
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตและแกไ้ขรำยกำรผลติภณัฑอ์ำหำรประเภทอืน่ที่

นอกเหนอืจำกอำหำรควบคมุเฉพำะ,  ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร ,รอยลัเยลลแีละผลติภณัฑร์อยลัเยลล,ี  

นมโค นมปรงุแตง่ นมเปรีย้ว ผลติภณัฑข์องนม ไอศกรมี เครือ่งดืม่ในภำชนะบรรจทุ ีปิ่ดสนทิ 

อำหำรในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ และอำหำรวตัถปุระสงคพ์เิศษ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 
 

1. ผลติภัณฑต์อ้งจัดเป็นอำหำรประเภททีอ่ยูใ่นกลุม่อำหำรดงัตอ่ไปนี้ 

 
   1.1 อำหำรก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำน ไดแ้ก ่กำแฟ 100%(กำแฟทีไ่ม่ไดม้กีำรผสมสิง่อืน่ๆ)*:เกลอืบรโิภค : ขำ้วเตมิ

วติำมนิ : ไขเ่ยีย่วมำ้ : ครมี : ช็อกโกแลต : ชำ : ชำจำกพชื : ซอสบำงชนดิ : น ้ำแข็ง : น ้ำนมถั่วเหลอืงในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ** : 
น ้ำบรโิภคในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ : น ้ำปลำ : น ้ำผึง้**  น ้ำมันเนย : น ้ำมันและไขมัน : น ้ำแร่ธรรมชำต ิ: น ้ำสม้สำยช ู: เนย : 

เนยแข็ง : เนยใสหรอืก ี: ผลติภัณฑป์รุงรสทีไ่ดจ้ำกกำรยอ่ยโปรตนีของถั่วเหลอืง : แยม เยลลแีละมำรม์ำเลดในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ : 

อำหำรกึง่ส ำเร็จรูป : น ้ำเกลอืปรุงอำหำร : เนยเทยีม เนยผสม ผลติภัณฑเ์นยเทยีมและผลติภัณฑเ์นยผสม : น ้ำมันปลำ 
  1.2 อำหำรทีต่อ้งมฉีลำก ไดแ้ก ่ขนมปัง ซอสในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ แป้งขำ้วกลอ้ง ผลติภัณฑจ์ำกเนือ้สตัว ์วตัถแุตง่กลิน่รส 

วุน้ส ำเร็จรูปและขนมเยลลี ่หมำกฝร่ังและลกูอม อำหำรพรอ้มปรุงและอำหำรส ำเร็จรูปทีพ่รอ้มบรโิภคทนัท ี
  1.3 อำหำรทัว่ไป ***ไดแ้ก ่สตัวแ์ละผลติภัณฑ ์พชืและผลติภัณฑ ์แป้งและผลติภัณฑ ์เครือ่งปรุงรส น ้ำตำล เครือ่งเทศ 

ผลติภัณฑส์ ำหรับท ำอำหำรชนดิตำ่งๆทียั่งไมพ่รอ้มบรโิภค ขำ้วในภำชนะบรรจพุรอ้มจ ำหน่ำย 
 

หมำยเหต:ุ 

*ไมร่วม กำแฟผสม กำแฟส ำเร็จรูปผสม กำแฟปรุงส ำเร็จ 
**กรณีทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำน ไมต่อ้งยืน่ค ำขอรับเลขสถำนทีผ่ลติอำหำร (แบบ สบ.1) และจดทะเบยีนอำหำร (แบบ สบ.7) 

แตส่ถำนทีต่อ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบับที ่420) พ.ศ.2563 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ. 2522 
เรือ่ง วธิกีำรผลติ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นกำรผลติ และกำรเก็บรักษำอำหำร หำกผูผ้ลติทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำนประสงคจ์ะขอรับ

เลขสำรบบอำหำรก็ใหย้ืน่ค ำขอรับเลขสถำนทีผ่ลติ (แบบ สบ.1) และจดทะเบยีนอำหำร (แบบ สบ.7) ดว้ยก็ได ้

***อำหำรทั่วไป ทีผ่ำ่นกำรตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลติ ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง วธิกีำรผลติ เครือ่งมอื
เครือ่งใช ้ในกำรผลติและกำรเก็บรักษำอำหำรตำมทีก่ ำหนดส ำหรับอำหำรนัน้ๆ และประสงคจ์ะแสดงเลขสำรบบอำหำร 

 
2. กำรยืน่ขออนุญำต ผูข้ออนุญำตยืน่ค ำขอผ่ำนระบบ E-SUBMISSION ดว้ยกำรประเมนิผลติภัณฑใ์หเ้ป็นไปตำมกฏหมำยดว้ย

ตนเองและมรีูปแบบกำรอนุญำตเป็น 2 แบบ ดงันี้ 

 
2.1 กำรอนุญำตแบบอตัโนมัต ิประกอบดว้ยผลติภัณฑอ์ำหำรจ ำนวน 28 ประเภท ดงันี้ 

 1. กำแฟ 100% 
 2. น ้ำนมถั่วเหลอืงในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ 

 3. อำหำรพรอ้มปรุง 
 4. เกลอืบรโิภค 

 5. น ้ำปลำ 

 6. น ้ำเกลอืปรุงอำหำร 
 7. ผลติภัณฑป์รุงรสทีไ่ดจ้ำกกำรยอ่ยโปรตนีของถั่วเหลอืง 

 8. ซอสบำงชนดิ 
 9. ผลติภัณฑจ์ำกเนือ้สตัว ์

 10. ไขเ่ยีย่วมำ้ 

 11. น ้ำสม้สำยช ู
 12. น ้ำแข็ง 

 13. น ้ำบรโิภคในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ 
 14. น ้ำแร่ธรรมชำต ิ

 15. ขนมปัง 
 16. แยม เยลล ีและมำรม์ำเลดในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ 

 17. น ้ำผึง้ 



 
 18. แป้งขำ้วกลอ้ง 

 19. น ้ำมันเนย 
 20. เนยใสหรอืก ี

 21. อำหำรส ำเร็จรูปทีพ่รอ้มบรโิภคทนัท ีทีเ่ป็นชนดิตำมนยิำมทีก่ ำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบับที ่394 (พ.ศ.2561) 

เรือ่ง อำหำรทีต่อ้งแสดงฉลำกโภชนำกำร และคำ่พลงังำน น ้ำตำล ไขมัน และโซเดยีม แบบจดีเีอ ขอ้ 2 (1)(3)(5) ดงันี้ 
       21.1 อำหำรขบเคีย้ว ไดแ้ก่ 

  (1) มันฝร่ัง ทอด หรอือบกรอบ 
  (2) ขำ้วโพด คัว่ ทอด หรอือบกรอบ 

  (3) ขำ้วเกรยีบ ทอด หรอือบกรอบ หรอือำหำรขบเคีย้วชนดิอบพอง 
  (4) ถั่วหรอืนัตหรอืเมล็ดพชือืน่ ทอด หรอือบกรอบ หรอือบเกลอื หรอืเคลอืบปรุงรส 

  (5) สำหร่ำย ทอด หรอือบกรอบ หรอืปรุงรส 

  (6) เนือ้สตัวท์ีท่ ำเป็นเสน้ แผน่ ทอด หรอือบกรอบ หรอืปรุงรส 
  (7) อำหำรขบเคีย้วตำม (1) - (6) ผสมกนัมำกกวำ่ 1 ชนดิ 

 21.2 ผลติภัณฑข์นมอบ ไดแ้ก่ 
  (1) ขนมปังกรอบ หรอืแครกเกอร ์หรอืบสิกติ 

  (2) เวเฟอรส์อดไส ้

  (3) คกุกี ้
  (4) เคก้ 

  (5) พำย เพสตร ีทัง้ชนดิทีม่แีละไมม่ไีส ้
 21.3 อำหำรมือ้หลกัทีเ่ป็นอำหำรจำนเดยีว ซึง่เก็บรักษำไวใ้นตูเ้ย็นหรอืตูแ้ชแ่ข็งหรอืไม่ก็ได ้

 22. อำหำรทัว่ไป ไดแ้ก ่สตัวแ์ละผลติภัณฑ ์ทีผ่ำ่นกำรตรวจประเมนิ 
 23. อำหำรทัว่ไป ไดแ้ก ่แป้งและผลติภัณฑ ์ทีผ่ำ่นกำรตรวจประเมนิ 

 24. อำหำรทัว่ไป ไดแ้ก ่น ้ำตำลทีผ่ำ่นกำรตรวจประเมนิ 

 25. อำหำรทัว่ไป ไดแ้ก ่ผักหรอืผลไมส้ดบำงชนดิ (กำรคดัและบรรจ)ุ 
 26. ขำ้วในภำชนะบรรจพุรอ้มจ ำหน่ำย ทีผ่่ำนกำรตรวจประเมนิ 

 27. น ้ำมันและไขมัน (ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบบัที ่421) 
 27.1 น ้ำมันและไขมันทีไ่ดจ้ำกพชื ตำมบญัชหีมำยเลข 1 ทำ้ยประกำศ 

 27.2 น ้ำมันและไขมันทีไ่ดจ้ำกสตัว ์ตำมบญัชหีมำยเลข 2 ทำ้ยประกำศฯ 

 27.3 น ้ำมันและไขมันทีไ่ดจ้ำกสิง่มชีวีติ ทีม่แีหลง่ก ำเนดิจำกทะเล ตำมบัญชหีมำยเลข 3 ทำ้ยประกำศฯ 
 28. น ้ำมันปลำ (ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบบัที ่422) 

 28.1 น ้ำมันปลำทีม่ชี ือ่เฉพำะ 
 28.2 น ้ำมันปลำชนดิอืน่ 

 28.3 น ้ำมันตบัปลำ 

     28.4 น ้ำมันปลำชนดิเขม้ขน้ 
     28.5 น ้ำมันปลำในรูปเอทลิเอสเตอรช์นดิเขม้ขน้ 

2.2 กำรอนุญำตทีต่อ้งผำ่นกำรพจิำรณำโดยผูอ้นุญำต ซึง่มเีวลำแลว้เสร็จ 1-3 วนัท ำกำร ประกอบดว้ยผลติภัณฑอ์ำหำร จ ำนวน 
20 ประเภท ดงันี้ 

 1. ช็อกโกแลต 
 2. น ้ำมันและไขมัน ไขมัน (ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบับที ่421) 

 2.1 น ้ำมันและไขมันชนดิอืน่ ทีน่อกเหนอืจำกบญัชหีมำยเลข 1-3 ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

อนุญำต 
 2.2 น ้ำมันและไขมันผสม 

 3. อำหำรกึง่ส ำเร็จรูป 
 4. ซอสในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ 

 5. อำหำรส ำเร็จรูปทีพ่รอ้มบรโิภคทนัท ีนอกเหนอืจำกอำหำรขบเคีย้ว ผลติภัณฑข์นมอบ อำหำรมือ้หลกัทีเ่ป็นอำหำรจำน 

(นยิำมตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบับที ่394(พ.ศ.2561) เรือ่ง อำหำรทีต่อ้งแสดงฉลำกโภชนำกำร และคำ่
พลงังำน น ้ำตำล ไขมันและโซเดยีม แบบจดีเีอ ขอ้ 2(1)(3)(5) 

 6. ขำ้วเตมิวติำมนิ 
 7. วตัถุแตง่กลิน่รส 

 8. วุน้ส ำเร็จรูปและขนมเยลล ี
 9. ลกูอม 

 10. หมำกฝร่ัง 



 
 11. อำหำรทัว่ไป ไดแ้ก ่พชืและผลติภัณฑ ์ทีผ่่ำนกำรตรวจประเมนิ 

 12. อำหำรทัว่ไป ไดแ้ก ่เครือ่งปรุงรส ทีผ่ำ่นกำรตรวจประเมนิ 
 13. อำหำรทัว่ไป ไดแ้ก ่ผลติภัณฑส์ ำหรับท ำอำหำรชนดิตำ่ง ๆ ทียั่งไมพ่รอ้มบรโิภค ทีผ่่ำนกำรตรวจประเมนิ 

 14. ชำ 

 15. ชำจำกพชื 
 16. ครมี 

 17. เนย 
 18. เนยแข็ง 

 19. เนยเทยีม เนยผสม ผลติภัณฑเ์นยเทยีม และผลติภัณฑเ์นยผสม 
 20. อำหำรทัว่ไป ไดแ้ก ่เครือ่งเทศ ทีผ่ำ่นกำรตรวจประเมนิ 

 

3. ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ 
 

    3.1 ตอ้งไดรั้บอนุญำตสถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีน่ ำเขำ้ประเภทอำหำรทีป่ระสงคจ์ะยืน่กอ่น และใบอนุญำตฯ ทีไ่ดรั้บยังมผีล
บงัคบัใช ้ทัง้นี้สถำนทีผ่ลติอำหำรตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑว์ธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุที่

เกีย่วขอ้ง 

    3.2 ตอ้งไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรวตัถปุระสงคพ์เิศษตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่งอำหำรมวีัตถปุระสงคพ์ิเศษ
(ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีคู่ม่อืส ำหรับประชำชนเรือ่ง กำรขออนุญำตและแกไ้ขรำยกำรผลติภัณฑอ์ำหำรมวีตัถปุระสงคพ์เิศษ) 

    3.3 ตอ้งไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหมแ่ละอำหำรทีม่อีำหำรใหมเ่ป็นสว่นผสม (Novel Food) (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีคู่ม่อื
ส ำหรับประชำชน เรือ่ง กำรขอประเมนิควำมปลอดภัยของอำหำร) ส ำหรับกรณีทีผ่ลติภัณฑเ์ป็นอำหำรใหมห่รอืมวีตัถดุบิทีเ่ป็น

อำหำรใหมท่ีผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกกำรประเมนิควำมปลอดภัยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแลว้ จะตอ้งสง่มอบ
หนังสอืจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและฉลำกประกอบกำรอนุญำตดว้ย 

    3.4 ตอ้งมคีณุภำพหรอืมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่งนัน้ๆ และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง โดยผลติภัณฑต์อ้งมรีำยละเอยีดสตูรสว่นประกอบรวม 100 % และมกีรรมวธิกีำรผลติสอดคลอ้งสตูรสว่นประกอบและ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุนัน้ๆ พรอ้มคณุภำพหรือมำตรฐำนของวตัถดุบิ (ถำ้ม)ี เป็นขอ้มูล ไว ้ณ สถำนประกอบกำร 

    3.5 ผลติภัณฑป์ระเภทอำหำรทีจ่ัดอยูใ่นกลุม่อำหำรก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนตำมหลกัเกณฑข์อ้ (1) ตอ้งมรีำยงำนผล
กำรตรวจวเิครำะหค์ณุภำพหรอืมำตรฐำนทีเ่ป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่งอำหำรนัน้ๆ จำกหน่วยงำน

วเิครำะหภ์ำครัฐหรอืเอกชนทีเ่ป็นไปตำมระบบสำกลอย่ำงนอ้ยเทยีบเทำ่ ISO 17025 เป็นขอ้มลูไว ้ณ สถำนประกอบกำร 

    3.6 ผลติภัณฑอ์ำหำรทีม่กีำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำรตอ้งมเีงือ่นไขกำรใชเ้ป็นไปตำมดงันี้ 
          3.6.1 ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่งนัน้ๆ เชน่ กำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำรใน แยม เยลลแีละมำรม์ำเลดใน

ภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ ใหใ้ชต้ำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นบัญชแีนบทำ้ยประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง แยม เยลลี
และมำรม์ำเลดในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ 

          3.6.2 ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง วัตถเุจอืปนอำหำร ส ำหรับผลติภัณฑท์ีไ่มม่บีญัชแีนบทำ้ยประกำศ

กระทรวงก ำหนดเกีย่วกับกำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำรไว ้เชน่ กำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำรในเนยแข็ง อำหำรกึง่ส ำเร็จรูป เป็นตน้  
    3.7 ตอ้งไมม่กีำรใชว้ตัถุทีห่ำ้มใชใ้นอำหำร และ/หรอื อำหำรทีห่ำ้มผลติ น ำเขำ้ หรอืจ ำหน่ำย ตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4. ผลติภัณฑอ์ำหำร กระเทยีมด ำ จัดเป็นอำหำรส ำเร็จรูปทีพ่รอ้มบรโิภคทนัท ีทีต่อ้งมขีอ้มูลตำมแนวทำงกำรพจิำรณำอนุญำต 
รำยละเอยีดตำมเว็ปไซต ์กองอำหำร  http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/BlackGarlic.pdf 

 

5. ผลติภัณฑท์ีม่กีำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ (Health claim) ตอ้งผ่ำนกำรประเมนิตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนเรือ่งกำรขอประเมนิ
กำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ (Health claim) 

 
6. ผลติภัณฑอ์ำหำรทีม่กีำรบรรจสุ ิง่อืน่หรอืวตัถุอืน่ทีม่ใิชอ่ำหำรในภำชนะบรรจหุรอืหบีหอ่ ตอ้งปฏบิัตติำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรหำ้มผลติน ำเขำ้หรอืจ ำหน่ำยอำหำรทีม่กีำรบรรจุส ิง่อืน่หรอืวตัถอุืน่ทีม่ใิชอ่ำหำรในภำชนะบรรจอุำหำร

และหบีห่อ 
 

7. กำรใชภ้ำชนะบรรจอุำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของภำชนะ
บรรจ ุกำรใชภ้ำชนะบรรจ ุและกำรหำ้มใชว้ัตถใุดเป็นภำชนะบรรจอุำหำร ภำชนะบรรจ ุและกำรใชภ้ำชนะบรรจพุลำสตกิ/ฝำ

พลำสตกิมสีสีมัผัสอำหำรเหลวหรอืกึง่แข็งกึง่เหลว (ยกเวน้กำรใชพ้ลำสตกิมสีบีรรจนุ ้ำบรโิภคในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ) ตอ้งมี
รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหพ์ลำสตกิทีม่สีนัีน้ ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่งก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของ

ภำชนะบรรจุทีท่ ำจำกพลำสตกิประกอบเป็นขอ้มลูไว ้ณ สถำนประกอบกำร 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/BlackGarlic.pdf


8. กำรใชช้ือ่อำหำรหรอืตรำหรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบยีนตอ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเฉพำะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

สำมำรถศกึษำรำยละเอยีดทีเ่ว็บไซดก์องอำหำร http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/4.2.1-
Naming_Food.pdf 

 

9.กำรแสดงฉลำกอำหำร ตอ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจ ุและ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเฉพำะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขออนุญำต 

 
10. กำรแสดงฉลำกโภชนำกำร ตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง ฉลำกโภชนำกำร และตอ้งมรีำยงำนผล

กำรตรวจวเิครำะหป์ระกอบเป็นขอ้มลูไว ้ณ สถำนประกอบกำร 
 

11. กำรแสดงสญัลกัษณ์โภชนำกำรบนฉลำกอำหำร ตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรแสดง

สญัลักษณ์โภชนำกำรบนฉลำกอำหำร 
 

12. กำรแสดงฉลำก GDA ตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง อำหำรทีต่อ้งแสดงฉลำกโภชนำกำร และคำ่
พลงังำน น ้ำตำล ไขมัน และโซเดยีมแบบจดีเีอ 

 

วธิกีำร 
 

1. กำรขออนุญำตผลติภัณฑ ์
 

ใหย้ืน่ใบจดทะเบยีนอำหำร/แจง้รำยละเอยีดอำหำร ดว้ยวธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิสผ์ำ่นระบบอนิเตอรเ์น็ตทำงเว็ปไซตข์อง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

เมือ่ถกูตอ้งครบถว้น ผูอ้นุญำตจะออกเลขสำรบบอำหำรและใบส ำคญักำรแจง้รำยละเอยีดอำหำรตำมแบบ สบ.7/1 
 

2. กำรขอแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บใบส ำคญักำรแจง้รำยละเอยีดอำหำร 
 

ใหย้ืน่แบบขอแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีจ่ดทะเบยีนอำหำร/แจง้รำยละเอยีดอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตไว ้ดว้ยวธิกีำรทำง

อเิล็กทรอนกิส ์ผ่ำนระบบอนิเตอรเ์น็ตทำงเว็ปไซตข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 

เมือ่อนุญำตใหแ้กไ้ข ผูอ้นุญำตแกไ้ขรำยกำรใหค้รบถว้นเป็นปัจจบุนัในใบส ำคญักำรแจง้รำยละเอยีดอำหำร พรอ้มทัง้ระบปุระวตั ิ
กำรแกไ้ข ตำมแบบ สบ.7/1 

 

เงือ่นไข 
(กรณียืน่ค ำขอทีจั่งหวัดตอ้งปฎบิตัติำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดทีก่ ำหนดไว)้ 

 
1. ผูย้ืน่ขออนุญำต ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตตำมใบทะเบยีนพำณชิยห์รอืผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจ 

ลงนำมผูกพันนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทีม่อีงคค์วำมรูด้ำ้นกฎหมำย ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอ และมี

อ ำนำจตดัสนิใจลงนำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้(กรณีไมใ่ชผู่ด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคลใหม้ี

หนังสอืมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนดว้ย) 
 

2. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งม ีOpen ID โดยสำมำรถสมัครไดก้ับส ำนักงำนรัฐบำลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ำรมหำชน) ทำงเว็บไซต ์
www.egov.go.th (หำกมปัีญหำในกำรสมัครเพือ่สรำ้งบญัชผีูใ้ชง้ำน โปรดตดิตอ่ contact@ega.or.th หรอืโทร (+66) 0 2612 

6000) ทัง้นีผู้ย้ ืน่ค ำขอจะตอ้งรักษำชือ่บัญชผีูใ้ชง้ำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) ไวเ้ป็นควำมลบั หำกปรำกฏวำ่ มผีูอ้ ืน่

สำมำรถใชง้ำนผำ่นบญัชขีองทำ่นได ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะไมรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ และถอื
เป็นควำมรับผดิชอบของทำ่นหำกเป็นเหตใุหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเสยีหำย 

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

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้โดยตอ้งยืน่หลักฐำนเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขำ้ใชร้ะบบอำหำร (สำมำรถดำวนโ์หลด
แบบฟอรม์ และศกึษำรำยละเอยีดหลกัฐำนและเงือ่นไขตำ่งๆ ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอำหำร) ยืน่ได ้2 ชอ่งทำง ดงันี ้

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/4.2.1-Naming_Food.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/4.2.1-Naming_Food.pdf


    3.1 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีก่รุงเทพมหำนคร ยืน่ไดท้ีก่องอำหำร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

    3.2 กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ทีต่ำ่งจังหวดัใหย้ืน่ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดันัน้ๆ 
 

4. ผูย้ืน่ขออนุญำต ตอ้งประเมนิผลติภัณฑด์ว้ยตนเองใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและตอ้งสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดผลติภัณฑท์ี่

ยืน่ค ำขอ โดยกำรตอบค ำถำมคัดกรองเกีย่วกบัผลติภัณฑผ์ำ่นระบบ E-submission 
 

5. สิง่ทีต่อ้งปฏบิตัสิ ำหรับผูย้ืน่ค ำขอฯ 
 

    5.1 กรอกขอ้มลูในค ำขอและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยและเงือ่นไขทีก่ ำหนด พรอ้มแจง้ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ที่
สะดวก เชน่ จดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) หรอืโทรศพัท ์เป็นตน้ 

    5.2 ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและครบถว้นกอ่นยืน่ค ำขอฯ 

    5.3 แนบไฟลเ์อกสำรใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
    5.4 หมั่นตรวจสอบขอ้มูลในระบบหรอื e-mail เพือ่ตรวจสอบสถำนะของเรือ่งทีย่ืน่ขออนุญำต 

    5.5 กรณีทีเ่จำ้หนำ้ทีม่กีำรขอค ำชีแ้จง ผูข้ออนุญำตตอ้งตอบค ำชีแ้จงใหค้รบทกุขอ้ ภำยใน 10 วนัท ำกำร หำกมขีอ้ทีไ่ม่
ประสงคจ์ะแกไ้ขหรอืยนืยันขอ้มลูทีย่ืน่มำใหต้อบ ยนืยัน ดว้ย 

 

6. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำไดเ้จำ้หนำ้ทีจ่ะ
ขอค ำชีแ้จง 1 ครัง้ โดยผูย้ืน่ค ำขอฯ จะตอ้งตอบค ำชีแ้จง หรอืแนบไฟลเ์อกสำร หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำและ

จ ำนวนครัง้ทีก่ ำหนดอยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอฯ ละทิง้ค ำขอฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
จะคนืค ำขอฯ ดงักลำ่วและไมค่นืคำ่ใชจ้่ำย 

 
7. กรณีรำยละเอยีดผลติภัณฑไ์มช่ดัเจนหรอืไมส่อดคลอ้งกับขอ้มลูทีร่ะบใุนค ำขอ ตอ้งสง่ตัวอยำ่งผลติภัณฑห์รอืเอกสำร

หลักฐำนเกีย่วกับผลติภัณฑ ์เชน่ สตูรสว่นประกอบ กรรมวธิกีำรผลติ จุดประสงคก์ำรใช ้วธิกีำรบรโิภค วธิกีำรใช ้ปรมิำณกำรบรโิภค 

ปรมิำณกำรใช ้ภำชนะบรรจ ุกำรเก็บรักษำ ฉลำกอำหำร เป็นตน้ เพือ่อธบิำยชีแ้จงเพิม่เตมิในกำรพจิำรณำค ำขอ 
 

8. กรณีดงัตอ่ไปนี ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคนืค ำขอทนัทแีละไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย 
 

    8.1 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ ประเภทอำหำรไมเ่ป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนฉบบันี้ 

    8.2 ผลติภัณฑห์รอืสว่นประกอบทีย่ืน่ขอฯ เขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหม ่(Novel Food) หรอืตอ้งประเมนิควำมปลอดภัยและควำม
เหมำะสมในอำหำรประเภทนัน้ และยังไมด่ ำเนนิกำรหรอืผำ่นกำรประเมนิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

    8.3 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ มกีำรใชว้ตัถทุีห่ำ้มใชใ้นอำหำร หรอืวตัถเุจอืปนอำหำรไมส่อดคลอ้งกับประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ
เฉพำะของผลติภัณฑ ์หรอืประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง วตัถเุจอืปนอำหำร 

    8.4 ผลติภัณฑอ์ำหำรทีม่กีำรบรรจสุ ิง่อืน่หรอืวตัถุอืน่ทีม่ใิชอ่ำหำรในภำชนะบรรจหุรอืหบีหอ่ และไม่ปฏบิตัติำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรหำ้มผลติน ำเขำ้หรอืจ ำหน่ำยอำหำรทีม่กีำรบรรจสุ ิง่อืน่หรอืวตัถอุืน่ทีม่ใิชอ่ำหำรในภำชนะ
บรรจอุำหำรและหบีหอ่ 

    8.5 ผลติภัณฑเ์ป็นอำหำรมวีตัถปุระสงคพ์เิศษ 
  

ขอ้ 9 ผูย้ืน่ขออนุญำต ตอ้งมรีำยละเอยีดขอ้มลูตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑ ์เชน่ สตูรสว่นประกอบรวม 100 % ,กรรมวธิกีำรผลติ, 
รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหผ์ลติภัณฑอ์ำหำร ,คณุภำพหรอืมำตรฐำนของวัตถดุบิ(ถำ้ม)ี, ฉลำกอำหำร และขอ้มลูอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับกำรไดรั้บอนุญำต เป็นตน้ เก็บเป็นขอ้มลูไว ้ณ สถำนประกอบกำร และหำกมกีำรน ำเขำ้ใหแ้สดงขอ้มลูตอ่พนักงำน

เจำ้หนำ้ที ่ณ ดำ่นอำหำรและยำ ในกรณีทีพ่นักงำนเจำ้หนำ้ทีม่กีำรรอ้งขอ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

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

(หมำยเหต:ุ (หมำยเหต:ุ เจำ้หนำ้ทีใ่หบ้รกิำรวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 8.30 – 16.30 น. 
(มพัีกเทีย่ง)))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 ถงึ 3 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดเตรยีมเอกสำรและขอ้มูล 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 

 

2) - 

ยืน่ค ำขอฯ เขำ้เว็บไซต ์http://privus.fda.moph.go.th เพือ่ยืน่

ค ำขอผำ่นระบบ e-submission ของ อย. โดยใช ้Username 
และ Password ทีไ่ดจ้ำกกำรสมัคร OPEN ID เพือ่เขำ้ระบบ 

แลว้ด ำเนนิกำร download แบบฟอรม์ค ำขอจำกระบบอำหำร 
กรอกรำยละเอยีดลงในแบบฟอรม์ค ำขอใหค้รบถว้น แลว้ upload 

เขำ้ระบบ (สำมำรถดำวนโ์หลดคูม่อืกำรใชง้ำน e-submission 
ระบบอำหำร ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องอำหำร) 

     ผูย้ืน่ค ำขอพมิพใ์บสัง่ช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอจำกระบบ e-

submission และช ำระเงนิตำมจ ำนวนและชอ่งทำงทีร่ะบใุนใบสัง่
ช ำระฯ  

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบเอกสำรและขอ้มลูเบือ้งตน้ผำ่นระบบ E-submission 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี กองอำหำร 
 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พจิำรณำทวนสอบควำมครบถว้นถกูตอ้งของค ำขอและเอกสำร

หลกัฐำนผ่ำนระบบ E-submission 
(หมำยเหต:ุ -)  

30 ถงึ 60 นำท ี กองอำหำร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

พจิำรณำลงนำมผ่ำนระบบ E-submission 
(หมำยเหต:ุ -)  

15 นำท ี กองอำหำร 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ระบบ e-submission จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบ
ทำง e-mail ในทนัททีีผู่ม้อี ำนำจพจิำรณำและบนัทกึผลในระบบ 

ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถ login เขำ้ระบบ e-submission เพือ่ 
download หลักฐำนกำรอนุญำตไดเ้ลย 

(หมำยเหต:ุ -)  

กองอำหำร กองอำหำร 

7) - 
หมำยเหต ุ

1) ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวมทีร่ะบใุนคูม่อืฉบบันี ้ไมไ่ดนั้บ
ระยะเวลำทีผู่ม้ำยืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิ กรณีมเีหตใุหต้อ้งชีแ้จง

เพิม่เตมิ ผูอ้นุญำตจะแจง้เรือ่งทีต่อ้งชีแ้จงเพิม่เตมิใหผู้ย้ืน่ค ำขอ

ทรำบ โดยผูย้ืน่ค ำขอตอ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 10 วัน
ท ำกำร หำกครบระยะเวลำแลว้ ผูย้ืน่ค ำขอยังไมช่ีแ้จงขอ้มลู

เพิม่เตมิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพจิำรณำค ำขอ
ตำมทีย่ืน่ไวแ้ลว้ 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 
 

8) - 
2) กรณีผลติภัณฑม์คีวำมซบัซอ้นหรอืมคีวำมคำบเกีย่วของกำร

ปฏบิตัติำมกฎหมำยหลำยฉบับจะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำโดย
คณะท ำงำน/ คณะอนุกรรมกำร/ คณะกรรมกำร อำจตอ้งใช ้

ระยะเวลำเพิม่จำกทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันีโ้ดยประมำณ 15 - 45 

วนัท ำกำร แลว้แตก่รณี 
(หมำยเหต:ุ -)  
 

0 นำท ี - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

9) - 
3) ผลติภัณฑอ์ำหำรจ ำนวน 28 ประเภทตำมทีร่ะบใุนหลกัเกณฑ ์

เป็นกำรอนุญำตผ่ำนระบบแบบอตัโนมัต ิ(AUTO E-
SUBMISSION ) 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 
 

10) - 
4) อำหำรก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำน อำหำรทีต่อ้งมฉีลำก 

และอำหำรทัว่ไปทีผ่ลติเพือ่กำรสง่ออกโดยไมม่กีำรจ ำหน่ำยใน
ประเทศ โดยมรีำยละเอยีดผลติภัณฑเ์ป็นไปตำมควำมตอ้งกำร

ของผูส้ัง่ซือ้ตำ่งประเทศ และประสงคจ์ะขอรับเลขสำรบบอำหำร  

เป็นกำรอนุญำตผ่ำนระบบแบบอตัโนมัต ิ (AUTO E-
SUBMISSION) 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

กรณี กำรยืน่ขออนุญำตผลติภณัฑท์ีผ่ลติ/น ำเขำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณียืน่ค ำขอทีจั่งหวดั ตอ้งปฎบิตัติำมคูม่อืส ำหรับประชำชน
ของส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั) 

- 

2) 
 

1.ค ำขอแจง้รำยละเอยีดอำหำรดว้ยวธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิส ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กองอำหำร 
 

3) 

 

2. กรณีน ำเขำ้ ใบรบัรองสถำนทีผ่ลติ โดยรำยละเอยีดใหเ้ป็นไป

ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง เอกสำร

หรอืใบรบัรองมำตรฐำนระบบกำรผลติอำหำรส ำหรบักำรน ำเขำ้
ผลติภณัฑอ์ำหำร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

3.ใบรบัรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรยี ์(Organic) จำกหนว่ยงำน
ของรฐัหรอืหนว่ยงำนทีไ่ดร้บักำรรบัรองจำกหนว่ยงำนของรฐัหรอื

จำกหนว่ยงำนรบัรองสำกล เชน่ IFOAM (The International 
Federation of Organic Agriculture Movements) ส ำนกังำน

มำตรฐำนสนิคำ้เกษตรและอำหำรแหง่ชำต ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณี ชือ่อำหำรใชค้ ำวำ่“ออรก์ำนกิ“เกษตรอนิทรยี“์เกษตร
ธรรมชำต”ิหรอืค ำทีส่ ือ่คลำ้ยกัน ประกอบร่วมดว้ย  ) 

- 

5) 

 

4. เอกสำรหรอืหลกัฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข   

(ฉบบัที ่365) พ.ศ.2556 เรือ่งกำรแสดงขอ้ควำม“พรเีมยีม”บน
ฉลำก 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณี ชือ่อำหำรใชค้ ำวำ่“พรเีมยีม”หรอื“Premium” ประกอบ

ร่วมดว้ย  ) 

- 

6) 

 

5.เอกสำรเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีย่ ืน่ค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีรำยละเอยีดผลติภัณฑไ์มช่ดัเจนหรอืไมส่อดคลอ้งกบั
ขอ้มลูทีร่ะบใุนค ำขอ ตอ้งสง่ตัวอยำ่งผลติภัณฑห์รอืเอกสำรหลกัฐำน

เกีย่วกบัผลติภัณฑ ์เชน่ สตูรสว่นประกอบ กรรมวธิกีำรผลติ จุดประสงค์
กำรใช ้วธิกีำรบรโิภค วธิกีำรใช ้ปรมิำณกำรบรโิภค ปรมิำณกำรใช ้

ภำชนะบรรจ ุกำรเก็บรักษำ ฉลำกอำหำร เป็นตน้) 

7) 
 

กรณี แกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีแ่จง้รำยละเอยีดอำหำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณียืน่ค ำขอทีจ่ังหวดั ตอ้งปฎบิตัติำมคูม่อืส ำหรับประชำชน

ของส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั) 

- 

8) 
 

1. ค ำขอแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีจ่ดทะเบยีนอำหำร/แจง้
รำยละเอยีดอำหำร ดว้ยวธิกีำรทำงค ำขออเิล็กทรอนกิส ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กองอำหำร 
 

9) 
 

2. เอกสำรชีแ้จงเหตผุลกำรแกไ้ขชือ่อำหำรหรอืตรำหรอื
เครือ่งหมำยกำรคำ้หรอืชือ่/ทีต่ ัง้ของสถำนทีผ่ลติอำหำร จำก

ผูผ้ลติ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณี มกีำรแกไ้ขรำยละเอยีดดงักลำ่ว) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค่ำพจิำรณำค ำขอกำรยืน่ใบจดทะเบยีนอำหำร/แจง้รำยละเอยีด

อำหำร(สบ.7) 

(หมำยเหต:ุ (ค ำสัง่หัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำตทิี ่77/2559 
เรือ่งกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ(ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรแหง่
อำณำจักรไทย) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ยืน่ค ำขอดำ้นอำหำร และ ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยที่
จะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร 
พ.ศ.2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บำท 

  

 

2) ค่ำพจิำรณำค ำขอกำรยืน่แบบแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีจ่ด

ทะเบยีนอำหำร/แจง้รำยละเอยีดอำหำร(สบ.8) 
(หมำยเหต:ุ (ค ำสัง่หัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำตทิี ่77/2559 
เรือ่งกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ(ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรแหง่
อำณำจักรไทย) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ยืน่ค ำขอดำ้นอำหำร และ ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยที่
จะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร 
พ.ศ.2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560)) 

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บำท 

  
 

3) ค่ำพิจำรณำค ำขอกำรยื่นค ำขอใบจดทะเบียนอำหำร/แจ้ง

รำยละเอยีดอำหำรอำ้งองิสูตรและกรรมวธิกีำรผลติทีไ่ดร้บัอนุญำต

อยูเ่ดมิ(เงือ่นไข ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรือ่ง คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะ
จดัเก็บจำกผูย้ ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภณัฑ์

อำหำร พ.ศ.2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560) 
(หมำยเหต:ุ (ค ำสัง่หัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำตทิี ่77/2559 
เรือ่งกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ(ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรแหง่
อำณำจักรไทย) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ยืน่ค ำขอดำ้นอำหำร และ ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยที่

 คำ่ธรรมเนยีม 60 บำท 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

จะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร 
พ.ศ.2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560)) 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.) 

(หมำยเหต:ุ ((ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมอืง 
จังหวดันนทบรุ ี1100 โทรศพัทห์มำยเลข 025907354-55 ))  

2) กองอำหำร 

(หมำยเหต:ุ (กองอำหำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
88/24 ถนนตวิำนนท ์ อ ำเภอเมอืง  จังหวัดนนทบรุ ี11000  

E - mail : food@fda.moph.go.th / โทร 02-590-7195 ))  
3) ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ทีส่ถำนประกอบตัง้อยู่ 

(หมำยเหต:ุ (กรณี สถำนประกอบทีต่ัง้อยูใ่นตำ่งจังหวดั ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิทีคู่ม่อืส ำหรับประชำชนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั))  

4) สำยดว่น 1556 
(หมำยเหต:ุ ((E-mail :1556@fda.moph.go.th))  

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

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

(หมำยเหต:ุ (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))  

 

 

 

 


