสว่นประกอบ เพือ่ชว่ยคงสภำพหรอืยดือำยุกำรเก็บรักษำของเอนไซม ์

 

1.3 เอนไซมต์รงึรูป (immobilized enzyme) คอื เอนไซมท์ีถู่กท ำใหไ้มล่ะลำยดว้ยกระบวนกำรทำงเคมหีรอืทำงกำยภำพ เชน่ 

น ำไปจับยดึไวก้ับตัวพยงุ 

หรอือำจท ำใหโ้มเลกลุมขีนำดใหญข่ึน้ดว้ยกำรเชือ่มพันธะทำงเคมหีรอืไมม่พัีนธะเคมก็ีไดซ้ึง่มผีลใหเ้อนไซมจั์บยดึกนัเป็นของแข็

งเพือ่ใหส้ำมำรถแยกออกจำกกระบวนกำรผลติและสำมำรถน ำกลบัมำใชง้ำนไดใ้หม่ 

 

คูม่อืฉบบันี้ไมร่วมถงึ 

 

(1) เอนไซมท์ีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบของอำหำรเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงดำ้นโภชนำกำร หรอื ผลทำงสขุภำพอืน่ ๆ 

(2) เอนไซมท์ีใ่ชใ้นกำรผลติวตัถเุจอืปนอำหำร 

(3) เอนไซมท์ีเ่กดิขึน้จำกกำรใชเ้ชือ้จลุนิทรยีใ์นกำรหมักอำหำร 

 

2. ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ตอ้ง... 

 

2.1 ไดรั้บอนุญำตสถำนทีผ่ลติ หรอื สถำนทีน่ ำเขำ้ ประเภทวัตถเุจอืปนอำหำรกอ่น และใบอนุญำตทีไ่ดรั้บยังมผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี ้

สถำนทีผ่ลติอำหำรตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑว์ธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตำมแตก่รณี ดงันี้ 

 

2.1.1 ผูผ้ลติวัตถเุจอืปนอำหำร ประเภท เอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร ซึง่สถำนทีผ่ลติเขำ้ขำ่ยโรงงำน 

จะตอ้งไดรั้บใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.2) หรอื ผูผ้ลติวตัถเุจอืปนอำหำร 

ประเภทเอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำรซึง่สถำนทีผ่ลติไมเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน 

จะตอ้งไดรั้บใบส ำคัญกำรไดเ้ลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.1/1 ส ำหรับรำยทีไ่ดรั้บอนุญำตตัง้แตว่นัที ่27 

ตลุำคม 2562 เป็นตน้ไป) หรอื ค ำขอรับเลขสำรบบอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (สบ.1) โดยมวีตัถเุจอืปนอำหำร 

ประเภทเอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร ตำมทีย่ืน่ขอ 

 

2.1.2 ผูน้ ำเขำ้วตัถเุจอืปนอำหำร ประเภทเอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร 

จะตอ้งไดรั้บใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.7) โดยมวีตัถเุจอืปนอำหำร 

ประเภทเอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำรตำมทีย่ืน่ขอ 

 

2.2 มสีตูรสว่นประกอบ ขอ้ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของเอนไซมฯ์ กำรน ำเอนไซมฯ์ไปใชใ้นอำหำร 

กำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำรในเอนไซมฯ์ วธิตีรวจวเิครำะหว์ธิกีำรผลติเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นกำรผลติและกำรเก็บรักษำ 

รวมถงึภำชนะบรรจแุละกำรแสดงฉลำกเอนไซมท์ีใ่ชส้ ำหรับอำหำร ตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบัที ่409) 

พ.ศ. 2562 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ. 2522 เรือ่ง 

เอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำรและประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ศกึษำตัวอยำ่งรำยละเอยีดหลักเกณฑข์ออนุญำตแนบทำ้ยคูม่อืประชำชน) 



 

2.3 ผำ่นกำรประเมนิควำมปลอดภัยกอ่นยืน่ค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำหรับอำหำรส ำหรับ เอนไซมฯ์ 

ทีไ่มเ่ป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบัที ่409) โดยใหด้ ำเนนิกำรตำมคูม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่ง 

ประเมนิควำมปลอดภัยเอนไซมท์ีไ่มม่ขีอ้ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเอนไซมส์ ำหรับใ

ชใ้นกำรผลติอำหำร (http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx) 

 

2.4 ไมม่กีำรใชว้ตัถุทีห่ำ้มใชใ้นอำหำร และ/หรอื อำหำรทีห่ำ้มผลติ น ำเขำ้ หรอืจ ำหน่ำย 

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง (ศกึษำรำยละเอยีดขอ้กฏหมำยในกองอำหำร 

http://food.fda.moph.go.th/law/index.php) 

 

2.5 ไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหม ่หรอืสำรใหม ่(novel food or novel ingredient) 

รวมถงึผลติภัณฑท์ีม่กีำรใชส้ำรอำหำรหรอืสำรเคมทีีเ่ป็นสำรใหมเ่ป็นสว่นประกอบ 

หำกประสงคจ์ะยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑท์ีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหม ่หรอืสำรใหม ่ใหด้ ำเนนิกำรตำมคูม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่ง 

กำรขอประเมนิควำมปลอดภัยของอำหำร 

 

3. กำรตัง้ชือ่อำหำร หรอืตรำ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบยีน 

ตอ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจ ุ, 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเฉพำะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง (ศกึษำรำยละเอยีดหัวขอ้...เกณฑก์ำรตัง้ชือ่อำหำร...ในเว็บไซดก์องอำหำร 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx) 

 

4. กำรใชภ้ำชนะบรรจอุำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง 

ภำชนะบรรจแุละกำรใชภ้ำชนะบรรจ/ุฝำพลำสตกิมสีสีมัผัสอำหำรเหลวหรอืกึง่แข็งกึง่เหลวโดยตอ้งมรีำยงำนผลวเิครำะหป์ระกอบ

กำรยืน่ขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร หรอืใบส ำคญักำรอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำรดว้ย (ศกึษำรำยละเอยีดขอ้กฏหมำยในกองอำหำร 

http://food.fda.moph.go.th/law/index.php) 

 

วธิกีำร 

 

1. ประเมนิและจัดเตรยีมเอกสำรตำมแบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง (checklist) ดว้ยตนเอง 

(ศกึษำรำยละเอยีดกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/FoodAdditives.aspx 

หลกัเกณฑแ์ละรำยกำรเอกสำรทีจ่ะตอ้งจัดเตรยีม http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx) 

กอ่นยืน่ค ำขอฯ 

 

2. กำรยืน่ค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (อ.17) , ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร ประเภทวตัถเุจอืปนอำหำร ใชแ้บบค ำขอ 

PDF(In put) ผ่ำนระบบ e-submission ( https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx ) 

(ศกึษำตัวอยำ่งรำยละเอยีดหลักเกณฑข์ออนุญำตแนบทำ้ยคูม่อืประชำชน) 

พรอ้มแนบไฟลเ์อกสำรรำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะห์คณุภำพมำตรฐำน , เอกสำรสตูรสว่นประกอบ , เอกสำรกรรมวธิกีำรผลติ , 

เอกสำรคณุภำพมำตรฐำนของผลติภัณฑ ์, เอกสำรคณุภำพมำตรฐำนของเอนไซมท์ีใ่ชเ้ป็นวัตถดุบิ , คูม่อืประกอบกำรจ ำหน่ำย , 

ฉลำกอำหำร , รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหภ์ำชนะบรรจ ุ(ถำ้ม)ี , รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหส์ำรอำหำร (ถำ้ม)ี 

 

3. ค ำขอจะไดรั้บกำรพจิำรณำผำ่นระบบ และอนุญำตเป็นหลักฐำนเอกสำรอเิล็กทรอนกิส ์ดังนี ้

 

3.1 ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (อ.18) (Out put) กรณีเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีผ่ลติอำหำรเขำ้ขำ่ยโรงงำน (อ.2) 

หรอืเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีน่ ำเขำ้ (อ.7) 

 

3.2 ใบส ำคญักำรอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร(สบ.3/1) (Out put) กรณีเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีผ่ลติอำหำรไมเ่ขำ้ขำ่ย 

ทีไ่ดรั้บใบส ำคัญกำรไดเ้ลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.1/1 ส ำหรับรำยทีไ่ดรั้บอนุญำตตัง้แตว่นัที ่27 

ตลุำคม 2562 เป็นตน้ไป) หรอื ค ำขอรับเลขสำรบบอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (สบ.1) 

(ศกึษำรำยละเอยีดในหลักเกณฑข์ออนุญำตแนบทำ้ยคูม่อืประชำชน) 

 



 อนึง่ ในกรณีทีผู่อ้นุญำต ไมส่ำมำรถรับค ำขอดว้ยวธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิสผ์ำ่นระบบเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ตทำงเว็บไซด(์web 

site) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ http://food.fda.moph.go.th ได ้

ใหผู้ข้ออนุญำตยืน่เอกสำรค ำขอพรอ้มหลักฐำนตอ่ผูอ้นุญำต 

และผูอ้นุญำตออกหลักฐำนกำรอนุญำตโดยลงลำยมอืชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

เงือ่นไข 

 

1. ผลติภัณฑต์อ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำร ในกำรยืน่ค ำขอ 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้ง 

 

 2.1 เปิด Open ID โดยสำมำรถสมัครไดก้บัส ำนักงำนรัฐบำลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์รมหำชน) ทำงเว็บไซด ์www.egov.go.th 

(หำกมปัีญหำในกำรสมัครเพือ่สรำ้งบัญชผีูใ้ชง้ำน โปรดตดิตอ่ contact@ega.or.th หรอืโทร (+66)0 2612 6000) 

ทัง้นีผู้ย้ ืน่ค ำขอจะตอ้งรักษำชือ่บญัชผีูใ้ชง้ำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) ไวเ้ป็นควำมลบั 

หำกปรำกฏวำ่มผีูอ้ ืน่สำมำรถใชง้ำนผำ่นบญัชขีองทำ่นได ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะไมรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 

และถอืเป็นควำมรับผดิชอบของทำ่นหำกเป็นเหตใุหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเสยีหำย 

 

 2.2 เป็นเจำ้ของกจิกำรหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำรของนติบิคุคล 

และมอี ำนำจตดัสนิใจลงนำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้กรณีไม่ใชเ่จำ้ของกจิกำร หรอืผูด้ ำเนนิกจิกำร 

หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคล ใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจใหเ้ป็นผูม้อี ำนำจด ำเนนิกำรแทนดว้ย โดยใหด้ ำเนนิกำรยืน่ค ำขอ 

รับทรำบขอ้บกพร่อง และชีแ้จงขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้

โดยตอ้งแสดงหลักฐำนเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขำ้ระบบอำหำร (สำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ 

และศกึษำรำยละเอยีดหลักฐำนและเงือ่นไขตำ่งๆ ไดท้ีเ่ว็ปไซดก์องอำหำร) ยืน่หลักฐำนเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขำ้ระบบอำหำร ได ้2 

ชอ่งทำง ดงันี้ 

 

 - กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ที ่กทม. ยืน่ไดท้ีก่องอำหำร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึ อย. 

 

 - กรณีสถำนประกอบกำร แบง่บรรจ ุตัง้อยูท่ี ่ตำ่งจังหวดั ยืน่ไดท้ีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดนัน้ๆ 

 

 2.3 ประเมนิและจัดเตรยีมเอกสำรตำมแบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง ส ำหรับวัตถเุจอืปนอำหำรประเภทเอนไซม ์

(checklist) ดว้ยตนเอง (ศกึษำตวัอยำ่งแนบทำ้ยคูม่อืประชำชน) กอ่นยืน่ค ำขอโดยกำรกรอกแบบค ำขอPDF (In put) 

พรอ้มแนบไฟลเ์อกสำรหลักฐำนตำ่งๆ ซึง่ตอ้งจัดเตรยีมเป็นไฟล ์PDF และแบบฉลำก ซึง่ตอ้งจัดเตรยีมเป็นไฟล ์JPG 

เพือ่แนบขอ้มลูดงักลำ่วผำ่นระบบ e-submission 

 

 2.4 ในกรณีทีแ่บบค ำขอ PDF (In put) หรอื เอกสำรหลักฐำนตำ่งๆ รวมถงึแบบฉลำก ไมค่รบถว้น และ/หรอื 

มคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นตน้เหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้รำยละเอยีดควำมบกพร่องของแบบค ำขอ PDF 

(In put) หรอื รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ รวมถงึแบบฉลำก ทีต่อ้งยืน่แกไ้ข หรอื เพิม่เตมิ ผำ่นทำงระบบ e-submission 

โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิ เอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด (20 วนัท ำกำร) 

มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอ เป็นเหตใุหค้นืค ำขอตำมระบบ 

 

3. 

กรณีลกัษณะผลติภัณฑไ์ม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนใหส้ง่รูปภำพตวัอยำ่งผลติภัณฑป์ระกอบกำรยืน่ค ำขอด ้

วย 

 

4. ผลติภัณฑท์ีม่คีวำมซับซอ้นหรอืมคีวำมคำบเกีย่วของกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหลำยฉบบั 

จะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำโดยคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร/หรอืผูเ้ชีย่วชำญ จะตอ้งใชร้ะยะเวลำเพิม่จำกทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบับนี ้

โดยประมำณ 15-55 วนัท ำกำร แลว้แตก่รณี 

 



 

 

หมำยเหต ุ: 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแ

ลว้ และแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยใน 7 วนั 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองอำหำร ชัน้ 3 หอ้ง 325 
ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 88/24 

กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์: 02-

590-7220 E-mail : prefoodadditive2014@gmail.com 
/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์

(หมายเหต:ุ (ยืน่ค ำขอผำ่นระบบ E-Submission ไดท้ีเ่วปไซด ์
https://privus.fda.moph.go.th/))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคส ำนักงำนสำธำรณสขุ จังหวดั 
(เฉพำะวัตถเุจอืปนอำหำรทีผ่ลติโดยวธิ ีแบง่บรรจ)ุ 

ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ : สำมำรถดรูำย 
ละเอยีดกำรตดิตอ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั เพิม่เตมิไดท้ี ่

htpp://www.moph.go.th/-links- province-2-php/ 

/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์
(หมายเหต:ุ (ยืน่ค ำขอผำ่นระบบ E-Submission ไดท้ีเ่วปไซด ์

https://privus.fda.moph.go.th/))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 28 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

กำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้เวปไซด ์
http://privus.fda.moph.go.th เพือ่ยนืยันค ำขอผ่ำนระบบ E-

submission ของ อย. โดยใช ้Username และPassword 

ทีไ่ดจ้ำกกำรสมัคร OPEN ID เพือ่เขำ้ระบบ แลว้ 
ด ำเนนิกำรดำวโหลดแบบฟอรม์ค ำขอ PDF (In put) 

โดยกรอกรำยละเอยีดลงในแบบค ำขอ ใหค้รบถว้น 
ตรงตำมขอ้เท็จจรงิ แลว้ upload แบบฟอรม์ค ำขอ เขำ้ระบบ E-

submission พรอ้มแนบไฟลเ์อกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ และฉลำก 

ประกอบกำรพจิำรณำ 
และด ำเนนิกำรช ำระคำ่บรกิำรกำรพจิำรณำค ำขอ ( 

ระบบแสดงสถำนะของค ำขอเป็น "อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร" ) 
(หมายเหต:ุ -)  

0 วนั - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของไฟลค์ ำขอ PDF (In put) 
,เอกสำรหลักฐำนแนบ และฉลำก ผำ่นระบบ e-submission 

( ระบบแสดงสถำนะของค ำขอเป็น "อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร")  
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

3) การพจิารณา 

เจำ้หนำ้ที ่
พจิำรณำประเมนิขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำนใหส้อดคลอ้งตำมก

14 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ฎหมำย( ระบบแสดงสถำนะของค ำขอเป็น 
"อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร" ) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจพจิำรณำทวนสอบขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำ

น เพือ่อนุมัต ิหรอืไม่อนุมัต(ิ ระบบแสดงสถำนะของค ำขอเป็น 
"อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร ) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

5) - 
แจง้ผลกำรพจิำรณำ ผ่ำนระบบ e-submission ทนัท ี

เมือ่มกีำรกดอนุมัต ิ/ ไม่อนุมัต ิ
( 1.กรณีอนุมัตคิ ำขอระบบแสดงสถำนะ "รอช ำระคำ่ใบส ำคัญ" 2. 

กรณีไม่อนุมัตคิ ำขอ ระบบแสดงสถำนะ"คนืค ำขอ" )  
(หมายเหต:ุ -)  

0 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 
 

6) - 

กรณีพบขอ้บกพร่อง หรอืขอค ำชีแ้จงเพิม่เตมิจะสง่ 
รำยละเอยีดใหผู้ย้ืน่ค ำขอทำงระบบ e-submission 

( 1.ระบบแสดงสถำนะค ำขอ “เจำ้หนำ้ทีข่อค ำชีแ้จง” 

2.ตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องหรอืชีแ้จงเพิม่เตมิภำยในระย
ะเวลำทีแ่จง้ (20 วนัท ำกำร) 

แตห่ำกด ำเนนิกำรไม่ทนัตำมระยะเวลำ ระบบแสดงสถำนะ 
"คนืค ำขออตัโนมัต"ิ )  

(หมายเหต:ุ -)  

0 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

7) - 
กรณีผลติภัณฑท์ีม่คีวำมซบัซอ้นหรอืมคีวำมคำบเกีย่วของกำรป

ฏบิตัติำมกฎหมำยหลำยฉบบั 
จะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำโดยคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร/หรอืผูเ้

ชีย่วชำญ ( ระบบแสดงสถำนะค ำขอ “เขำ้คณะท ำงำน” ) 

(หมายเหต:ุ -)  

0 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค าขอ PDF (In put) (ค าขออเิล็กทรอนกิส)์ 
ทีร่ะบุขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (อ.17) , 

ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร 2.แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์
เป็นภำษำไทยเทำ่นัน้ 3.ไฟลค์ ำขอในระบบอำจมกีำรปรับปรุง 

เนือ่งจำกมกีำรพัฒนำระบบกำรยืน่ค ำขอใหม้คีวำมสะดวกมำกขึน้) 

ส ำนักอำหำร 

2) 

 

เอกสารสตูรสว่นประกอบจากผูผ้ลติ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(1.สำมำรถใชเ้อกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์

ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย ์

2.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF ) 

- 

3) 

 

เอกสารกรรมวธิกีารผลติ จากผูผ้ลติ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(1.สำมำรถ 
ใชเ้อกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์
ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 

2.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF) 

4) 
 

เอกสารคุณภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ ์จากผูผ้ลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(1.สำมำรถใชเ้อกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์
ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 

2.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF) 

- 

5) 

 

เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวตัถุเจอืปนอาหารทีใ่ชเ้ป็นวตัถดุบิ 

จากผูผ้ลติ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(1.สำมำรถใชเ้อกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์

ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 
2.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF) 

- 

6) 
 

รายงานผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพหรอืมาตรฐานของผลติภณั
ฑว์ตัถุเจอืปนอาหารทยีืน่ค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1 สำมำรถศกึษำรำยกำรวเิครำะหท์ีเ่วปไซดก์องอำหำร 

(http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/FoodAdditives
.aspx) 

2.สำมำรถศกึษำขอ้มลูรำยชือ่หน่วยงำนวเิครำะหท์ีเ่ว็บไซดก์องอำหำร 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=
Contacts&TF=1&IDdata=25 3.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF) 

- 

7) 

 

ฉลากอาหาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ไฟลท์ีแ่นบ ตอ้งเป็นไฟลร์ูปภำพ (JPG.)) 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองสถานทีผ่ลติอาหาร กรณีน าเขา้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.ตอ้งสรำ้งกอ่นกรอกขอ้มลูแบบค ำขอ PDF (IN PUT) 

โดยสำมำรถศกึษำวธิกีำรสรำ้ง Ref cert ไดท้ีเ่ว็ปไซดก์องอำหำร 
2.โปรดดเูงือ่นไขกำรใชเ้อกสำรตำม 

ประกำศส ำนกงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรือ่ง 

ใบรับรองสถำนทีผ่ลติส ำหรับกำรนำเขำ้ อำหำร 3.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF) 

- 

9) 

 

เอกสารคูม่อืประกอบการจ าหนา่ย (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ตำมเงือ่นไขของกำรจัดท ำฉลำก 

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ ฉบบัที ่363 และฉบบัที ่372 เรือ่ง 
วตัถเุจอืปนอำหำร 2.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF ) 

- 

10) 

 

รายงานผลการตรวจวเิคราะหภ์าชนะบรรจ ุ(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(1.สำมำรถใชเ้อกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์

ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 
2.สำมำรถศกึษำขอ้มลูรำยชือ่หน่วยงำนวเิครำะหท์ีเ่ว็บไซดก์องอำหำร 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=

Contacts&TF=1&IDdata=25 3.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF) 

11) 

 

รายงานผลวเิคราะหส์ารอาหาร (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(1.สำมำรถใชเ้อกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์

ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 
2.สำมำรถศกึษำขอ้มลูรำยชือ่หน่วยงำนวเิครำะหท์ีเ่ว็บไซดก์องอำหำร 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=

Contacts&TF=1&IDdata=25 3.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF) 

- 

12) 

 

เอกสารรูปภาพตวัอยา่งอาหาร (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(1.เฉพำะกรณีลกัษณะปรำกฏหรอืผลวเิครำะหร์ะบลุักษณะกำยภำพไม่สอ
ดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดคณุภำพมำตรฐำนตำมกฎหมำย 2.ใชเ้ป็นไฟล ์PDF 

) 

- 

13) 
 

แบบประเมนิเอนไซมแ์ละวตัถเุจอืปนอาหาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ศกึษำรำยละเอยีดในเอกสำรแนบหมำยเลข 2 

แนบทำ้ยประกำศประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง 

ค ำชีแ้จงประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ย  
เอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร) 

ส ำนักอำหำร 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่พจิารณาค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร 

(หมายเหต:ุ (ค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบบัที ่77/2559 
เรือ่ง 

กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑส์ขุภำพ 
ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 

สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น
อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 

คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติ

ภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บำท 

  
 

2) คา่พจิารณาใบส าคญัการอนุญาตใชฉ้ลากอาหาร 

(หมายเหต:ุ (ค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบบัที ่77/2559 

เรือ่ง 
กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑส์ขุภำพ 

ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น

อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บำท 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติ
ภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560))  

3) คา่ธรรมเนยีมใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บำท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภำพ(ศรป.) 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมอืง 

จังหวดันนทบรุ ี1100 โทรศพัทห์มำยเลข 025907354-55 ))  
2) กองอำหำร 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 88/24 ถนนตวิำนนท ์ อ ำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรุ ี11000  E 

- mail : food@fda.moph.go.th / โทร 02-590-7195 ))  
3) สำยดว่น 1556 

(หมายเหต:ุ (E-mail :1556@fda.moph.go.th))  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

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

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี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 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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) ตวัอยำ่งกำรกรอกขอ้มลูแบบค ำขอ (กรณีผลติ) 

(หมายเหต:ุ (ใหก้รอกแบบฟอรม์ประเมนิปรมิำณวตัถเุจอืปนอำหำรทีต่กคำ้งในอำหำรเมือ่ใชต้ำมปรมิำณทีแ่นะน ำ 

พรอ้มกบัเอกสำรกำรค ำนวณตำมแนวทำงทีก่ ำหนดในเอกสำรแนบหมำยเลข 2 
แนบทำ้ยประกำศประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง 

ค ำชีแ้จงประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร))  
2) ตวัอยำ่งกำรกรอกขอ้มลูแบบค ำขอ (กรณีน ำเขำ้) 

(หมายเหต:ุ (ใหก้รอกแบบฟอรม์ประเมนิปรมิำณวตัถเุจอืปนอำหำรทีต่กคำ้งในอำหำรเมือ่ใชต้ำมปรมิำณทีแ่นะน ำ 

พรอ้มกบัเอกสำรกำรค ำนวณตำมแนวทำงทีก่ ำหนดในเอกสำรแนบหมำยเลข 2 
แนบทำ้ยประกำศประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง 

ค ำชีแ้จงประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร))  
หมำยเหตุ 

* กรณีมอบอ ำนำจใหจั้งหวดั ใหศ้กึษำขัน้ตอนและระยะเวลำจำกคูม่อืประชำชนทีจั่ดท ำโดย 

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีส่ถำนประกอบกำรตัง้อยู่ 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 30/07/2563 


