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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

กฎหมายและการขออนุญาต 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า     
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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เจตนารมณ ์พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 

Preventive and Corrective Measure 

พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 มีเจตนารมณเ์พื่อควบคุม

ผลิตภณัฑอ์าหารใหมี้ความปลอดภยั โดยประกอบไปดว้ย 

   บทบาทหนา้ท่ีของ ภาครฐัในการควบคมุ ก ากบัดแูล ทั้ง 

        สถานที่ผลิต ผลิตภณัฑ ์ภาชนะบรรจ ุและการโฆษณา 

   หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบการ 
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อาหาร 

  ของกิน หรือ เครื่องค  าจุนชีวิต ได้แก่ 

       (1) วัตถุที่คนกิน ดื่ม  หรือน าเข้าสู่
ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธี/หรือรูปลักษณะ
ใดๆ 

       (2 )  วั ตถุที่ มุ่ งหมายใช้ หรื อ เป็ น
ส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงเจือ
ปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

 

ยา 

วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท   

ยาเสพติดให้โทษ 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำรให้หลำกหลำย... !! 

ฟำร์ม 

ผลิตภณัฑ์ประมง 

ผลิตภณัฑ์จำก 
พชื ผัก ผลไม้ 

วัตถุเจือปนอำหำร 

ผลิตภณัฑ์ 
เสริมอำหำร 

วติำมิน & เกลือแร่ 

อำหำรทำง
กำรแพทย์ 

ภำชนะบรรจุ 

Stevioside Product 

อำหำรวัตถุ 
ประสงค์ 
พเิศษ 

เนือ้สัตว์  
ผลผลิตจำกสัตว์ 
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ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภค 

ก ากบัดแูล คุม้ครอง 

การควบคุมอาหารตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522  

ปลอดภยั     คุม้ค่า    สมประโยชน ์

กฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(มาตรฐานบงัคบั) 



ผูบ้ริโภค 

ผูป้ระกอบการ 

คาดหวงัอาหาร 

 ปลอดภยั      คุม้ค่า       สมประโยชน ์

หนา้ที่: น ามาตรฐานมาจดัการในการผลิต 

ผลิต/น าเขา้/จ  าหน่ายอาหาร 

การก ากบัดแูลก่อนออกสู่ตลาด 
สถานที/่ผลิตภณัฑ/์โฆษณา 

การก ากบัดแูลหลงัออกสู่ตลาด 
สถานที่/ผลิตภณัฑ/์โฆษณา   

มาตรฐานอาหาร

บงัคบั 

 

ผลิต    

น าเขา้    

 

ผลิต    

น าเขา้    

กลไกการออกแบบระบบควบคมุอาหาร ภายใต ้พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 6 
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มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้าเพื่อจ าหน่าย หรือ
จ าหน่ายซึ่งอาหารดังต่อไปนี  

          (1) อาหารไม่บริสุทธิ์ 

          (2) อาหารปลอม 

          (3) อาหารผิดมาตรฐาน 

          (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีก าหนด 

หมวด 4: การควบคุมอาหาร 
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มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย 

อาหาร 

ปลอดภัย 

สมประโยชน์ 

คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม 
กับวัย/ตรงตามข้อเท็จจริง 

อาหารท่ีดีเป็นอย่างไร..? 
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การจดัประเภทกลุม่ประกาศแบ่งไดด้งันี้ 

1.อาหารห้ามผลิต/น าเข้าหรือจ าหน่าย  7.อาหารควบคมุเฉพาะ 

2.อาหารท่ีห้ามน าเข้า หรือจ าหน่าย  8.อาหารก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน 

3.วตัถหุ้ามใช้ในอาหาร   9.อาหารท่ีต้องมีฉลาก   

4.ภาชนะบรรจ ุ    10.อาหารใหม่ 

5.ฉลาก                                     11. อ่ืนๆ 

6.หลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 
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ประเภทของประกาศฯ (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... เร ือ่ง 

1. อาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย 

1.1 (263) พ.ศ.2545 ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย (วุน้ส าเร็จรปูและขนมเยลลทีีม่ี
สว่นประกอบของกลโูคแมนแนน หรอืแป้งจากหวับกุในภาชนะบรรจขุนาดเล็ก) 

1.2 (264) พ.ศ.2545 ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย (ปลาปักเป้าทกุชนดิและอาหารที่
มเีนือ้ปลาปักเป้าเป็นสว่นผสม) 

1.3 (310) พ.ศ.2551 การหา้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่ายอาหารทีม่กีารบรรจสุ ิง่อืน่หรอืวัตถอุืน่ทีม่ใิช่

อาหารในภาชนะบรรจอุาหารและหบีหอ่ 

1.4 388 พ.ศ.2561 ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย (น ้ามันทีผ่า่นกระบวนการเตมิ
ไฮโดรเจนบางสว่นและอาหารทีม่นี ้ามันทีผ่า่นกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางสว่น
เป็นสว่นประกอบ) 

1.5 (391) พ.ศ.2561 ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย (น ้ามันพชืทีผ่า่นกรรมวธิเีตมิ
โบรมนี , กรดซาลซิลิคิ, กรดบอรร์คิ, บอรแ์รกซ ์, โพแทสเซยีมคลอเรต , คมูา
รนิ หรอื 1,2- เบนโซไพโรน  หรอื 5,6-เบนโซ-แอลฟา-ไพโรน  หรอื ซสิ-ออร์
โธ-คมูารคิ แอซดิ แอนไฮไดรด์ หรอื ออรโ์ธ-ไฮดรอกซซีนินามคิ แอซดิ แลค
โตน , ไดไฮโดรคมูารนิ  หรอืเบนโซไดไฮโดรไพโรน  หรอื 3,4-ไดไฮโดรคมูา
รนิ หรอืไฮโดรคมูารนิ,  ไดเอทธลินีไกลคอล หรอืไดไฮดรอกซไีดเอทธลิ-อเีธอ
หรอืไดไกลคอล หรอื ๒,๒' -ออกซบีสิ-เอทานอล หรอื ๒,๒'-ออกซไีดเอทานอล 
, ดลัซนิ หรอื 4-อทีอกซฟิิ นลิยเูรยีหรอื พารา-ฟี เนททอล คารบ์าไมด,์ เอเอฟ-
2 หรอื 2-(2-ฟรูลิ)-3- (5-ไนโตร-2-ฟรูลิ) อะครลิาไมด ์หรอื ฟรูลิฟรูาไมด ์, 
โพแทสเซยีมโบรเมต , ฟอรม์าลดไีฮด ์สารละลายฟอรม์าลดไีฮด ์และพารา
ฟอรม์าลดไีฮด ์, สารเมลามนี และสารในกลุม่เมลามนีเฉพาะกรดซยัยานูรกิ , 
และอาหารทีม่กีารใชส้ารขา้งตน้เป็นสว่นประกอบ 



ประเภทของประกาศฯ (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... เร ือ่ง 

2. อาหารทีห่า้มน าเขา้ หรอืจ าหน่าย 

2.1 (174) พ.ศ.2539 ก าหนดอาหารทีห่า้มน าเขา้หรอืจ าหน่าย (อาหารทีพ่น้ก าหนดหมดอายหุรอืพน้
ก าหนดทีค่วรบรโิภค ไดแ้ก ่อาหารทารกและอาหารสตูรตอ่เนื่องส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก, อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก, นมดดัแปลงส าหรับทารกและนม
ดดัแปลงสตูรตอ่เนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก, นมเปรีย้ว, นมโคทีผ่า่นกรรมวธิี
พาสเจอรไ์รส,์ อาหารมวีตัถปุระสงคพ์เิศษ) 

2.2 (345) พ.ศ.2555 ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย (อาหารทีม่กีารปนเป้ือนสาร
พันธกุรรมครายไนน์ซ,ี Cry9CDNASequence) 

2.3 377 (พ.ศ.2559) ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอาหารทีม่คีวามเสีย่งจากโรควัวบา้ 

3. วตัถทุีห่า้มใชใ้นอาหาร 

3.1 390 (พ.ศ.2561) ก าหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใชว้ตัถใุนอาหารทีผ่ลติเพือ่จ าหน่าย น าเขา้
เพือ่จ าหน่าย หรอืทีจ่ าหน่าย (แคลเซยีมไอโอเดท (calcium iodate) หรอื
โพแทสเซยีมไอโอเดท (potassium iodate) อนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเพือ่ปรับ
สภาวะโภชนาการเกีย่วกบัการขาดสารไอโอดนีเทา่นัน้ ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ, เมทลิแอลกอฮอล ์(methyl alcohol) หรอืเม
ทานอล (methanol) อนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเป็นสารชว่ยในการผลติ (processing 
aid) ส าหรับวตัถเุจอืปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่ง วตัถุ
เจอืปนอาหาร และอาหารเพือ่การสง่ออก, หญา้หวาน ซึง่มชี ือ่ทางวทิยาศาสตรว์า่ 
Stevia rebaudiana Bertoni และผลติภณัฑจ์ากหญา้หวาน อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
เฉพาะกรณีดงัตอ่ไปนี้เทา่นัน้ ไดแ้ก ่ใบหญา้หวานเป็นชาสมนุไพร ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่ง ชาสมนุไพร, สตวีอิอลไกลโคไซด ์(steviol 
glycosides) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่ง วตัถเุจอืปนอาหาร, 
หญา้หวาน หรอืสารสกดัจากหญา้หวาน ทีใ่ชส้ าหรับการผลติสตวีอิอลไกลโคไซด ์
ตาม (ข), หญา้หวานหรอืผลติภัณฑอ์ืน่จากหญา้หวาน นอกเหนอืจาก (ก)-(ค) 
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบภายใตห้ลักการขอ้ก าหนด
ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่งอาหารนัน้ๆ และ หญา้หวาน หรอื
ผลติภณัฑจ์ากหญา้หวานทีผ่ลติเพือ่การสง่ออก) 



ประเภทของประกาศฯ (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... เร ือ่ง 

4. ภาชนะบรรจ ุ

4.1 92 (พ.ศ.2528) ก าหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของภาชนะบรรจ ุการใชภ้าชนะบรรจ ุและการหา้มใช ้

วตัถใุดเป็นภาชนะบรรจอุาหาร 

4.2 (295) พ.ศ.2548 ก าหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของภาชนะบรรจทุีท่ าจากพลาสตกิ 

4.3 369 (พ.ศ.2558) ขวดนมและภาชนะบรรจนุมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

5. ฉลาก 

5.1 (182) พ.ศ.2541, 
(219) พ.ศ.2544 และ 
392 (พ.ศ.2561) 

ฉลากโภชนาการ 

5.2 (ฉบบัที ่373) 
พ.ศ.2559 

การแสดงสญัลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร 

5.3 (367) พ.ศ.2557, 
(383) พ.ศ.2560,  
(401) พ.ศ.2562 และ 
(410) พ.ศ.2562 

การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุ

5.4 ฉบบัที ่394 
(พ.ศ.2561) 

อาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ และคา่พลังงาน น ้าตาล ไขมัน และโซเดยีม
แบบจดีเีอ 

5.5 (ฉบบัที ่365) 
พ.ศ.2556 

การแสดงขอ้ความ “พรเีมยีม” บนฉลาก 

5.6 (ฉบบัที ่366) 
พ.ศ.2556 

การแสดงขอ้ความ “พรเีมยีม” บนฉลากน ้านมโคสด และน ้านมโคชนดิเต็มมันเนยที่
ผา่นกรรมวธิพีาสเจอรไ์รส ์

5.7 (ฉบบัที ่384) 
พ.ศ.2560 

การแสดงฉลากไมม่กีลเูตน 



ประเภทของประกาศฯ (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... เร ือ่ง 

6. หลักเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติ 

6.1 ฉบบัปี พ.ศ.2553 
(325) 

อาหารฉายรังส ี

6.2 (347) พ.ศ.2555 วธิกีารผลติอาหารทีใ่ชน้ ้ามันทอดซ ้า 

6.3 386 พ.ศ.2560 ก าหนดวธิกีารผลติ เครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นการผลติและการเก็บรักษาผักหรอืผลไม ้
สดบางชนดิ และการแสดงฉลาก 

6.4 (420) พ.ศ.2563 วธิกีารผลติ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการผลติ และการเก็บรักษาอาหาร 



ประเภทของประกาศฯ (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... เร ือ่ง 

7. มาตรฐานอาหารส าหรับอาหารทกุชนดิ 

7.1 98 (พ.ศ.2529), (273) 
พ.ศ.2546, (413) 
พ.ศ.2563 และ (414) 
พ.ศ.2563 

มาตรฐานอาหารทีม่สีารปนเป้ือน 

7.2 ฉบบัปี พ.ศ.2554 
(334) และ (371) 
พ.ศ.2558 

มาตรฐานอาหารทีม่กีารปนเป้ือนสารกมัมันตรังสกี าหนดเงือ่นไขการน าเขา้อาหารที่
มคีวามเสีย่งจากการปนเป้ือนสารกมัมันตรังส ี

7.3 เลขที ่387 พ.ศ.2560, 
ฉบบัที ่393 
(พ.ศ.2561) และ 
(419) พ.ศ.2563 

อาหารทีม่สีารพษิตกคา้ง 

7.4 (303) พ.ศ.2550 อาหารทีม่ยีาสตัวต์กคา้ง 

7.5 (268) พ.ศ.2546 และ 
(299) พ.ศ.2549 

มาตรฐานอาหารทีม่กีารปนเป้ือนสารเคมบีางชนดิ 

7.6 (269) พ.ศ.2546 มาตรฐานอาหารทีม่กีารปนเป้ือนสารเคมกีลุม่เบตา้อะโกนสิต ์

7.7 (364) พ.ศ.2556 และ 
(415) พ.ศ.2563 

มาตรฐานอาหารดา้นจลุนิทรยีท์ีท่ าใหเ้กดิโรค 

7.8 (416) พ.ศ.2563 คณุภาพหรอืมาตรฐาน หลักเกณฑเ์งือ่นไขและวธิกีารในการตรวจวเิคราะหข์อง
อาหารจลุนิทรยีท์ีท่ าใหเ้กดิโรค 

7.9 (376) พ.ศ.2559 อาหารใหม ่(Novel food) 

7.10 (424) พ.ศ.2564 อาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย 



ประเภทของประกาศฯ (ฉบบัที.่..) พ.ศ
.... 

เร ือ่ง 

8. อาหารควบคมุเฉพาะ 

9. อาหารทีก่ าหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน 

10. อาหารทีต่อ้งมฉีลาก 

รายละเอยีดของประเภทอาหาร  
ประกาศฯ เร ือ่ง และฉบบัที ่

 ดแูผน่ที ่19 – 24 
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ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

ส่ิงท่ีต้องทราบเก่ียวกบัการขออนุญาต 
 

1. พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
4. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2564 
5. คู่มือส าหรบัประชาชน เรื่อง .... 
6. หลกัเกณฑก์ารอนุญาตต่างๆ    

http://www.fda.moph.go.th/sites/ 
    food/Pages/Main.aspx 
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คู่มือรายการตรวจวิเคราะหฯ์ 
(http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/1.2-
Lab_Dmsc.pdf ) 

เกณฑก์ารตัง้ช่ืออาหาร  
(http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Perm
ission/4.2.1-Naming_Food.pdf) 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/1.2-Lab_Dmsc.pdf
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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
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


                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

กลุ่ม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ 
 

กลุ่ม 2 อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
 

กลุ่ม 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก 
 

กลุ่ม 4 อาหารอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่ม 1-3 
(อาหารทั่วไป) 

การแบ่งกลุ่มอาหาร 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  

ความเสี่ยง 
สูง 

ต่ า 
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

       กลุ่ม 1 : อำหำรควบคุมเฉพำะ 

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ มอบอ านาจใหจ้งัหวดั 

1. นมดัดแปลงส าหรับทารก และ นม
ดัดแปลงสตูรตอ่เนือ่งส าหรับทารก
และเด็กเล็ก 

ฉบับที ่156 (พ.ศ.2537),  (ฉบับที ่167) 
พ.ศ.2538, (ฉบับที2่86) พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที ่
307) พ.ศ.2550 

 

2. วัตถเุจอืปนอาหาร (ฉบับที2่81) พ.ศ. 2547, (ฉบับที ่363) พ.ศ.2556, 
(ฉบับที ่372) พ.ศ.2558 
(ฉบับที ่381) พ.ศ.2559, (ฉบับที ่389) พ.ศ.2561 

เฉพาะทีผ่ลติโดยวธิี
แบง่บรรจ ุ

3. อาหารทารกและอาหารสตูร 
ตอ่เนือ่งส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

ฉบับที ่157 (พ.ศ.2537), (ฉบับที ่168) พ.ศ.2538, 
(ฉบับที ่171) พ.ศ.2539 (ฉบับที2่87) พ.ศ.2547 
และ (ฉบับที ่308) พ.ศ.2550 

 

4. อาหารส าหรับผูท้ีต่อ้งการควบคมุ
น ้าหนัก 

(ฉบับที ่121) ( พ.ศ.2532) และ 

ฉบับปี พ.ศ.2554 (331) 

 

5. อาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก 

ฉบับที ่158 (พ.ศ. 2537) และ (ฉบับที ่169) 
พ.ศ.2538 

 

6. เอนไซมส์ าหรับใชใ้นการผลติ
อาหาร 

(ฉบับที ่409) พ.ศ.2562  

7. ผลติภัณฑท์ าความสะอาดหรอืฆา่
เชือ้ทีใ่ชส้ าหรับอาหาร 

(ฉบับที ่412) พ.ศ.2562  

8. เมล็ดกญัชง น ้ามันจากเมล็ดกญัชง 
โปรตนีจากเมล็ดกญัชง และ
ผลติภัณฑอ์าหารทีม่สีว่นประกอบจาก
เมล็ดกญัชง น ้ามันจากเมล็ดกญัชง 
หรอืโปรตนีจากเมล็ดกญัชง 

(ฉบับที ่425) พ.ศ.2564  
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     กลุ่ม 2 : อำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน 

ประเภท ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข มอบอ ำนำจให้จังหวัด 

1. กาแฟ (ฉบบัท่ี 197) พ.ศ. 2543, (ฉบบัท่ี276) พ.ศ.2546 และ ฉบบัปี พ.ศ.2554 (330)   

2. เกลือบริโภค* ฉบบัปี พ.ศ.2554 (333)    

3. ข้าวเติมวิตามิน ฉบบัท่ี 150 (พ.ศ. 2536)   

4.ไข่เย่ียวม้า  ( ฉบบัท่ี 236 ) พ.ศ. 2544   

5. ครีม ( ฉบบัท่ี 208 ) พ.ศ. 2543   

6. เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ ( ฉบบัท่ี 195 ) พ.ศ. 2543 และ ฉบบัปี พ.ศ.2554 (332)   

7. ช็อกโกแลต (ฉบบัท่ี 83) (พ.ศ. 2527) และ ฉบบัปี พ.ศ.2554 (327)   

8. ชา (ฉบบัท่ี 196) พ.ศ. 2543, (ฉบบัท่ี 277) พ.ศ.2546 และฉบบัปี พ.ศ.2554 (329)   

9. ชาจากพืช (ฉบบัท่ี 426) พ.ศ. 2564    

10. ซอสบางชนิด (ฉบบัท่ี 201) พ.ศ. 2543   

11.น า้แข็ง ฉบบัท่ี 78 (พ.ศ.2527), ฉบบัท่ี137 (พ.ศ.2534),  (ฉบบัท่ี254) พ.ศ.2545 
และ (ฉบบัท่ี285) พ.ศ.2547  

  

12. น า้นมถัว่เหลืองในภาชนะ 
บรรจท่ีุปิดสนิท ** 

( ฉบบัท่ี 198 ) พ.ศ. 2543   
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        กลุ่ม 2 : อำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน 

ประเภท ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข มอบอ ำนำจให้จังหวัด 

13.น า้บริโภคในภาชนะบรรจปิุดสนิท ฉบบัท่ี61 (พ.ศ.2524), ฉบบัท่ี135 (พ.ศ.2534), (ฉบบัท่ี 
220) พ.ศ.2544, (ฉบบัท่ี256) พ.ศ.2545, (ฉบบัท่ี284) 
พ.ศ.2547 และ ฉบบัปี พ.ศ.2553 (316) 

  

14. น า้ปลา ( ฉบบัที ่203 ) พ.ศ.2543, ฉบบัปีพ.ศ.2553(323)และ 
(ฉบบัที ่403) พ.ศ.2562  

  

15. น า้ผึง้** ( ฉบบัท่ี 211 ) พ. ศ. 2543   

16. น า้มนัเนย ( ฉบบัท่ี 206 ) พ. ศ. 2543   

17. น า้มนัปลา (ฉบบัที ่422) พ. ศ. 2564    

18. น า้มนัและไขมนั ( ฉบบัท่ี 421 ) พ. ศ. 2564   

19. น า้แร่ธรรมชาติ ( ฉบบัท่ี 199 ) พ. ศ. 2543   

20. น า้ส้มสายช ู ( ฉบบัท่ี 204 ) พ. ศ. 2543   
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

         กลุ่ม 2 : อาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ประเภท ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข มอบอ ำนำจให้จังหวัด 

21. เนย ( ฉบบัท่ี 227 ) พ. ศ. 2544   

22. เนยแข็ง ( ฉบบัท่ี 209 ) พ. ศ. 2543   

30. เนยเทียม เนยผสม ผลติภณัฑ์เนย
เทียม และผลติภณัฑ์เนยผสม 

( ฉบบัท่ี 348 ) พ. ศ. 2555   

23. เนยใสหรือกี ( ฉบบัท่ี 226 ) พ. ศ. 2544   

24. ผลติภณัฑ์ปรุงรสที่ได้จาก 
      การย่อยโปรตีนของถัว่เหลือง 

ฉบบัปี พ.ศ. 2553 (317), ฉบบัปี พ.ศ. 
2553 (322) และ (ฉบบัท่ี 404) พ.ศ.2562 
 

   

25. ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร*** (ฉบบัท่ี 293) พ.ศ.2548, (ฉบบัท่ี 309) พ.ศ.2550 
(ฉบบัท่ี 405) และ (ฉบบัท่ี 411)พ.ศ.2562 เฉพำะท่ีผลิตโดยแบ่งบรรจ ุ

26. แยม เยลลี มาร์มาเลด ในภาชนะ    
     บรรจท่ีุปิดสนิท 

( ฉบบัท่ี 213 ) พ. ศ. 2543   

27. รอยลัเยลลี และ ผลติภณัฑ์         
      รอยลัเยลลี*** 

( ฉบบัท่ี 294 ) พ. ศ. 2548 เฉพำะท่ีผลิตโดยแบ่งบรรจ ุ 

28. อาหารกึ่งส าเร็จรูป ( ฉบบัท่ี 210 ) พ. ศ. 2543   

29. น า้เกลือปรุงอาหาร  ฉบบัปี พ.ศ. 2553 (324)   
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

      กลุ่ม 2 : อาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  

ประเภท ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ 

มอบอ านาจให้จงัหวดั 

31. นมโค (ฉบบัที ่350) พ.ศ.2556 และ 
(ฉบบัที ่406) พ.ศ.2562 

 

32. นมปรงุแต่ง (ฉบบัที ่351) พ.ศ.2556 และ 
(ฉบบัที ่407) พ.ศ.2562 

 

33. ผลติภณัฑข์องนม (ฉบบัที ่352) พ.ศ.2556 และ 
(ฉบบัที ่408) พ.ศ.2562 

 

34. นมเปรีย้ว (ฉบบัที ่353) พ.ศ.2556  
35. ไอศกรมี (ฉบบัที ่354) พ.ศ.2556  

36. อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท (ฉบบัที ่355) พ.ศ.2556 เฉพาะหน่อไมป้รบักรดบรรจุป๊ีบ 

37. เครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท (ฉบบัที ่356) พ.ศ. 2556  
(ฉบบัที ่402) พ.ศ.2562 
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

        กลุ่ม 3 : อำหำรที่ต้องมีฉลำก 

ประเภท ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข มอบอ ำนำจให้จังหวัด 

1. ขนมปัง ( ฉบบัท่ี 224 ) พ. ศ. 2544   

2. ซอสในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ( ฉบบัท่ี 200 ) พ. ศ. 2543    
3. แปง้ข้าวกล้อง  (ฉบบัท่ี  44 ) (พ. ศ. 2523)    
4. ผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ ( ฉบบัท่ี 243 ) พ. ศ. 2544   
5. วตัถแุต่งกลิน่รส ( ฉบบัท่ี 223 )  พ. ศ. 2544   

6. วุ้นส าเร็จรูป และขนมเยลลี (ฉบบัท่ี 100) พ. ศ. 2529 และ 
(ฉบบัท่ี263) พ.ศ.2545 

  

7. หมากฝร่ัง และลกูอม ( ฉบบัท่ี 228 ) พ. ศ. 2544   

8. อาหารพร้อมปรุง และอาหาร 
    ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที 

( ฉบบัท่ี 237) พ. ศ. 2544 
  

11. อาหารมีวตัถปุระสงค์พิเศษ (ฉบบัท่ี 238) พ.ศ.2544 และ(ฉบบัท่ี 357) พ.ศ. 2556 X 

9. อาหารฉายรังสี ฉบบัปี พ.ศ.2553(325)   

10.อาหารทัว่ไปท่ีเป็นอาหารดดัแปร 
     พนัธุกรรม หรือพนัธุวิศวกรรม 

(ฉบบัท่ี251) พ.ศ.2545 
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

อำหำรทั่วไป 
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อาหารทัว่ไป แบ่งเป็น 9 ชนิด 

อาหารทัว่ไป ตวัอย่าง 

1. สตัว์และผลิตภัณฑ ์ เนื้อสตัว์สดและแห้ง, สตัว์น ำ้, ไข่, กะปิ, ไส้เทยีม 

2. พืชและผลิตภัณฑ ์
พืชผกัผลไม้สดและแห้ง, ถั่วและนัต, พืชผกัดอง, 

กะท ิ

3. สำรสกดั/สำรสงัเครำะห์ สำรสกดัจำกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 

4. สำรอำหำร กรดอะมิโน วิตำมินและเกลือแร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 

5. แป้งและผลิตภัณฑ ์ แป้งมันส ำปะหลัง, วุ้นเส้น, กว๋ยเตีย๋ว, เส้นหมี่ 

6. ผลิตภัณฑส์ ำหรับท ำอำหำรชนิดต่ำงๆที่ยังไม่

พร้อมบริโภค 

7. เคร่ืองปรงุรส น ำ้มันหอมเจียว, ผงเคร่ืองปรงุรส 

8. น ำ้ตำล น ำ้ตำลทรำย, แบะแซ 

9. เคร่ืองเทศ 
มัสตำร์ด, พริกไทย, พริกป่น, ผกัชีแห้ง, ต้นหอม

แห้ง, กระเทยีมผง, เมลด็ผกัชี 
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

อำหำรทั่วไปแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ ำหน่ำย 

(1) อาหารทัว่ไปที่ผ่านการแปรรูปที่อยูใ่นภาชนะบรรจุพรอ้มจ  าหน่ายตอ่ผูบ้ริโภค (นอกเหนือจาก

อาหารแช่เยอืกแข็ง ก๋วยเตีย๋ว และเสน้หม่ีที่ท  าจากแป้งขา้วเจา้เป็นองคป์ระกอบหลกั) ไดแ้ก่ 

1.สตัวแ์ละผลิตภณัฑ ์

(ผ่านการตดัแตง่) 

เช่น เน้ือสตัวส์ดและแหง้, สตัวน์ ้า, กะปิ, ไสเ้ทียม เป็นตน้ 

2.พืชและผลิตภณัฑ ์

(ผ่านการตดัแตง่) 

เช่น พืชผกัผลไมส้ดและแหง้, ถัว่และนตั, พืชผกัดอง, 

กะทิ เป็นตน้ 

3.แป้งและผลิตภณัฑ ์ เช่น แป้งสาลี, แป้งมนัส าปะหลงั, วุน้เสน้, ขนมจนี, 

เสน้อุดง้, เสน้บะหม่ี เป็นตน้ 

4.ผลิตภณัฑส์  าหรบัท าอาหารชนิดตา่งๆ ที่ยงัไม่พรอ้มบริโภค 

5. เครื่องปรุงรส เช่น น ้ามนัหอมเจยีว, ผงเครื่องปรุงรส เป็นตน้ 

6. น ้าตาล เช่น น ้าตาลทราย, แบะแซ เป็นตน้ 

7. เครื่องเทศ เช่น มสัตารด์, พริกไทย, พริกป่น เป็นตน้ 
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

สถำนที่ยื่นขออนุญำต 
ศูนย์บริกำรสุขภำพเบด็เสร็จ
(OSSC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ สถำนที่ผลิต
อำหำร หรือสถำนที่น ำเข้ำอำหำร 

 กทม.  

ต่ำงจังหวัด 

พิจารณาตามประเภทอาหารท่ีมีการมอบอ านาจ 
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

การขอรบัเลขสารบบอาหาร 

1. ส่วนของสถานท่ีประกอบการ  
และ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

2. ส่วนของผลิตภณัฑ ์

10-3-00359-1-0001 
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การขออนุญาต : สถานที่ผลิต/น าเข้า 
ผูท่ี้ประสงคจ์ะขออนุญาต 
• โรงงานผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่าย จะต้องย่ืนขออนุญาตตัง้
โรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)    (ตามมาตรา 14) 
• สถานท่ีน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือจ าหน่าย 
จะต้องย่ืนขออนุญาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.6) (ตามมาตรา 15) 
• สถานท่ีผลิตท่ีไม่เข้าข่ายโรงงานอาหารควบคมุเฉพาะ อาหาร
ก าหนดคณุภาพมาตรฐาน อาหารท่ีต้องมี  ฉลาก จะต้องย่ืนค า
ขอรบัเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)  

    (ตามระเบียบ อย. ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบ
อาหาร  พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2564) 
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ระบบการผลิตอาหาร ระบบการผลติอาหาร 

31 

GMP (420) 

กฎกระทรวง (ฉบบัที ่1)   
(5 ส)+minimum req. เฉพาะสถานทีเ่ก็บอาหาร 

ระบบอืน่ๆ ทีเ่ทยีบเทา่ เชน่ GMP CODEX/ 
ISO 22000/HACCP/BRC/IFS 

กรณีน าเขา้อาจใช ้

GMP ผักและผลไมบ้างชนดิ 



หลักเกณฑ ์GMP กฎหมาย 

สุขลักษณะของสถานที่ตั ง 
& อาคารผลิต & การบ ารุงรักษา 
1 

เครื่องมือ เครื่องจักร 
   & อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

การท าความสะอาด & เก็บรักษา 

2 

การควบคุม 
กระบวนการผลิต 

3 การสุขาภิบาล 4 

5 สุขลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

ข้อก าหนดเฉพาะ 

32 

ข้อก าหนดพื นฐาน 
1 - 5 



ต้องพิจารณาประเภทอาหารเพือ่ใช้ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

ประกาศฯ ฉบับท่ี 386 (พืชหรือผลไม้สดบางชนิด) 

 (นมพาสฯ) 
อาหารกลุ่ม(LACF/AF) 

ประกาศกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
เฉพาะอาหารบางประเภท 

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 420 

อาหารที่ถูกบังคับตาม ป.สธ.193/342(เดมิ) 

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 

ประกาศฯ เร่ือง เกลือบริโภคแบบประเมินสถานที่ผลิตเกลอื   
 

สถานที่ผลิตอาหารอื่นๆที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขบังคับตามประกาศกระทรวง ฉ.420 และ
นอกเหนือจากประกาศกระทรวงหลักเกณฑ์ GMP เฉพาะอาหารบางประเภท 
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บญัชีแนบทา้ยประกาศ 

(น  าบริโภคฯ/น  าแร/่น  าแข็ง) 

ขอ้ก าหนดพ้ืนฐาน 5  หมวด 

ข้อก าหนดเฉพาะ 

ข้อก าหนดพื นฐาน 5  หมวด 

220/298/349(เดิม) 

ประกาศฯ ฉบับที่ 325 เร่ือง อาหารฉายรังสี   

ผ ูค้วบคมุ 

การผลิต 

ต้องผ่านทุกหัวข้อ 

**เงื่อนไขใหม่  

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

กรรมวิธีการผลิต/การเก็บรักษา 



   ใบรบัรองสถานท่ีผลิตส าหรบัการน าเข้าอาหาร  
     (Certification of LACF GMP/ Acidified Food GMP/GMP)  

กรณีไม่ใช่ภาษาองักฤษ ต้องรบัรองค าแปลโดย 
– หน่วยงานของรฐั 

– สถานทตูผูผ้ลิตในประเทศไทย 

– สถานทตูไทยในประเทศผูผ้ลิต 

– หน่วยงานเอกชนการแปลเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

34 

ใบรบัรองสถานท่ีผลิตอาหาร (ใบ certification)  
ส าหรบัการน าเข้า 



                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

เพื่อการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง 
ต้องมีข้อมูลในการจัดประเภท ดังนี  
• สูตรส่วนประกอบ 100% (ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค  
    กรณีเป็นผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร) 
• กรรมวิธีการผลิต 
• ภาชนะบรรจ/ุฝา/ขนาดบรรจ ุ
• ข้อมูลการใช ้
• คุณภาพหรือมาตรฐาน/ผลวิเคราะห์ (ถ้ามี) 
• รายการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น Spec. วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
• วิธีการเก็บรักษา (ถ้ามี) 
• ฉลากอาหาร (ถ้ามี) 
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                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

การพิจารณาสตูรอาหาร 
- ไม่ใช่ “อาหารใหม่” 
- ไม่มี “สารห้ามใช้” 
- สตูรส่วนประกอบ 100% (ยกเว้นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

แสดงต่อการกิน 1 หน่วยบริโภค) 
- ต้องมีคณุภาพหรอืมาตรฐานตามท่ีก าหนด (ถ้ามี) 

36 

อาหารใหม่ หมายถงึ วตัถุทีใ่ชเ้ป็นอาหารหรอืเป็นสว่นประกอบของอาหาร 
1. ทีม่หีลกัฐานทางวชิาการวา่มปีระวตับิรโิภคเป็นอาหารน้อยกวา่ 15 ปี หรอื 
2. ทีไ่ดจ้ากกระบวนการผลติทีท่ าใหโ้ครงสรา้ง รปูแบบเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั และสง่ผลต่อ
คุณคา่ทางโภชนาการกระบวนการทางเคมภีายในรา่งกาย (Metabolism) หรอืระดบัของสารทีไ่มพ่งึ
ประสงค ์(level of undesirable substances) หรอื 

3. เป็นผลติภณัฑอ์าหารทีม่วีตัถุ 1. หรอื 2. เป็นสว่นผสม 
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>>> อาหารที่มีประวัติการบริโภคมาตั งแต่ดั งเดิมในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรม หรือมีประวัติการบริโภคมายาวนานโดยกลุ่มคนในชุมชนอย่างกว้างขวาง 

มาหลายรุ่นจนเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปกติในท้องถิ่น หรือภูมิภาค  
จนเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของชาติพันธุ์ <<< 

ประวัติการบริโภคเป็นอาหาร (history of use) 

  วิธีการเตรียม 
  วิธีการรับประทาน 
  ปริมาณและความถี่ในการบริโภค 
  จุดประสงค์การบริโภค 
  อาการอันไม่พึงประสงค์ (adverse effect) ใดๆ    
      ที่อาจเกิดขึ้นที่สัมพันธ์กับอาหารนั้น 

37 



• ต าราหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นที่ยอมรับ 

• หนังสือหรือเอกสารรับรองการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์         
ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบนั น (Certificate of free sale)     

จากหน่วยงานที่มีอ านาจในการรับรอง 

• ฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ  
หรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ  

เช่น FAO, WHO 

• ฐานข้อมูลวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ 
เช่น Elsevier, TOXLINE, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT 

38 

แหล่งข้อมูลเพื่ออ้างอิงประวัติการบริโภค 



                           ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

 สมนุไพร 

 สารสกดั/สารสงัเคราะห ์

 สารอาหาร 

 วตัถเุจือปนอาหาร 

การประเมนิความปลอดภยั 

ตอ้งพิจารณาความปลอดภยัของวตัถดิุบ ไดแ้ก่ 

   ปลอดภยั 

    ไมป่ลอดภยั 

  

x 
ไมอ่นุญาต 

อนุญาต 

ประเมินตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  

ว่าด้วยเร่ือง อาหารใหม่ 

Risk 
Assessor 
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[40] 

ผปก. ย่ืนแบบตรวจสถานที่ผลิต 
กับ อย./สสจ. 

ตรวจเอกสารแบบแปลนแผนผัง รายการเครื่องจักร 
 กรรมวิธีการผลิตและประเมินสถานที่ผลิต  

      ออกรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต (Audit Report) 

ผปก ยื่นค าขอ อ.1 / สบ.1 + Audit Report หรือ ค าขอ อ.6 

จนท.พิจารณาค าขอ + หลักฐาน 

จนท.ออกใบอนุญาต อ.2 หรือ สบ.1/1 หรือ อ.7 (output) 
ได้รับเลข 8 หลัก XX-X-XXXXX 

ผปก. ช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต 

1 

ขอตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตและ 

เก็บอาหาร 

ขออนุญาตสถานที่
ผลิตหรือน าเข้า 

2 

ขั นตอนที่ 

ขั นตอนที่ 

สรุปขั นตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร 

กรณีน าเข้า:  เร่ิมด าเนินการขัน้ตอนท่ี 2 

สรุปขั นตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร 



BK01 หลักสูตรกฎหมำยอำหำรและกำรขออนุญำต                                                                ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

แสดงฉลากให้ถูกต้อง ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 
 (ฉบับที่ 383) พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 401) พ.ศ.2562  
(ฉบับที่ 410) พ.ศ.2562 และ ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง  

สรุปขั นตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร 

ใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(แบบ อ.2) 

XX-X-XXXXX 
 

สถานที่ผลิตอาหาร  
ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1/1) 

XX-X-XXXXX 

ใบอนุญาตน าเข้า
อาหาร (อ.7) 
XX-X-XXXXX 

น าเข้า : แนบใบรับรอง
สถานที่ผลิต (GMP 

ทั่วไป/ GMP เฉพาะ) 

ขอรับเลขสารบบอาหาร ตามแบบ อ.17/  
ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / ค าขอจดทะเบียน /  

ค าขอแจ้งรายละเอียดอาหาร แล้วแต่กรณี 
(XX-X-XXXXX-Y-YYYY) 
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3 ขั นตอนที่ 



 โปรแกรมทีจ่ าเป็น 

  โปรแกรมเว็บเบราเซอรท์ี่รองรับ 
  
  
 โปรแกรมกรอกข้อมูลใน ไฟล์ค าขอ (Pdf File)  

 
 

  Font “TH Sarabun PSK” 

สามารถ Download โปรแกรมและคูม่อืการใชง้านไดท้ี ่
http://food.fda.moph.go.th/esubmission 

Explorer Firefox Safari Opera 

Acrobat Reader DC 

การยืน่ขออนุญาตผา่นระบบ E-Submission 



ยืนยันตัวบุคคลในระบบ 
Open ID 

(เว็บไซต์ส ำนักงำนรัฐบำล
อเิล็กทรอนิกส์ : สรอ.) 
(username / password)  

แจ้งขอสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ 
ผปก --> ยื่นหนังสือมอบอ านาจ/เอกสาร

แสดงสิทธ์ิ) 
ด้านอาหาร --> ส านักอาหาร อย. หรือ 

สสจ. 

            เข้าสู่ระบบ E 
Submission 

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

ภาพรวมการเข้าใช้งานระบบ 
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ป๊อบคอรน์ 
(ข้าวโพดอบ
กรอบ)(ฉบบั

ท่ี 237) 
พ.ศ.2544 

GMP  

(ฉบบัท่ี 193) 
พ.ศ.2543 

FA 

(ฉบบัท่ี 281) 
พ.ศ.2547, 

(ฉบบัท่ี 381) 
พ.ศ.2559 

ภาชนะบรรจ ุ
(ฉบบัท่ี 92) 
พ.ศ.2528 / 

(ฉบบัท่ี 295) 
พ.ศ.2548  

จลิุนทรีย ์

(ฉบบัท่ี 364) 
พ.ศ.2556 

ฉลาก  
(ฉบบัท่ี 367) 

พ.ศ.2557, (ฉบบั
ท่ี 374)พ.ศ.2559 

(ฉบบัท่ี 383) 
พ.ศ.2560 

พรีเม่ียม 
 (ฉบบัท่ี 

365) 
พ.ศ.2556 

วตัถท่ีุใช้เพ่ือ
รกัษาคณุภาพ 
(ฉบบัท่ี 244) 
พ.ศ. 2544 

ของเล่น  
(ฉบบัท่ี 310) 
พ.ศ.2551 

อาหารท่ีต้อง
แสดงฉลาก 
GDA (ฉบบัท่ี 

394) 
พ.ศ.2561 

ประกาศฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



 รูป  รอยประดิษฐ์ 

 เครื่องหมาย หรือข้อความ 

 ใดๆ ที่แสดงไว้ที่อาหาร   

 ภาชนะบรรจุ  หรือหีบห่อ 

 ของภาชนะที่บรรจุอาหาร    

   

 

                                    

ฉลากอาหาร 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
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 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ย 

เรือ่งการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบบัที่ 367) พ.ศ. 2557  

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 383) พ.ศ. 2560 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 401) พ.ศ.2562  

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 410) พ.ศ.2562 

ส ำนักอำหำร 
- 46 - 
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ช่ืออาหาร 

แสดงไวต้ าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

เลขสารบบอาหาร 

 

 

ดว้ยตวัเลข 13 หลกั 

ช่ือและท่ีตั้ง 

•ผูผ้ลิต/ผลิตโดย.... หรือ 

•ผูแ้บ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย.... หรือ 

•ผูน้ าเขา้/น าเขา้โดย.... พรอ้มช่ือ

และประเทศผูผ้ลิต 

• พป : ควรบริโภคก่อน(หมดอายุ) 
• พท : ผลิตและควรบริโภคก่อน
(หมดอาย)ุ 

• ทป : หมดอาย/ุควรบริโภคก่อน   

    แสดงวนั เดือนและปี/เดือน

และปี ตามล าดบั การแสดงเดือน

อาจเป็นตวัเลข 

ฉลาก 
ส่วนประกอบท่ีส าคญั  

เป็นรอ้ยละของน ้าหนกั

โดยประมาณเรียงจากมากไปนอ้ย 

ปริมาณสุทธิ 

(ระบบเมตริก) 
น ้าหนกัสุทธิ (กรมั,กิโลกรมั) 

ปริมาตรสุทธิ (มิลลิลิตร. ,ลิตร) 

การแสดงชื่อเฉพาะ/ 
INS และหนา้ที่ของ
วตัถุเจือปนอาหาร 

ขอ้มูลสารก่อภูมิแพ ้หรือ

สารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน 

วิธีรบัประทาน ขอ้แนะน าในการเก็บรกัษา ค าเตือน 

การกล่าวอา้ง แต่งกลิน่(รส) วิธีการใช้และข้อความท่ีจ าเป็นส าหรบัอาหารท่ีจะใช้กบัทารกและเดก็อ่อน 

การแสดงฉลากท่ีจ าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 



- 48 - 

(1)ช่ืออำหำร 
แสดงไว้ต ำแหน่งที่เหน็ได้ชัดเจน 

(2)เลขสำรบบอำหำร 
 
 

ด้วยตัวเลข 13 หลัก 

(3)ช่ือและที่ตัง้ 
•ผู้ผลิต/ผลิตโดย.... หรือ 
•ผู้แบ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย.... 
หรือ 
•ผู้น ำเข้ำ/น ำเข้ำโดย.... พร้อมชื่อ
และประเทศผู้ผลิต (9)หมดอำยุ/ควรบริโภคก่อน   

    แสดงวัน เดือนและปี/เดือน
และปี ตำมล ำดับ กำรแสดง
เดือนอำจเป็นตัวเลข ฉลำก 

(5)ส่วนประกอบที่ส ำคัญ  
เป็นร้อยละของน ำ้หนัก

โดยประมำณเรียงจำกมำกไป
น้อย 

(4)ปริมำณสุทธ ิ
(ระบบเมตริก) 

น ำ้หนักสุทธิ (กรัม,กิโลกรัม) 
ปริมำตรสุทธิ (มิลลิลิตร. ,ลิตร) 

การแสดงฉลากท่ีจ าหน่ายผูผ้ลิตอาหาร 

แสดงขอ้ความว่า "เป็นวตัถุดิบ

ส าหรบัแปรรูปอาหารเท่านั้น"”หรอื

ขอ้ความอื่นที่มีความหมายในท านอง

เดียวกนัที่ฉลาก 

ตอ้งมีการแสดงรายละเอียดเป็นภาษาไทยที่ครบถว้นตามขอ้ 4 ที่เห็นไดช้ดัเจนและอ่านไดง่้าย ไวใ้นคู่มือหรือเอกสารประกอบการจ าหน่าย

ทุกครั้ง ยกเวน้การแสดงสูตรส่วนประกอบเป็นรอ้ยละไวท้ี่คู่มือหรือเอกสารประกอบการจ าหน่าย 2 กรณี ไดแ้ก่ 1.ผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้อาหาร

เพ่ือใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารของตนเอง 2.ผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้อาหารจ  าหน่ายใหแ้ก่ผูแ้ปรรูปอาหาร โดยมีขอ้ตกลงการใหข้อ้มูลตามขอ้ 

4(5) ดงักล่าว 



- 49 - ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

ฉลากส่งออก 

ประเทศผูผ้ลิต 

เลขสารบบอาหาร                          (Food Serial NO…..) หรือ 

     เลขสถานท่ีผลิตอาหาร Food production premises No. 
(xx-x-xxxxx) หรือ 

    ช่ือท่ีตัง้ของสถานท่ีผลิต 

 

 แสดงข้อความเป็นภาษาใดกไ็ด้ 
โดยมีข้อความ 



ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

ฉลำกโภชนำกำร 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

  (ฉบับที่ 182 ) พ.ศ. 2541 

  (ฉบับที่ 219) พ.ศ. 2544 

  และ ฉบบัที่ 392 (พ.ศ.2561) 
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ฉลากโภชนาการคือ... 

 การแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารน้ันๆ 
บนฉลากปกตใินรูปของชนิดและปริมาณของ
สารอาหาร  อยู่ภายในกรอบข้อมูลโภชนาการ  
และรวมถึงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ  
เช่น แคลเซียมสูง  เสริมวติามินซี 
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BK01 หลักสูตรกฎหมำยอำหำรและกำรขออนุญำต                                                                ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ     

อำหำรที่ต้องแสดงฉลำกโภชนำกำร 
ข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ 

วติำมินบี 2 – ช่วยให้ร่ำงกำย
ได้พลังงำนจำกคำร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมัน 

โปรตีน – จ ำเป็นต่อกำร
เจริญเตบิโตและช่วย
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของ
ร่ำงกำย 

1 

ใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย 

2 

ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการขาย อาหารตามประกาศฯ (ฉบับที3่94) 
4 3 
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การแสดงฉลากโภชนาการ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 182 พ.ศ. 2541 เรือ่ง ฉลากโภชนาการ 

บญัชีหมายเลข 1  

รปูแบบและเง่ือนไข 

การแสดงกรอบขอ้มลูโภชนาการ 

บญัชีหมายเลข 2,3  

หน่ึงหน่วยบรโิภคอา้งอิง  

และค่า THAI RDI 

บญัชีหมายเลข 4  

หลกัเกณฑใ์นการกลา่วอา้ง 

ทางโภชนาการบนฉลากอาหาร 

กรอบโภชนาการแบบเต็ม 

 กรอบโภชนาการแบบยอ่ 

 กรอบโภชนาการแบบควบค ู่ 

หน่ึงหน่วยบรโิภคอา้งอิง 

1. กล ุม่นมและผลิตภณัฑ ์

2. กล ุม่เครือ่งด่ืม 

3. กล ุม่อาหารขบเค้ียวและขนมหวาน 

4. กล ุม่อาหารกึง่ส าเรจ็รปู 

5. กล ุม่ผลิตภณัฑข์นมอบ 

6. กล ุม่ธญัพืชและผลิตภณัฑ ์

7. กล ุม่อ่ืนๆ 

สารอาหารท่ีแนะน าใหค้วรบรโิภคประจ าวนั

ส าหรบัคนไทย อายตุัง้แต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) 

กล่าวอา้งทาง

โภชนาการ 

 อา้งปริมาณ  

    สารอาหาร 

 อา้งเปรียบเทียบ 

กล่าวอา้งทาง

สุขภาพ 
 

กล่าวอา้ง

หนา้ที่สารอาหาร 

แสดงฉลากโภชนาการ 

แบบเต็ม 
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 ประกำศฯ ฉบบัท่ี 394 (พ.ศ.2561)  

เร่ือง อำหำรท่ีตอ้งแสดงฉลำกโภชนำกำร และค่ำพลงังำน น ้ำตำล ไขมนั และ  

       โซเดียมแบบจีดีเอ 
 
 1.  อาหารขบเคีย้ว 

เฉพำะกลุ่ม 1 – 3 แสดงขอ้ควำม 

“ บริโภคแต่น้อยและออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ” 

2.  ชอ็กโกแลต และขนมหวาน 
    รสชอ็กโกแลต 

3. ผลติภณัฑข์นมอบ 

4. อาหารกึง่ส าเรจ็รปู 

5. อาหารมือ้หลกัจานเดยีว  
ซึง่ตอ้งเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็หรอืตูแ้ชแ่ขง็ 

วนับงัคบัใช ้: 20 เม.ย.62  

6. เครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท  
7. ชาปรงุส าเรจ็ 
8. กาแฟปรงุส าเรจ็ 

9. นมปรงุแต่ง 
10. นมเปรีย้ว 
11. ผลติภณัฑข์องนม 
12. น ้านมถัว่เหลอืง 

13. ไอศกรมีทีอ่ยูใ่นลกัษณะ
พรอ้มบรโิภค 
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การโฆษณาอาหาร 

มาตรา 40      หำ้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณำคุณประโยชน์ คุณภำพ หรือสรรพคุณ

ของอำหำร อนัเป็นเท็จหรือเป็นกำรหลอกลวงใหเ้กิดควำม

หลงเชื่อโดยไมส่มควร  

     ผู ้ใดประสงค์จะโฆษณำ คุณประโยชน์ คุณภำพ หรือ

สรรพคุณของอำหำร ทำงวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

ทำงฉำยภำพ ภำพยนตร ์หรือทำงหนังสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพอ่ื์น 

หรือดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในทางการคา้ ตอ้งน ำ

เสียง ภำพ ภำพยนตร ์หรือขอ้ควำมท่ีจะโฆษณำดงักล่ำวน้ันให้

ผูอ้นุญำตตรวจพิจำรณำกอ่น เม่ือไดร้บัอนุญำตแลว้จึงโฆษณำได ้

มาตรา 41 
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หมายถึง กระท าการดว้ยวิธีการใดๆ ใหป้ระชาชนเห็นหรือทราบ

ขอ้ความเก่ียวกบัอาหาร สว่นประกอบของอาหาร เพื่อประโยชน์

ในทางการคา้ 

56 

“ขอ้ความ”  

ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564 

“การโฆษณาอาหาร” 

หมายความรวมถึง ขอ้ความ ขอ้ความเสียง เสียง ภาพ รูปภาพ 

รอยประดิษฐ ์เครื่องหมายสญัลกัษณ ์หรือการกระท าอื่นใดที่เขา้ใจ

ไดใ้นความหมาย 



การโฆษณาที่ไม่ตอ้งขออนุญาต (บญัชี 2) 

ลกัษณะโฆษณาตอ้งหา้ม (บญัชี 1) 

• ขอ้ควำมในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นธรรม 

• เป็นเท็จหรือหลอกลวง 

การโฆษณาที่ตอ้งขออนุญาต (บญัชี 3) 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข การโฆษณาอาหาร 

57 

สาระส าคญัของการโฆษณาอาหาร 

ขอ้ความ/ค าเตือนในสื่อโฆษณา (บญัชี 4) 



ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรือ่ง หลักเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564 

การโฆษณาอาหารตอ้งไมใ่ชข้อ้ความทีไ่มเ่ป็นธรรม หรอือาจ
กอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่สงัคม ดงันี ้

• ท าใหเ้ขา้ใจวา่มวีตัถใุดเป็นสว่นประกอบของอาหาร  ซึง่ความ
จรงิไมม่ ีหรอืมแีตไ่มเ่ทา่ตามทีโ่ฆษณา 

• กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในลกัษณะหรอืวธิกีารบรโิภค 

• กอ่ใหเ้กดิความแตกแยก/สามคัค/ีพฤตกิรรมลอกเลยีนแบบที่
จะน ามาซึง่อนัตรายหรอืความรนุแรง 

• การสนับสนุนใหม้กีารกระท าผดิ หรอืเสือ่มเสยีในประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดขีองชาต ิ

• การแนะน า รับรองหรอืยกยอ่งคณุประโยชน ์คณุภาพหรอื
สรรพคณุของอาหารโดยบคุลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ 

• การเปรยีบเทยีบหรอืทบัถมผลติภณัฑข์องผูอ้ืน่ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรือ่ง หลักเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564 

การโฆษณาคณุประโยชน ์คณุภาพหรอืสรรพคณุของอาหาร 

 

ตอ้งไมเ่ป็นเท็จ หรอืหลอกลวงใหเ้กดิความหลงเชือ่โดยไม่
สมควร ดงันี ้
 

ไมท่ าใหเ้ขา้ใจวา่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา หรอื
ป้องกนัโรค ความเจ็บป่วย หรอือาการของโรค/มผีลตอ่
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของรา่งกาย หนา้ทีก่ารท างาน
ของอวัยวะ หรอืระบบการท างานของรา่งกาย/บ ารงุกาม 
บ ารงุเพศ หรอืเกีย่วกบัการมเีพศสมัพันธ/์ความสวยงาม 
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QR 

CODE 

 ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ฆอ. ......./....... 

 เอกสารแนบทา้ยค าขออนุญาตโฆษณา 

• มีการประทบัตรายาง และแสดงเลขท่ีใบอนุญาตตรง

กบัในใบอนุญาต 

• พิจารณาเนื้ อหาท่ีโฆษณาใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

เนื้ อหาท่ีไดร้บัอนุญาต 

ขอ้มูลใบอนุญาตโฆษณาอาหาร 

• เลขที่ใบอนุญำต : XXXX/YYYY 

• ช่ือบริษัท : ……………………………….. 

• ที่ต้ัง : : ……………………………….. 

• ช่ือผลิตภัณฑ ์: …………......... เลขสำรบบ : ………........….. 

• สื่อ : : ……………………………….. 

• จ ำนวนหน้ำโฆษณำ : XX หน้ำ 

• ผู้อนุญำต : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

• ใบอนุญำต อนุมัติให้ใช้วันที่ DD/MM/YYYY  

    ถึงวันที่ DD/MM/YYYY 

• โทรศัพท ์02 590 7356 

    ตวัอยา่งใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (แบบ ฆอ.2) 
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การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 



อาหารเพือ่การสง่ออก 

มาตรา 24 เพือ่ประโยชนใ์นการสง่ออก และเมือ่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะ
ใหผู้รั้บอนุญาตผลติอาหารควบคมุเฉพาะเพือ่สง่ออกไป
จ าหน่ายนอกราชอาณาจักรเป็นครัง้คราว ผูอ้นุญาตจะ
อนุญาตเป็นการเฉพาะคราวใหผู้รั้บอนุญาตผลติอาหาร
ควบคุมเฉพาะไดต้ามมาตรฐานของต่างประเทศหรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศไม่ว่าจะต ่ากว่าหรือสูงกว่า
คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ตามมาตรา 6 ก็ได ้แลว้ใหร้ายงานคณะกรรมการทราบ 
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การขอหนังสอืรับรองเพือ่การสง่ออก 

 

• ยืน่ขออนุญาตผา่นระบบ E-Submission 

• ระยะเวลา 4 วันท าการ 

 

 
ศกึษาขอ้มลูทีคู่ม่อืการยืน่ขอหนังสอืรับรองสถานทีผ่ลติ 

และผลติภณัฑอ์าหารเพือ่การสง่ออกผา่น 

ระบบ E-Submission 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/Certificate.pdf  
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ตวัอย่างหนังสือรับรอง  
(Certificate of Manufacturer : COM) 
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ปกต ิ
เพิม่ 
GMP 



ตัวอย่างหนังสือรับรองฯ  
(Certificate of Free Sale : CFS) 
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ปกต ิ



ตัวอย่างหนังสือรับรองฯ  
(Certificate of  Ingredient : COI) 
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ปกต ิ



66 

     สืบค้นข้อมูลได้จำก www.fda.moph.go.th 


