
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ขอใหพ้จิำรณำอนมุตัสิตูรอำหำรและกำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำร(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

 

 ผลติภัณฑต์อ้งจัดเป็นอำหำรอืน่ นอกเหนอืจำกอำหำรควบคมุเฉพำะ, ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร , รอยัลเยลลแีละ

ผลติภัณฑร์อยัลเยลล,ีนมโค, นมปรุงแตง่, นมเปรีย้ว, ผลติภัณฑข์องนม, ไอศกรมี, เครือ่งดืม่ในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ(ยกเวน้ 

เครือ่งดืม่ทีผ่สมคำเฟอนี), อำหำรในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ และอำหำรวตัถุประสงคพ์เิศษ 

 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ 

 2.1 ตอ้งมคีณุภำพมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่งนัน้ๆ และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง 

 

  2.2 ตอ้งประกอบไปดว้ยสว่นประกอบทีอ่นุญำตใหใ้ชใ้นอำหำร และมปีระวตักิำรใชเ้ป็นอำหำร 

 

 2.3 ตอ้งไมม่กีำรใชว้ตัถุทีห่ำ้มใชใ้นอำหำร และ/หรอือำหำรทีห่ำ้มผลติ น ำเขำ้ หรอืจ ำหน่ำย ตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง (ภำคผนวก 1) 

 

 2.4 ตอ้งไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหม ่หรอืสำรใหม ่(novel food or novel ingredient) รวมถงึผลติภัณฑท์ีม่กีำรใช ้

สำรอำหำรหรอืสำรเคมทีีเ่ป็นสำรใหมเ่ป็นสว่นประกอบ หำกทำ่นประสงคจ์ะยืน่ขออนุญำตผลติภัณฑท์ีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหม ่

หรอืสำรใหมใ่หด้ ำเนนิกำรตำมคูม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่ง กำรขอประเมนิควำมปลอดภัยของอำหำร 

  

 วตัถเุจอืปนอำหำรทีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบในผลติภัณฑ ์ตอ้งเป็นวตัถเุจอืปนอำหำรทีม่ขีอ้ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำน 

(Specification) ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบับที ่281) พ.ศ. 2547 เรือ่ง วัตถเุจอืปนอำหำร หำกเป็นวตัถเุจอืปนอำหำร

ชนดิใหมท่ีย่ังไมม่ขีอ้ก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำน (Specification) ตำมประกำศกระทรวงฯ ฉบับดงักลำ่ว ใหด้ ำเนนิกำรตำม

คูม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่ง กำรขอประเมนิควำมปลอดภัยของวตัถเุจอืปนอำหำร 

  

 กำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง วัตถเุจอืปนอำหำร 

  

  

 กำรใชภ้ำชนะบรรจุอำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง ภำชนะบรรจ ุ

  

  

 กำรตัง้ชือ่อำหำร หรอืตรำ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบยีน ตอ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเฉพำะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะพจิำรณำชือ่อำหำร หรอืตรำ หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบยีน

ของผลติภัณฑใ์นขัน้ตอนกำรยืน่ขอรับเลขสำรบบอำหำร 

  

  

 กำรแสดงฉลำกอำหำร ตอ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจ ุ

และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเฉพำะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขออนุญำต ซึง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

จะพจิำรณำกำรแสดงฉลำกอำหำรของผลติภัณฑใ์นขัน้ตอนกำรยืน่ขอรับเลขสำรบบอำหำร 

  

  

 กำรแสดงฉลำกโภชนำกำร ตอ้งปฏบิตัติำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง ฉลำกโภชนำกำรซึง่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำจะพจิำรณำกำรแสดงฉลำกโภชนำกำรของผลติภัณฑใ์นขัน้ตอนกำรยืน่ขอรับเลขสำรบบอำหำร 

  

  



 ผลติภัณฑท์ีม่กีำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ (Health claim) ตอ้งผำ่นกำรประเมนิตำมคูม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่ง คูม่อืกำร

ขอประเมนิกำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ ซึง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะพจิำรณำรำยละเอยีดกำรกลำ่วอำ้งทำงสขุภำพ 

(Health claim) ของผลติภัณฑใ์นขัน้ตอนกำรยืน่ขอรับเลขสำรบบอำหำร 

  

 

 

 

วธิกีำร 

   1.ตอ้งวนิจิฉัย และจัดประเภทอำหำรผลติภัณฑว์ำ่เขำ้ขำ่ยอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบับใด กอ่นกำรยืน่ขอให ้

พจิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและกำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำร 

   2. กำรยืน่ขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรฯ ใชแ้บบฟอรม์ขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและกำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำร (Input) 

(ภำคผนวก 2) ,พมิพ ์และน ำสง่แบบฟอรม์ขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและกำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำร (Output) (ภำคผนวก 

3) 

 

เงือ่นไข 

 

 

 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งม ีOpen ID โดยสำมำรถสมัครไดก้ับส ำนักงำนรัฐบำลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์รมหำชน) ทำงเว็บ

ไซดw์ww.egov.go.th(หำกมปัีญหำในกำรสมัครเพือ่สรำ้งบัญชผีูใ้ชง้ำน โปรดตดิตอ่contact@ega.or.th หรอืโทร (+66)0 

2612 6000) ทัง้นีผู้ย้ ืน่ค ำขอจะตอ้งรักษำชือ่บัญชผีูใ้ชง้ำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) ไวเ้ป็นควำมลบั หำกปรำกฏวำ่

มผีูอ้ ืน่สำมำรถใชง้ำนผ่ำนบญัชขีองทำ่นได ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะไมรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ และ

ถอืเป็นควำมรับผดิชอบของทำ่นหำกเป็นเหตใุหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเสยีหำย 

  

 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูม้อี ำนำจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรยืน่ค ำขอ รับทรำบขอ้บกพร่อง และสง่(ให)้ค ำชีแ้จง

ขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้โดยตอ้งยืน่หลกัฐำนเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขำ้ระบบอำหำร (สำมำรถดำวนโ์หลด

แบบฟอรม์ และศกึษำรำยละเอยีดหลกัฐำนและเงือ่นไขตำ่งๆไดท้ีเ่ว็ปไซดส์ ำนักอำหำร) ยืน่หลกัฐำนเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขำ้ระบบ

อำหำร ได ้2 ชอ่งทำง ดงันี้ 

      2.1กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ที ่กทม. ยืน่ไดท้ีก่องอำหำร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึ อย. 

      2.2กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ที ่ตจว. ใหย้ืน่ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดันัน้ 

      2.3หลงัจำกยืน่ค ำขอในระบบ และช ำระคำ่ธรรมเนยีมเรยีบรอ้ยแลว้ ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งพมิพแ์บบฟอรม์ขอใหพ้จิำรณำ

อนุมัตสิตูรฯ (Output) ตำมภำคผนวกที ่3 และเอกสำรทกุฉบับทีส่ง่ผ่ำนระบบเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ จ ำนวน 2 ชดุ แลว้น ำสง่

ทีห่อ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึ อย. เมือ่น ำสง่เอกสำรเรยีบรอ้ยแลว้ระบบจะออกใบรับค ำขอ(ตวัอยำ่งตำมภำคผนวกที ่4)เพือ่ใช ้

ประกอบกำรรับหนังสอืตอบจำกทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเมือ่ขัน้ตอนกำรพจิำรณำแลว้เสร็จ 

  

  

 ขอ้ควรปฏบิตัสิ ำหรับผูย้ืน่ค ำขอฯ 

 

  3.1 กรอกขอ้มลูในค ำขอและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยและเงือ่นไขทีก่ ำหนด พรอ้มแจง้ชอ่งทำงกำร

ตดิตอ่ทีส่ะดวก เชน่ จดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) หรอืโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 

      3.2 แนบไฟลเ์อกสำรตรงตำมชอ่งขอ้มลูทีใ่ห ้upload ผำ่นระบบ e-submission 

  

 

 

 3.3 ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นกอ่นยืน่ค ำขอฯ 

 

 3.4 หมั่นตรวจสอบขอ้มูลในระบบ หรอื e-mail เพือ่ตรวจสอบสถำนะของเรือ่งทีย่ืน่ขออนุญำต 

 

 3.5 กรณีไมม่ั่นใจในกำรเลอืกสว่นประกอบ (FDA NUMBER) หรอืไมเ่ขำ้ใจกำรขอค ำชีแ้จงของเจำ้หนำ้ที ่ใหป้รกึษำหรอื



สอบถำมเจำ้หนำ้ทีก่อ่นกดยนืยันค ำขอฯ หรอืกอ่นกดตอบค ำชีแ้จงผำ่นระบบ e-submission หรอืกอ่นตอบค ำชีแ้จง 

 

 3.6 กรณีทีม่กีำรขอค ำชีแ้จง ผูข้ออนุญำตตอ้งตอบค ำชีแ้จงใหค้รบทกุขอ้ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

 3.7 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งพมิพใ์บรับค ำขอ(ตวัอยำ่งตำมภำคผนวกที ่4)พรอ้มแนบส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ (กรณีผูม้อี ำนำจไม่ไดม้ำ

ดว้ยตัวเอง) เพือ่มำรับหนังสอืตอบจำกทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที ่กองอำหำร ชัน้ 3 หอ้ง 325 ตกึส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

 4. กรณีดงัตอ่ไปนี ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคนืค ำขอทนัทแีละไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย 

 

 4.1 ผลติภัณฑห์รอืสว่นประกอบทีย่ืน่ขอฯ เขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหม ่(Novel Food) หรอืตอ้งประเมนิควำมปลอดภัยและควำม

เหมำะสมในอำหำรประเภทนัน้ 

 

 4.2 ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอฯ ใชว้ัตถทุีห่ำ้มใชใ้นอำหำร 

 

 4.3 ผูข้ออนุญำตตอบค ำชีแ้จงไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

 5.กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นตน้เหตใุหไ้ม่สำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะขอค ำชีแ้จง โดยผูย้ืน่ค ำขอฯ จะตอ้งตอบค ำชีแ้จง หรอืแนบไฟลเ์อกสำร หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 

10 วนัท ำกำร มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอฯละทิง้ค ำขอฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคนืค ำขอฯ ดงักลำ่ว และไมค่นื

คำ่ค ำขอ 

 

 6. กรณีผลติภัณฑม์คีวำมซับซอ้นหรอืมคีวำมคำบเกีย่วของกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหลำยฉบบั จะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำโดย

คณะท ำงำน/คณะกรรมกำร/หรอืผูเ้ชีย่วชำญ/หำรอืร่วมกับหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งใชร้ะยะเวลำเพิม่จำกทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบับ

นีโ้ดยประมำณ 15 &ndash; 45 วนัท ำกำร แลว้แตก่รณี 

 

หมำยเหต:ุ ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

http://privus.fda.moph.go.th 
/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์

(หมำยเหต:ุ (หมำยเหต ุ: ตอ้งน ำสง่เอกสำร ณ กองอำหำร ชัน้ 3 

หอ้ง 325 ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ระยะเวลำ
เปิดใหบ้รกิำรวนัจันทร ์- วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำร
ก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 8.30 - 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 

ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 24 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้เว็บไซด ์http://privus.fda.moph.go.th เพือ่ยืน่
ยันค ำขอผ่ำนระบบ E-submission ของ อย. โดยใช ้Username 

และ Password ทีไ่ดจ้ำกกำรสมัคร OPEN ID เพือ่เขำ้ระบบ 

แลว้ด ำเนนิกำรดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ค ำขอจำกระบบอำหำร 
กรอกรำยละเอยีดลงในแบบฟอรม์ค ำขอใหค้รบถว้น ตรงตำม

ขอ้เท็จจรงิ แลว้ upload เขำ้ระบบ พรอ้มแนบไฟลเ์อกสำร

0 นำท ี - 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 

หมำยเหต ุ: สำมำรถดำวนโ์หลดคูม่อืกำรใชง้ำน e-submission 
ระบบอำหำร ไดท้ีเ่ว็ปไซดส์ ำนักอำหำร 

 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) - 

ผูย้ืน่ค ำขอพมิพใ์บสัง่ช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอจำกระบบ e-
submission และช ำระเงนิตำมจ ำนวน และชอ่งทำงทีร่ะบใุน

ใบสัง่ช ำระฯ 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 

 

3) - 
ผูย้ืน่ค ำขอพมิพแ์บบฟอรม์ขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและ

กำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำร (Output) จ ำนวน 2 ชดุ พรอ้มน ำสง่
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำทกุฉบับ จ ำนวน 2 ชดุ ที่

หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึ อย. 

 
(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 
 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นถกูตอ้งของค ำขอและ
หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ ทัง้ในระบบ และเอกสำรทีน่ ำสง่ 

(หมำยเหต:ุ กรณีพบขอ้บกพร่อง หรอืขอค ำชีแ้จงเพิม่เตมิ จะสง่
รำยละเอยีดใหผู้ย้ืน่ค ำขอทำงระบบ e-submission และโปรด

ด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องหรอืใหช้ีแ้จงเพิม่เตมิภำยใน 10 วัน
ท ำกำร) 

 

(หมำยเหต:ุ -)  

45 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ผูป้ระเมนิ/คณะประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชำญ ด ำเนนิกำรประเมนิควำม

สอดคลอ้งตำมกฎหมำย 
(หมำยเหต:ุ -)  

17 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุมัต ิหรอืไม่อนุมัต ิและลงนำม
หนังสอืแจง้กำรอนุมัต ิหรอืไม่อนุมัต ิ

(หมำยเหต:ุ -)  

6 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

7) - 

แจง้ผลกำรพจิำรณำ และสง่มอบแกผู่ป้ระกอบกำรภำยใน  7 วัน

ท ำกำรหลงัเสร็จสิน้กำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

8) - 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวมทีร่ะบใุนคูม่อืฉบบันี ้ไม่ไดนั้บระยะเวลำ
ทีผู่ย้ ืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิ กรณีมเีหตใุหต้อ้งชีแ้จงเพิม่เตมิ ผู ้

อนุญำตจะแจง้เรือ่งทีต่อ้งชีแ้จงเพิม่เตมิใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบ โดย
ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 10 วนัท ำกำร หำก

ครบระยะเวลำแลว้ ผูย้ืน่ค ำขอยังไมช่ีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิ จะถอืวำ่
ผูย้ืน่ค ำขอฯละทิง้ค ำขอฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

จะคนืค ำขอฯ ดงักลำ่วและไมค่นืคำ่ค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบฟอรม์ขอใหพ้จิำรณำอนุมตัสิูตรอำหำรและกำรใชว้ตัถุเจอืปน

อำหำรทีร่ะบุขอ้มูลอยำ่งครบถว้น ถกูตอ้ง (Input) (ค ำขอ
อเิล็กทรอนกิส)์ (ตวัอยำ่งตำมภำคผนวก 2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หมำยเหต ุ: พมิพแ์บบฟอรม์ฯ (Output) (ตวัอยำ่งตำม
ภำคผนวก 3) จ ำนวน 2 ชดุ และน ำสง่ทีห่อ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึ 

อย. 

(ภำคผนวก 2 สว่นที ่2, ตัวอยำ่งกำรกรอกแบบฟอรม์ฯ (Input): 
รำยละเอยีดตำ่งๆ : ภำคผนวก 5 ขอ้ 1) 

) 

ส ำนักอำหำร 

2) 
 

แนบไฟลเ์อกสำรสตูรสว่นประกอบของผลติภณัฑ ์(คดิเป็นรอ้ยละ
ของน ำ้หนกัรวมกนัใหค้รบ100%) จำกผูผ้ลติ (ฉบบัจรงิ หรอื

ส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) พจิำรณำรำยละเอยีด
ตำ่งๆจำก ภำคผนวก 5 ขอ้ 2 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หมำยเหต ุ: พมิพเ์อกสำรจ ำนวน 2 ชดุ และน ำสง่ทีห่อ้ง 

325 ) 

- 

3) 

 

แนบไฟลเ์อกสำรกรรมวธิกีำรผลติทีส่อดคลอ้งกบัสตูรสว่นประกอบ

จำกผูผ้ลติ(ฉบบัจรงิ หรอืส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หมำยเหต ุ: พมิพเ์อกสำรจ ำนวน 2 ชดุ และน ำสง่ทีห่อ้ง 

325) 

- 

4) 
 

แนบไฟลเ์อกสำรคณุภำพมำตรฐำนของผลติภณัฑอ์ำหำรทีข่อให้
พจิำรณำ จำกผูผ้ลติ (ฉบบัจรงิ หรอืส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง) แลว้แตก่รณี  พจิำรณำรำยละเอยีดตำ่งๆจำก 
ภำคผนวก 5 ขอ้ 4 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หมำยเหต ุ: พมิพเ์อกสำรจ ำนวน 2 ชดุ และน ำสง่ทีห่อ้ง 

325) 

- 

5) 
 

แนบไฟลเ์อกสำรคณุภำพมำตรฐำนของวตัถเุจอืปนทีใ่ชเ้ป็น
สว่นประกอบของผลติภณัฑจ์ำกผูผ้ลติ(ฉบบัจรงิ หรอืส ำเนำทีม่ ี

กำรลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) พจิำรณำรำยละเอยีดตำ่งๆจำก 
ภำคผนวก 5 ขอ้ 5 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หมำยเหต ุ: พมิพเ์อกสำรจ ำนวน 2 ชดุ และน ำสง่ทีห่อ้ง 

325) 

- 

6) 

 

แนบไฟลเ์อกสำรตรวจสอบปรมิำณกำรใชว้ตัถุเจอืปนอำหำรทีร่ะบุ

ขอ้มูลอยำ่งครบถว้น ถกูตอ้ง (ภำคผนวก 6, ตวัอยำ่งกำรกรอก

แบบฟอรม์ฯ : ภำคผนวก 7 และพจิำรณำรำยละเอยีดตำ่งๆจำก 
ภำคผนวก 5 ขอ้ 6) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หมำยเหต ุ: พมิพเ์อกสำรจ ำนวน 2 ชดุ และน ำสง่ทีห่อ้ง 
325) 

- 

7) 

 

แนบไฟลเ์อกสำรคณุภำพมำตรฐำนของวตัถดุบิทีใ่ชเ้ป็น

สว่นประกอบของผลติภณัฑ(์ภำคผนวก 8 ) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หมำยเหต ุ: พมิพเ์อกสำรจ ำนวน 2 ชดุ และยืน่ทีห่อ้ง 325) 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีผูข้อใหพ้จิำรณำไมส่ำมำรถมำ
ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่พจิำรณำค ำขอใหพ้จิำรณำอนุมตัสิูตรอำหำรและกำรใชว้ตัถุเจอื

ปนอำหำร 
(หมำยเหต:ุ (ดว้ยค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบับที ่77/2559 

เรือ่ง กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น
อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผู ้
ยืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 

ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพ ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบั 
ผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ ต ำบลตลำดขวญั 

อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 โทรศพัทห์มำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail 
:1556@fda.moph.go.th สำยดว่น 1556 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในตำ่งจังหวดั ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ทีส่ถำน

ประกอบกำรตัง้อยู่ 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) 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))  
4) 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))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ภำคผนวก 1 : รำยชีอ่ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีก่ ำหนดสำรหำ้มใชใ้นอำหำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ภำคผนวก 2 : แบบฟอรม์ขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและกำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำร (Input) 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ภำคผนวก 3 : แบบฟอรม์ค ำขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและกำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำร (Output) 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ภำคผนวก 4 : ตัวอยำ่งใบรับค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) ภำคผนวก 5 : รำยละเอยีดกำรใหข้อ้มลูของเอกสำรประกอบกำรยืน่ขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและกำรใชว้ัตถุ

เจอืปนอำหำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

6) ภำคผนวก 6 : เอกสำรตรวจสอบปรมิำณกำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
7) ภำคผนวก 7 : ตัวอยำ่งกำรกรอกเอกสำรตรวจสอบปรมิำณกำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
8) ภำคผนวก 8 : รำยละเอยีดคณุภำพมำตรฐำนของวัตถดุบิ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: ขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและกำรใชว้ตัถเุจอืปนอำหำร(N)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตอิำหำร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง ก ำหนดระยะเวลำกำร

ปฏบิตัริำชกำรเพือ่บรกิำรประชำชน พ.ศ.2558 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 24.0 วนัท ำกำร 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ขอใหพ้จิำรณำอนุมัตสิตูรอำหำรและกำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำร(N) 1128091 กองอำหำร ปวณีำ 

08/04/2563 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 21/05/2563 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


