
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 

และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง  

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์ 

1.ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอำหำรประเภทเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มี

ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  

(ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง  

โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง                    

 

2. “เมล็ดกัญชง” หมำยควำมว่ำ เมล็ดจำกต้นกัญชงที่มีชื่อวิทยำศำสตร์ Cannabis sativa L. subsp. sativa ซึ่งได้รับ

อนุญำตถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดใหโทษ พ. ศ. 2522 

 

3. “น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง” หมำยควำมว่ำ กลีเซอไรด์ของกรดไขมันชนิดต่ำง ๆ ที่ได้จำกเมล็ดกัญชง 

 

4. “โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง” หมำยควำมว่ำ สำรประกอบอินทรีย์ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์สำยยำวของกรดแอมิโน (Amino acid) โดยให้

พลังงำน 4 แคลอรี ต่อโปรตีน 1 กรัม ที่ได้จำกเมล็ดกัญชงที่กะเทำะเปลือก หรือกำกของเมล็ดกัญชงที่เอำไขมันออกแล้ว 

 

5. “ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง หรือน  ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง” 

หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทำนนอกเหนือจำกกำรรับประทำนอำหำรตำมปกติ ซึ่งมีเมล็ดกัญชง หรือน  ำมันจำก

เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชงเป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอ่ืน 

ซึ่งมิใช่รูปแบบอำหำรตำมปกติ (Conventional foods) ส ำหรับผู้บริโภคท่ีคำดหวังประโยชน์ทำงด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 

 

6. ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ต้องเป็นไปตำม

เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในบัญชีหมำยเลข 2 ท้ำยประกำศฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี  
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ส่วนของ 
เมล็ดกัญชง 

หมวด
อำหำร* 

ประเภทอำหำร* ปริมำณปนเปื้อนสูงสุด  
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

สำรเตตรำไฮโดร 
แคนนำบินอล

ทั งหมด  
(Total THC) 

สำรแคนนำบิไดออล 
(CBD) 

เมล็ดกัญชง 
(Hemp seed, 
Hemp seed 
flour) และ 
โปรตีนจำก
เมล็ดกัญชง 
(Hemp seed 
protein) 

6.3 ผลิตภัณฑ์ธัญชำติส ำหรับอำหำรเช้ำ 
(Breakfast cereals, including rolled 
oats) 

0.15 3.0 

7.1 ผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดไม่หวำน 0.15 3.0 

7.2 ผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดหวำน 0.15 3.0 
13.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Food 

supplements) จำกโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 
หรือ 
โปรตีนจำกกำกเมล็ดกัญชง (Hemp protein 
meal) 

2.0 3.0 

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Food 
supplements) จำกโปรตีนเข้มข้นจำกเมล็ด
กัญชง (Hemp protein concentrate) และ
โปรตีนสกัดจำกเมล็ดกัญชง (Hemp protein 
isolate) 

0.15 3.0 

14.1.5 เครื่องดื่มจำกธัญชำติ(Cereal and grain 
beverages) 
ยกเว้น ชำ กำแฟ ชำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ในลักษณะเดียวกัน 

0.15 3.0 

15.1 ขนมขบเคี ยวที่มีมันฝรั่ง ธัญชำติแป้งหรือ
สตำร์ชเป็นส่วนประกอบหลัก 

0.15 3.0 

15.2 ขนมขบเคี ยวที่มีถั่วเป็นส่วนประกอบหลัก 
หรือเมล็ดพืชที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปและ 
แต่งกลิ่นรส เป็นส่วนประกอบหลัก 

0.15 3.0 
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ส่วนของ 
เมล็ดกัญชง 

หมวด
อำหำร* 

ประเภทอำหำร* ปริมำณปนเปื้อนสูงสุด  
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

สำรเตตรำไฮโดร 
แคนนำบินอล

ทั งหมด  
(Total THC) 

สำรแคนนำบิไดออล 
(CBD) 

น  ำมันจำก
เมล็ดกัญชง 
(hemp seed 
oil) 

02.1.2 น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil)  

ใช้บริโภคโดยตรง 

1.0 3.0 

02.2.2 ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน  ำในน  ำมัน ส้ำ
หรับใช้ทำหรือป้ำยหรือใช้เป็นวัตถุดิบ (Fat 
spreads, dairy fat spreads and 
blended spreads) 

0.15 3.0 

12.7 สลัดและผลิตภัณฑ์ทำแซนวิช (Salads (e.g., 
macaroni salad, potato salad) and 
sandwich spreads) 

0.15 3.0 

13.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Food 
supplements) –Oil supplement 

5.0 3.0 

หมำยเหตุ: * อ้ำงอิงจำกหมวดอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 

ผลิตภัณฑ์อ่ืนนอกเหนือจำกบัญชีหมำยเลข 2 ต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดเพิ่มเติม ตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

 

7. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 

  7.1 ต้องได้รับอนุญำตสถำนที่ผลิตตำมประเภทอำหำรก่อน และใบอนุญำตที่ได้รับยังมีผลบังคับใช้ ทั งนี สถำนที่ผลิต

อำหำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวิธีกำรผลิต 

เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร 

  7.2 ต้องไม่เข้ำข่ำยเป็นอำหำรใหม่และอำหำรที่มีอำหำรใหม่เป็นส่วนผสม (NOVEL FOOD) ศึกษำรำยละเอียดจำก 

คู่มือส ำหรับประชำชน เรื่อง กำรขอประเมินควำมปลอดภัยอำหำร 

  7.3 ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง เมล็ดกัญชง น  ำมันจำก

เมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชงหรือ

โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง  
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7.4 ต้องมีรำยละเอียดสูตรส่วนประกอบและกรรมวิธีกำรผลิต เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง 

เมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ำมัน

จำกเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 

ทั งนี  เมล็ดกัญชงนั นต้องได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำยและเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ระบุชื่อยำ  

เสพติดให้โทษในประเภท 5 พ. ศ. 2563 และต้องมีกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตน้ํำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำก

เมล็ดกัญชง หรือผลิตภัณฑ์อำหำร ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชงตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย วิธีกำรผลิต 

เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร 

หำกมีกรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศฯ ต้องเป็นไปตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดก่อน แล้วจึงยื่นค ำ

ขออนุญำตผลิตภัณฑ์ 

7.5 กรณีกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 

7.6 ต้องไม่มีกำรใช้วัตถุท่ีห้ำมใช้ในอำหำร และ/หรืออำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำย ตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 

7.7 ไม่มีจุลินทรีย์ก่อโรค ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรตรวจวิเครำะห์ ของอำหำรด้ำนจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค 

7.8 ตรวจพบสำรปนเปื้อนตกค้ำงได้ไม่เกินปริมำณสูงสุด ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเรื่อง มำตรฐำน

อำหำรที่มีสำรปนเปื้อน 

 

8. กำรใช้ภำชนะบรรจุอำหำร ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของ

ภำชนะบรรจุที่ท ำจำกพลำสติก และกำรใช้ภำชนะบรรจุพลำสติก/ฝำพลำสติกมีสีนอกเหนือจำกสีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลว

หรือก่ึงแข็งก่ึงเหลวต้องมีรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุพลำสติก/ฝำพลำสติกมีสี ตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของภำชนะบรรจุที่ท ำจำกพลำสติก 

 

9. กำรใช้ชื่ออำหำร หรือตรำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง เมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบ

ของเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุขอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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10. กำรแสดงฉลำกอำหำร ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องกำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ 

และเรื่องเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง 

น  ำมันจำกเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  

11. กำรแสดงข้อควำมกล่ำวอ้ำงทำงโภชนำกำรบนฉลำกผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง หรือน  ำมันจำก

เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ต้องเป็นไปตำมประกำศ กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ฉลำกโภชนำกำร  

 

12. กำรแสดงข้อควำมกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพบนฉลำกผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง หรือน  ำมันจำกเมล็ดกัญ

ชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ต้องเป็นไปตำมประกำศ กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง กำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพของอำหำร 

 

13. ไม่อนุญำตกำรกล่ำวอ้ำงชนิดและปริมำณ รวมทั งกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพของสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอลทั งหมด 

(Total Tetrahydrocannabinol, Total THC) และสำรแคนนำบิไดออล (Cannabidiol, CBD) 

  

14. ไม่อนุญำตกำรแสดงรูปภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำมส่วนอ่ืน ๆ ของกัญชง หรือในควำมหมำยท ำนองเดียวกัน ยกเว้น

ส่วนของเมล็ดกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบ 

 

วิธีกำร 

1. กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/แบ่งบรรจุเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศไทย 

  1.1 ค ำขอขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.17) พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำร

เข้ำข่ำยโรงงำน  

  1.2 ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  

 

2. กำรขอแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์ 

 2.1 ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19) พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณีผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18) ไว้ 

  2.2 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กรณี

ผลิตภัณฑ์ได้รับใบส ำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ. 3/1) ไว้ 
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3. กำรเพ่ิมฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก  

ให้ยื่นหนังสือชี แจงกำรขอเพ่ิมฉลำกอำหำรที่ผลิตเพ่ือส่งออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักรพร้อมฉลำกอำหำร กรณีผลิตภัณฑ์ได้รับ

ใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18) หรือผลิตภัณฑ์ได้รับใบส ำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (แบบ สบ. 3/1) ไว้ 

 

4. กำรขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร  

ให้ยื่นค ำขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.20) กรณีใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร  

(แบบ อ.18) ฉบับจริงสูญหำย หรือช ำรุด หรือถูกท ำลำยบำงส่วน 

 

เงื่อนไข 

1.ผู้ยื่นขออนุญำต ต้อง 

1.1 เป็นเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคล และมีอ ำนำจตัดสินใจลงนำม

รับทรำบข้อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้ำของกิจกำร หรือผู้ด ำเนินกิจกำร หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคล ให้มีหนั งสือ

มอบอ ำนำจให้เป็นผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรแทนด้วย โดยให้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอ รับทรำบข้อบกพร่อง และชี แจงข้อมูล

รำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำขอได้ (สำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอ ำนำจ และศึกษำรำยละเอียด

หลักฐำนและเงื่อนไขต่ำงๆ ได้ที่เว็ปไซด์กองอำหำร) 

-  กรณีสถำนประกอบกำรตั งอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร ยื่นได้ที่กองอำหำร ห้อง 325 ชั น 3 อำคำร 5 ตึกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

- กรณีสถำนประกอบกำรตั งอยู่ที่ต่ำงจังหวัดให้ยื่นที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั นๆ  

1.2 ประเมินและจัดเตรียมเอกสำรตำมแบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) ด้วยตนเอง (ศึกษำ

รำยละเอียดกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง (http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P425.PDF) หลักเกณฑ์

และรำยกำรเอกสำรที่จะต้องจัดเตรียม (https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx )  

ก่อนยื่นค ำขอฯ โดยกำรกรอบแบบค ำขอขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17) หรือค ำขออนุญำตกำรใช้ฉลำกอำหำร กรณี

สถำนที่ผลิตอำหำรไม่เข้ำข่ำยโรงงำน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ  

 

2. กรณีดังต่อไปนี  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคืนค ำขอทันทีและไม่คืนค่ำใช้จ่ำย ในกรณีดังต่อไปนี  

  2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอฯ ไม่สอดคล้องประเภทของอำหำรที่ยื่นขอฯ หรือยื่นค ำขอฯ ผิดประเภทอำหำร 

 2.2 ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ยื่นขอฯ เข้ำข่ำยเป็นอำหำรใหม่ (Novel Food) หรือต้องประเมินควำมปลอดภัย

และควำมเหมำะสมในอำหำรประเภทนั น หรือเป็นอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P425.PDF
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2.3 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ตกมำตรฐำน หรือรำยละเอียดไม่ครบถ้วนตำมข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ ต้อง

ตรวจวิเครำะห์ หรือมีอำยุเกิน 1 ปีนับตั งแต่วันที่ออกรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ เว้นแต่มีหลักฐำนว่ำเคยยื่นก่อนวันที่

ระบุในรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

2.4 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอฯ ใช้วัตถุที่ห้ำมใช้ในอำหำร หรือวัตถุเจือปนอำหำรไม่สอดคล้องกับประกำศกระทรวง

สำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 

2.5 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอฯ มีชนิดอำหำร หรือสูตรส่วนประกอบ หรือกรรมวิธีกำรผลิต ไม่เป็นไปตำมที่รัฐมนตรี

ประกำศก ำหนด 

2.6 ผู้ขออนุญำตตอบค ำชี แจงไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

3. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้  

เจ้ำหน้ำที่จะขอค ำชี แจง โดยผู้ยื่นค ำขอฯ จะต้องตอบค ำชี แจง หรือแนบไฟล์เอกสำร หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยใน  

20 วันท ำกำร จ ำนวน 3 ครั ง มิเช่นนั นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอฯ ละทิ งค ำขอฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคืนค ำขอ

ฯ ดังกล่ำวและไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 

 

4. กรณีรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำน ให้ผู้ยื่นขออนุญำตส่ง

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์และ/หรือเอกสำรแสดงรำยละเอียดควำมไม่ชัดเจนหรือควำมไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

 

5. ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมซับซ้อนหรือมีควำมคำบเกี่ยวของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหลำยฉบับ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำโดย

คณะท ำงำน/คณะกรรมกำร/หรือผู้เชี่ยวชำญ จะต้องใช้ระยะเวลำเพ่ิมจำกที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี  โดยประมำณ 15-45 วันท ำกำร 

แล้วแต่กรณ ี

หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงจัดท ำช่องทำงกำรยื่นค ำขอออนไลน์ผ่ำนระบบ E-Submission 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานที่ให้บริการ 
กองอาหาร ห้อง 325 อาคาร 5 ชั้น 3 ส านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ที่สถำนที่ผลิต/แบ่งบรรจุอำหำร ตั งอยู่ /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 ถึง 28 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) 1. กำรขออนุญำต 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.1 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำขอและหลักฐำน 
ประกอบกำรพิจำรณำ 
(หมายเหตุ:  
กรณีพบข้อบกพร่อง หรือขอค าชี้แจงเพ่ิมเติมผู้ประกอบกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องหรือชี แจงเพิ่มเติมภำยในวันที่
ก ำหนด) 

30 นำที ส ำนักงำคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1.2 เจ้ำหน้ำที่ประเมินควำมสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์
ข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
(หมายเหตุ: -)  

20 วันท ำกำร ส ำนักงำคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
1.3 ผู้มีอ ำนำจลงนำม พิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต 
(หมายเหตุ: หลังเสร็จสิ้นการลงนามจะแจ้งผู้ขออนุญาตภายใน 
7 วันท าการ) 

7 วันท ำกำร ส ำนักงำคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 

4) ส่งมอบเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับอนุญำต/ไม่อนุญำต 
(หมายเหตุ : กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์รับเอกสารหลักฐาน
ด้วยตนเอง หน่วยงานจะส่งทางไปรษณีย์) 

30 นำที ส ำนักงำคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 
5) 2. กำรขอแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์ 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
2.1 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำขอและ 
เอกสำรหลักฐำน 
(หมายเหตุ: กรณีพบข้อบกพร่อง หรือขอค าชี้แจงเพ่ิมเติม 
ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือชี้แจงเพ่ิมเติม
ภายในวันที่ก าหนด)  
 

30 นำที ส ำนักงำคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 



-9- 
 

ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
6) กำรพิจำรณำ 

2.2 เจ้ำหน้ำที่ประเมินควำมสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์
ข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
(หมายเหตุ: -)  

14 วันท ำกำร ส ำนักงำคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
2.3 ผู้มีอ ำนำจลงนำม พิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต 
(หมายเหตุ: หลังเสร็จสิ้นการลงนามจะแจ้งผู้ขออนุญาตภายใน 
7 วันท าการ) 

5 วันท ำกำร ส ำนักงำคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 

8) ส่งมอบเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับอนุญำต/ไม่อนุญำต 
(หมายเหตุ : กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์รับเอกสารหลักฐาน
ด้วยตนเอง หน่วยงานจะส่งทางไปรษณีย์) 

30 นำที ส ำนักงำคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 
9) - 

หมำยเหตุ 
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
1. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 28 วันท ำกำร ส ำหรับค ำขอขึ น
ทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.17), ค ำขออนุญำตใช้ฉลำก
อำหำร  
 (หมายเหตุ: -) 

0 นำที - 
 

10) - 
2. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 20 วันท ำกำร ส ำหรับค ำขอแก้ไขรำยกำร
ทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19), แบบกำรแก้ไขรำยละเอียด
ของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร 
(หมายเหตุ: -)  

 
 

0 นำที 

 
 
- 
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ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
11) - 

3.ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 4 วันท ำกำร ส ำหรับค ำขอใบแทนใบส ำคัญ
กำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.20)  
4. ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 1 วันท ำกำร ส ำหรับค ำขอแก้ไขตำม
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ. 2562 
5. กำรอนุญำตแบบระบบอัตโนมัติ ส ำหรับกำรขอเพ่ิมฉลำก
อำหำรที่ผลิตเพ่ือส่งออกจ ำหน่ำยนอก รำชอำณำจักร 
(หมายเหตุ: -)  

0 นำที - 
 

12) - 
หมำยเหตุ 
1) ระยะเวลำด ำเนินกำรรวมที่ระบุในคู่มือฉบับนี  ไม่ได้นับ
ระยะเวลำที่ผู้มำยื่นค ำขอชี แจงเพ่ิมเติม  
2) กรณีมีเหตุให้ต้องชี แจงเพิ่มเติม ผู้อนุญำตจะแจ้งเรื่องที่ต้อง
ชี แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ โดยผู้ยื่นค ำขอต้องด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยใน 20 วันท ำกำร  จ ำนวน 3 ครั ง หำกครบ
ระยะเวลำแล้ว ผู้ยื่นค ำขอยังไม่ชี แจงข้อมูลเพ่ิมเติม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำพิจำรณำค ำขอตำมที่ยื่นไว้แล้ว  
(หมายเหตุ: -)  

0 นำที - 
 

13) - 
3) กรณีผลิตภัณฑ์มีควำมซับซ้อนหรือมีควำมคำบเกี่ยวของ 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหลำยฉบับจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำโดย
คณะท ำงำน/ คณะอนุกรรมกำร/ คณะกรรมกำร อำจต้องใช้
ระยะเวลำเพ่ิมจำกที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี  โดยประมำณ  
15-45 วันท ำกำร แล้วแต่กรณี  
(หมายเหตุ: -)  

0 นำที - 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
1. กำรยื่นขออนุญำตผลิตที่ผลิต/แบ่งบรรจุ เพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ 

1.1 ค ำขอขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17) กรณีเป็นสถำนที่ผลิต
อำหำรเข้ำข่ำยโรงงำน (ใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2)) หรือ  
ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำ
ข่ำยโรงงำน (สบ.1) หรือใบส ำคัญเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำ
ข่ำยโรงงำน (สบ.1/1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 

กองอำหำร 

2) 
 

1.2 สูตรส่วนประกอบ 100%  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

1.3 เอกสำรกรรมวิธีกำรผลิต  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หำกกรรมวิธีอ่ืนต้องได้รับต้องเป็นไปตำมที่รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนดก่อน จึงจะยื่นค ำขอฯ)  

- 

4) 
 

1.4 เอกสำรข้อก ำหนดเฉพำะ (Specification) ของวัตถุดิบ (ถ้ำ
มี)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

1.5 เอกสำรข้อก ำหนดเฉพำะ (Specification) ของผลิตภัณฑ์ 
(ถ้ำมี)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
6) 

 
1.6 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำนของ

ผลิตภัณฑ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

1.7 กรณีฉลำกแสดงกำรกล่ำวอ้ำงโภชนำกำร ให้ยื่นรำยงำนผล
วิเครำะห์โภชนำกำรของผลิตภัณฑ์เฉพำะอำหำรควบคุมเฉพำะ 
ส ำหรับอำหำรอ่ืนนอกเหนือจำกอำหำรควบคุมเฉพำะ หลังจำกได้รับ
เลขสำรบบอำหำรให้มีรำยงำนผลวิเครำะห์โภชนกำรเก็บไว้  
ณ สถำนที่ผลิต  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

1.8 เอกสำรอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เช่น เอกสำรหลักฐำนกำรได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง กรณีแสดงข้อควำม ออร์กำนิก (organic)) 

- 

9) 
 

1.9 เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรของวัตถุดิบ 
(ถ้ำมี)   
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

10) 
 

1.10 เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรของ
ผลิตภัณฑ์  (ถ้ำมี)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) 

 
1.11  ฉลำกอำหำรภำษำไทย   

ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ฉลำกสีหรือขำวด ำให้แจ้งสีพื น,รูปภำพ/สัญลักษณ,์ตัวอักษร) 

 
- 

12) 1.12 หนังสือรับรองว่ำต้องมีรำยงำนผลวิเครำะห์ภำชนะบรรจุ
พลำสติกตำมประกำศฯ ว่ำด้วยเรื่อง ภำชนะบรรจุพลำสติกเก็บไว้  
ณ สถำนที่ผลิต กรณีมีกำรใช้ภำชนะบรรจุพลำสติกมีสีนอกเหนือจำก 
สีขำวหรือใส ที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว 

จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

13) 
 

1.13 เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

14) 
 

1.14  ตัวอย่ำงอำหำร (ถ้ำมี)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

15) 
 

2. กำรยื่นขออนุญำตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อกำรส่งออก 
2.1 ขอขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17) กรณีเป็นสถำนที่ผลิต

อำหำรเข้ำข่ำยโรงงำน (ใบอนุญำตผลิตอำหำร อ.2) หรือ ค ำขอ
อนุญำตใช้ฉลำกอำหำร กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำย
โรงงำน (สบ.1) หรือใบส ำคัญเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำย
โรงงำน (สบ.1/1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ : กรณียื่นค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร จ ำนวน 2 ฉบับ 
และพิมพ์เท่ำนั น 
 

กองอำหำร 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
16) 

 
2.2 สูตรส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ 100% 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

17) 
 

2.3 กรรมวิธีผลิต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

18) 
 

2.4 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

19) 
 

2.5 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เช่น ผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุพลำสติกมีสี 
นอกเหนือจำกสีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลว) 

- 

20) 
 

2.6 หนังสือจำกผู้สั่งซื อโดยระบุ ว่ำผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญำตมี
คุณภำพหรือมำตรฐำน สูตรส่วนประกอบ  กรรมวิธีผลิต ฉลำก 
สอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศผู้สั่งซื อ และจัดทจ ำหน่ำยเป็น
อำหำรหรือผลิตภัณฑ์ในประเทศผู้สั่งซื อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
21) 2.7 ฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก พร้อมค ำแปลหำกไม่ใช่ภำษำอังกฤษ 

(แปลเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออำหำร ส่วนประกอบอำหำรและข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ผลิตอำหำร) โดยฉลำกระบุ   
- ประเทศผู้ผลิต และ      
- เลขสำรบบอำหำร/เลขสถำนที่ผลิตอำหำร/ชื่อและท่ีตั งของ 
สถำนที่ผลิต 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 
 

- 

22) 
 

2.8 หนังสือรับรองว่ำต้องมีรำยงำนผลวิเครำะห์ภำชนะบรรจุ
พลำสติกตำมประกำศฯ ว่ำด้วยเรื่อง ภำชนะบรรจุพลำสติกเก็บไว้  
ณ สถำนที่ผลิต กรณีมีกำรใช้ภำชนะบรรจุพลำสติกมีสีนอกเหนือจำก 
สีขำวหรือใส ที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

- 

23) 
 

3. กรณีขอแก้ไขรำยกำรที่ได้รับอนุญำตแล้ว 
3.1 แบบกำรแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี   

3.1.1  ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19) 
ที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนพร้อมผู้มีอ ำนำจลงนำมจริงในค ำขอฯ 
กรณีได้รับอนุญำตใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร(อ.18)  

3.1.2 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำต 
ใช้ฉลำกอำหำร (กรอกรำยละเอียดครบถ้วนพร้อมผู้มีอ ำนำจลงนำม
จริงในค ำขอฯ (พิมพ์เท่ำนั น) จ ำนวน 2 ฉบับ กรณีได้รับอนุญำต
ใบส ำคัญฯ (สบ.3/1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 
 
 

กองอำหำร 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
24) 

 
3.2  ใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนตรับอำหำร(อ.18) กรณีมีกำรแก้ไข

ที่มีผลกระทบต่อรำยละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ อ.18  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

25) 
 

3.3 แจ้งรำยละเอียดที่ประสงค์จะแก้ไข เช่น ชื่ออำหำร 
สูตรส่วนประกอบ พร้อมเหตุผลกำรแก้ไขรำยละเอียด
ดังกล่ำวจำกผู้ผลิต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

26) 
 

3.4 กรณีกำรแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ต้องแสดงเอกสำร ดังนี   
3.4.1 เอกสำรเปรียบเทียบสูตรส่วนประกอบปัจจุบันและสูตร 

ส่วนประกอบใหม่พร้อมร้อยละของค่ำควำมแตกต่ำง  
3.4.2  รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนของ

ผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

27) 
 

3.5 ฉลำกอำหำร  กรณีกำรแก้ไขมีผลกระทบต่อฉลำก เช่น  
กำรแก้ไขชื่ออำหำร  เป็นต้น 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมแนบฉลำกอำหำรเดิมฉบับที่มีลำยเซ็นจริงที่ได้รับ
อนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่ยังมีผล) 

- 

28) 
 

3.6 เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือ 
สัญลักษณ์บนฉลำกอำหำร (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
29) 

 
3.7 เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

30) 
 

3.8 ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ได้รับกำรรับรองส ำเนำจำกผูอ้นุญำต 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 

- 

31) 
 

4. กรณีขอแก้ไขฉลำกที่ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภำพ 
สรรพคุณ มำตรฐำน หรือควำมปลอดภัยของอำหำรตำม 
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วย 
เรื่อง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำรฉบับปัจจุบัน 
(หมายเหตุ: โปรดศึกษาเพ่ิมเติมที่คู่มือประชาชนเรื่อง การขอแก้ไข
ฉลาก กรณีการแก้ไขไม่มีผลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ 
มาตรฐาน หรือความปลอดภัยของอาหารตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับ 
เลขสารบบอาหาร ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหาร
ไว้แล้ว) 
 4.1 แบบกำรแก้ไขรำยกำรอนุญำตของผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี 

4.1.1 ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19)  

กรณีได้รับใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.18)  

     4.1.2 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้

ฉลำกอำหำร กรณีได้รับใบส ำคัญอนุญำตกำรใช้ฉลำกอำหำร  

(สบ.3/1) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้
ฉลำกอำหำร พิมพ์เท่ำนั น จ ำนวน 2 ฉบับ) 

กองอำหำร 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
32) 

 
4.2 ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ได้รับกำรรับรองส ำเนำจำกผูอ้นุญำต 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กองอำหำร 

33) 
 

5.กำรเพิ่มฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก 
5.1 หนังสือชี แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออก 

จ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ยื่นค ำขอผ่ำนระบบ e-submission โดย upload ค ำขอ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ก ำหนด ตำมคู่มือประชำชน  
เรื่อง กำรขอเพ่ิมชื่ออำหำรหรือฉลำกอำหำรเพ่ือกำรส่งออกจ ำหน่ำยนอก
รำชอำณำจักร) 

กองอำหำร 

34) 
 

5.2 ฉลำกอำหำรที่ประสงค์จะส่งออก 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (โดยฉลำกระบุประเทศผู้ผลิต และเลขสำรบบอำหำร/  
เลขสถำนที่ผลิตอำหำร/ชื่อและที่ตั งของสถำนที่ผลิต) 

- 

35) 
 

5.3 ค ำแปลภำษำต่ำงประเทศ ยกเว้นฉลำกระบุเป็นภำษำอังกฤษ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (แปลเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออำหำร ส่วนประกอบ
อำหำรและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอำหำร) 
 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
36) 

 
6. กำรขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร 

6.1 กรณีใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำรสูญหำย ยื่นค ำขอ
ใบแทนใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.20) พร้อมใบ
แจ้งควำมฉบับจริงท่ีระบุว่ำ ใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร
เลขที.่.......(ระบุเลขท่ีต ำรับรำยกำรที่สูญหำย)...... ได้สูญหำยไป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ได้รับกำรรับรองส ำเนำจำกผู้

อนุญำต) 

กองอำหำร 

37) 
 

6.2 กรณีใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำรช ำรุด หรือถูก
ท ำลำยบำงส่วน  
ยื่นค ำขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.20) 
จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมแนบแบบ อ.18 ที่ช ำรุด หรือถูกท ำลำย และ
ส ำเนำแบบ อ.2 หรือแบบ อ.7 (ทุกหน้ำ) และส ำเนำหนังสือมอบ
อ ำนำจที่ได้รับกำรรับรองส ำเนำจำกผู้อนุญำต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท) 
1) ใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18) 5,000 
2) ใบแทนใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร 500 

 

  ด้วยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 77/2559 เรื่อง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรพิจำรณำ

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ตำมควำมในมำตรำ 44  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรต้อง

ช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นค ำขอด้ำนอำหำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอใน

กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตอำหำร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2560 ดังนี  

 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
1) ค ำขอขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17) / ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร  3,000 
2) 

 
ค ำขอขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17) / ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร 
กรณีอ้ำงอิงสูตรและกรรมวิธีกำรผลิตที่เคยได้รับอนุญำตอยู่เดิมของ
ผู้รับอนุญำตท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกัน 

1,000 

3) ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.19)/ แบบกำรแก้ไข
รำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร 

1,000 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กรณีสถำนประกอบกำรที่ตั งอยู่ในกรุงเทพ ติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำม

กำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชั น 1 อำคำร 
1 ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2590 7354-55   
โทรสำร 0 2590 1556   E-mail: 1556@fda.moph.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) กรณีสถำนประกอบกำรที่ตั งอยู่ในต่ำงจังหวัด ติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่สถำน
ประกอบกำรตั งอยู่ 
(หมายเหตุ: -)  

3) สำยด่วน 1556 
(หมายเหตุ: -)  

4) กองอำหำร โทร. 02-590-7195 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

 

 

 



-22- 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรอนุญำตเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์

อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 
(หมายเหตุ: -)  

2) แนวทำงกำรกรอกรำยละเอียดค ำขอขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17) ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร และค ำขอ
แก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแล้ว และตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

3) แนวทำงกำรกรอกรำยละเอียดในแบบหนังสือชี แจงกำรขอเพ่ิมฉลำกอำหำรที่ผลิตเพ่ือกำรส่งออกจ ำหน่ำยนอก
รำชอำณำจักร และตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
(หมายเหตุ: -) 

4)  ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์ม 
 

6) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) ค ำขอขึ นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17),  ค ำขอ
อนุญำตใช้ฉลำกอำหำร  
(หมายเหตุ: -)  

7) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.19), 
แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร, กำรแก้ไขตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วยเรื่อง กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเลขสำรบบอำหำรฉบับปัจจุบัน, หนังสือ
ชี แจงกำรขอเพ่ิมฉลำกอำหำรที่ผลิตเพ่ือส่งออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 
(หมายเหตุ: -)  

8) เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมำยเหตุ 

ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมที่เวปไซด์กองอำหำร 
 

5 สิงหำคม 2564 

 


