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นางสาวนฤมล  ฉัตรสง่า

นักวิชาการอาหารและยาชาํนาญการพิเศษ

กองอาหาร

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

และ

การขออนุญาต
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ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภค

กาํกับดูแล คุม้ครอง

การควบคมุอาหารตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522

ปลอดภัย     คุม้ค่า    สมประโยชน์

กฎหมาย

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(มาตรฐานบังคับ)



ผูบ้ริโภค

ผูป้ระกอบการ

คาดหวังอาหาร
ปลอดภัย      คุม้ค่า       สมประโยชน์

หนา้ท่ี: นาํมาตรฐานมาจดัการในการผลิต

ผลิต/นาํเขา้/จาํหน่ายอาหาร

การกาํกับดแูลก่อนออกสูต่ลาด
สถานท่ี/ผลิตภณัฑ/์โฆษณา

การกาํกับดแูลหลงัออกสูต่ลาด
สถานท่ี/ผลิตภณัฑ/์โฆษณา

มาตรฐานอาหาร
บังคับ

ผลิต   

นาํเขา้   

ผลิต   

นาํเขา้

กลไกการออกแบบระบบควบคมุอาหาร ภายใต ้พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3



รูปแบบการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ผลิตภณัฑ์ สถานท่ีผลิต โฆษณา

คุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์(ถา้มี)

ภาชนะบรรจุ

ฉลาก/ฉลาก

โภชนาการ

การไดร้บัอนุญาต

GMP 420
• การโฆษณาคุณประโยชน์

คุณภาพ สรรพคุณ ตอ้ง

ไม่เป็นเท็จ เกินจริง

• โฆษณาสรรพคุณเฉพาะท่ี

ไดร้บัอนุญาต

• สรรพคุณท่ีนอกเหนือ ตอ้ง

นาํผลการวิจยัมาพิจารณา

ดว้ย
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• ลดการปนเป้ือน

เบ้ืองตน้

• ยบัยั้ง/ทาํลาย

• ป้องกันการปนเป้ือนซํ้า

ฉลาก สื่อ



1.วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดืม่ อม หรือนาํเขา้สูร่่างกาย

ไม่ว่าดว้ยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา 

วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น

2. วตัถุท่ีมุ่งหมายสาํหรบัใชห้รือใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลิต

อาหารรวมถึงเจือปนอาหาร ส ีและ เครื่องปรุงแตง่กล่ินรส

อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแ้ก่

นิยาม (มาตรา 4)
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สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารใหห้ลากหลาย... !!

ฟารม์

ผลติภัณฑป์ระมง

ผลติภัณฑจ์าก

พืช ผัก ผลไม้

วัตถุเจือปนอาหาร

ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

วิตามิน & เกลือแร่

อาหารทาง
การแพทย์

ภาชนะบรรจุ

Stevioside Product

อาหารวัตถุ
ประสงค์
พิเศษ

เนือ้สัตว ์
ผลผลติจากสัตว ์



อาหารท่ีดีเป็น?

ต้อง

ปลอดภยั

สมประโยชน์

มคุีณภาพมาตรฐาน

คุณค่าทางโภชนาการ

เหมาะสมกบัสมวยั

มปีระสทิธภิาพ/ประสทิธผิล

ตามทีก่ล่าวอ้าง

(1)  อาหารไม่บรสิุทธิ ์มาตรา 26

(2)  อาหารปลอม มาตรา 27

(3)  อาหารผดิมาตรฐาน มาตรา 28

(4)  อาหารอื่นทีร่ฐัมนตรกํีาหนด มาตรา 29

ไม่อยู่ในเงื่อนไข



สถานที่

สถานที่

=
ปลอดภัย

ผลวเิคราะห ์ ฉลาก สูตร
= = =

• ไมเ่ป็นเท็จ
• ไมห่ลอกลวง
• ไมก่ล่าวอา้งในทาง
บําบดัรกัษา

=

ผลติภณัฑ์

โฆษณา

ประกาศ
กระทรวง

การจําหนา่ย/จา่ย/แจกอาหาร เพือ่ทางการคา้ ทาํได?้

คุณค่า
โภชนาการ

คุม้ค่า 
สมประโยชน์

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                                                                 กระทรวงสาธารณสุข 8

มาตรฐาน GMP

มาตรฐานผลติภณัฑ ์

ต้องขออนุญาตก่อน!!!

XX-X-XXXXX

XX-X-XXXXX-Y-YYYY



Hardware

• ความสอดคลอ้ง 

สถานที่ VS

กรรมวิธีการผลิต

• เพียงพอของ

Facility

Software

• ควบคุมการผลิต

- ลด /ขจดั/ป้องกนั

อนัตรายดา้นต่างๆ            

• ระบบสุขาภิบาล

People ware

• ความเสี่ยงการปนเป้ือนจากบุคลากร

- สุขภาพ   - สุขลกัษณะส่วนบุคคล  - การปฏิบตัิงาน

• ความรูข้องผูป้ระกอบการผลิต/นําเขา้

ระบบงานกํากบัดูแลก่อนออกสู่ทอ้งตลาด (Pre-Marketing)

เป้าหมาย
เพ่ือประเมินความสามารถของผูผ้ลิตและนําเขา้ใน การจัดการสถานท่ีผลิต และ นาํเข้า

เพ่ือใหเ้กิดความม ัน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิต และนาํเข้า มีความปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค

1. เอกสารผลิต          2. สถานที่

• วตัถุดิบ/Spec.

• ลกัษณะอาหาร

• ส่วนประกอบ

• กรรมวิธีการผลิต

• ภาชนะบรรจุ

• ฉลาก

• ผลวิเคราะห์

จดทะเบยีน

แจ้งรายละเอียด

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

รบัรองและดาํเนินการ

ตามกฎหมายดว้ยตนเอง

ข้ึนทะเบยีน/

ขออนญุาตใช้ฉลาก

เก็บขอ้มูลไว ้ณ 

สถานประกอบการ

1. สถานท่ีผลิต 2. ผลิตภัณฑ์

ย่ืนหลกัฐาน

ตรวจ

ประเมินซ้ํา

ความสอดคลอ้งการอนุญาต

ดา้นสถานที่ผลิต และ

ผลิตภณัฑเ์มื่อผลิตจริง

เมื่อไดร้บั

เลขสารบบ

อาหาร

GMP



ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งรู ้... ก่อนย่ืนขออนุญาต

• สูตร/สว่นผสม 100%

• กรรมวิธีการผลิต (ทําอยา่งไร)

• ภาชนะบรรจุ/ฝา

• ขอ้มลูการใช้

• คุณภาพหรือมาตรฐาน(ถา้มี)

• วิธีการเก็บรกัษา

• ผลิตภัณฑเ์ก็บไดก่ี้วนั

• ใครกินไดบ้า้ง (เด็ก ผูใ้หญ่)

1. รูข้อ้มูลของผลติภัณฑ์

2. รูป้ระเภทของอาหารตามกฎหมาย

3. รูแ้ละเขา้ใจขอ้กาํหนดที่ตอ้งทาํ ตามกฎหมายอาหาร

4. รูเ้รือ่งการขออนุญาตสถานที่ผลติ /นําเขา้

5. รูเ้รือ่งการขออนุญาตผลติภัณฑ์

6. รูเ้รือ่งการขออนุญาตโฆษณา (เผือ่ตอ้งขอฯ)

7. รูว่้าตอ้งยืน่ขออนุญาตที่ไหน อยา่งไร นานเท่าใด และค่าใชจ้่ายเป็นอยา่งไร

8. รูแ้ละเขา้ใจขอ้กาํหนดที่หา้มทาํ ตามกฎหมายอาหาร (อาหารไม่บรสุิทธิ ์ปลอม 

ผดิมาตรฐาน) รู.้..ทุกเรื่องแลว้.....ทาํง่าย..ไดไ้ว 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                 ชําแหละกฎหมายอาหาร ท่ีผูผ้ลิตต้องรู ้ 10



กลุ่มท่ี ประเภทอาหาร การขออนุญาต แบบฟอรม์

1 อาหารควบคุมเฉพาะ ข้ึนทะเบียน

อนุญาตใชฉ้ลาก

- อ.17 (ผลิตแบบเขา้ข่าย รง /

นําเขา้อาหาร)

- สบ.3 (ผลิตแบบไม่เขา้ข่ายรง)

2 อาหารกาํหนดคุณภาพ

มาตรฐาน*

- จดทะเบียนอาหาร

- จด/แจง้รายละเอียด

- สบ.5 (แจง้สูตร)

- สบ.7 

3 อาหารท่ีตอ้งมีฉลาก จด/แจง้รายละเอียด สบ.7 

4 อาหารอ่ืนๆนอกจากกลุม่

1-3 (อาหารทัว่ไป)

ไมต่อ้งขออนุญาต

ผลิตภัณฑ์

การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามความเส่ียง

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี
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ตํ่า

สูง

*ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ยื่นแบบ สบ.5

ความ
เสีย่ง



หลักเกณฑ์ GMP ทัว่ไปและ Primary GMP สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

อาหารควบคุมเฉพาะ
1.อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอ่เนือ่งสําหรบัทารกและเด็ก
2.อาหารเสรมิสําหรบัทารกและเด็ก
เล็ก
3.นมดดัแปลงสําหรบัทารกและนม
ดดัแปลงสูตรตอ่เนือ่งสําหรบัทารก
และเด็กเล็ก
4.อาหารสําหรบัผู้ที่ตอ้งการควบคุม
นํา้หนกั
5.วตัถุเจอืปนอาหาร
6.เอนไซมสํ์าหรบัใช้ในการผลติ
อาหาร
7.ผลติภณัฑทํ์าความสะอาดหรอืฆ่า
เชื้อที่ใช้สําหรบัอาหาร
8.เมล็ดกญัชง นํา้มนัจากเมล็ดกญัชง 
โปรตนีจากเมล็ดกญัชง และ
ผลติภณัฑอ์าหารที่มสีว่นประกอบ
จากเมล็ดกญัชง นํา้มนัจากเมล็ดกญั
ชง หรอืโปรตนีจากเมล็ดกญัชง

อาหารกาํหนดคุณภาพหรอืมาตรฐาน
20. กาแฟ 100%
21. นํ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท
22. นํ้ าแข็ง
23. ชา
24.นํ้ าปลา
25.นํ้ าแร่ธรรมชาติ
26.นํ้ าสม้สายชู
27.นํ้ ามนัและไขมนั
28.นํ้ ามนัปลา
29.ครีม
30.นํ้ ามนัเนย
31.เนย
32.เนยแข็ง
33.กี
34.เนยเทียม
35.อาหารกึ่งสาํเรจ็รูป
36.ซอสบางชนิด
37.นํ้ านมถัว่เหลืองในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท
38.ช็อกโกแลต
39.แยม เยลลี มารม์าเลด ในภาชนะบรรจุท่ี

ปิดสนิท
40.ไข่เยี่ยวมา้
41.ผลิตภณัฑป์รุงรสท่ีไดจ้ากการยอ่ยโปรตีน

ของถัว่เหลือง
42.นํ้ าผึ้ ง
43.ขา้วเติมวิตามิน
44.นํ้ าเกลือปรุงอาหาร
45.ชาสมุนไพร  

อาหารท่ีตอ้งมีฉลาก
46. อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์

พิเศษ

อาหารทัว่ไป ไดแ้ก่ อาหาร   
ท่ีนอกเหนือจาก 1 - 53

* ประเภทอาหาร

อาหารกาํหนดคุณภาพหรอืมาตรฐาน
9. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิท
10.อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท
11.นมโค
12.นมเปรี้ ยว
13.ไอศกรมี
14.นมปรุงแต่ง
15.ผลิตภณัฑข์องนม 
16.ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
17.รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑร์อยลัเยลลี
18.กาแฟผสมสาํเร็จรูป/กาแฟสาํเร็จรูป
19.เครื่องดื่มเกลือแร่

อาหารท่ีตอ้งมีฉลาก
47. แป้งขา้วกลอ้ง
48.ซอสในภาชนะบรรจท่ีุปิด

สนิท
49.ขนมปัง
50.หมากฝรัง่และลูกอม
51.วุน้สาํเร็จรูปและขนมเยลล่ี
52.ผลิตภณัฑ์จากเน้ือสตัว์
53.วัตถุแต่งกล่ินรส
54.อาหารพรอ้มปรุง
52.อาหารสาํเร็จรูปท่ีพรอ้ม

บริโภคทนัที 
53.อาหารฉายรงัสี

*

*

* มอบอาํนาจแบบมีเง่ือนไข

*



สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

การขออนุญาต

1. ส่วนของสถานท่ีประกอบการ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

2. ส่วนของผลิตภณัฑ์

3.ส่วนของการโฆษณา 
กรณีประสงคจ์ะโฆษณาคณุประโยชน์ คณุภาพ หรือสรรพคณุของอาหาร
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[14]

ผปก. ยื่นแบบตรวจสถานที่ผลิต

กับ อย./สสจ.

ตรวจเอกสารแบบแปลนแผนผัง รายการเคร่ืองจักร

กรรมวิธีการผลิตและประเมินสถานที่ผลิต 

ออกรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต (Audit Report)

ผปก ยื่นคําขอ อ.1 / สบ.1 + Audit Report หรือ คําขอ อ.6

จนท.พิจารณาคําขอ + หลักฐาน

จนท.ออกใบอนุญาต อ.2 หรือ สบ.1/1 หรือ อ.7 (output)

ไดรับเลข 8 หลัก XX-X-XXXXX

ผปก. ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

1

ขอตรวจประเมนิ
สถานท่ีผลิตและ

เก็บอาหาร

ขออนุญาตสถานท่ี
ผลิตหรือนําเขา

2

ขั้นตอนท่ี

ขั้นตอนท่ี

สรุปขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร

กรณีนําเข้า: เร่ิมดาํเนินการขัน้ตอนท่ี 2

สรุปขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร



BK01 หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต                                                                สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

แสดงฉลากใหถูกตอง ตามประกาศฯ (ฉบับท่ี 367) พ.ศ.2557

(ฉบับท่ี 383) พ.ศ.2560 (ฉบับท่ี 401) พ.ศ.2562

(ฉบับท่ี 410) พ.ศ.2562 และ ประกาศฯ ท่ีเกี่ยวของ 

สรุปขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร

ใบอนุญาตผลิตอาหาร 

(แบบ อ.2)

XX-X-XXXXX

สถานที่ผลิตอาหาร 

ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1/1)

XX-X-XXXXX

ใบอนุญาตนาํเขา

อาหาร (อ.7)

XX-X-XXXXX

นําเขา : แนบใบรับรอง

สถานที่ผลิต (GMP 420)

ขอรับเลขสารบบอาหาร ตามแบบ อ.17/ 

คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร / คําขอจดทะเบียน / 

คําขอแจงรายละเอียดอาหาร แลวแตกรณี

(XX-X-XXXXX-Y-YYYY)

- 15 -
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สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

การพิจารณาสูตรอาหาร
- ไม่ใช่ “อาหารใหม่”

- ไม่มี “สารห้ามใช้”
- สตูรส่วนประกอบ 100% ยกเว้นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

แสดงสูตรต่อ 1 หน่วยบริโภค

- ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐานตามท่ีกาํหนด (ถ้ามี)

16

อาหารใหม่ หมายถงึ วตัถุที่ใชเ้ป็นอาหารหรอืเป็นส่วนประกอบของอาหาร

1. ที่มหีลกัฐานทางวชิาการว่ามปีระวตับิรโิภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี หรอื

2. ที่ได้จากกระบวนการผลติที่ทําให้โครงสร้าง รูปแบบเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมนียัสําคญั และส่งผลต่อ

คุณค่าทางโภชนาการกระบวนการทางเคมภีายในร่างกาย (Metabolism) หรอืระดบัของสารที่ไม่พงึ

ประสงค์ (level of undesirable substances) หรอื

3. เป็นผลติภณัฑ์อาหารที่มวีตัถุ 1. หรอื 2. เป็นส่วนผสม



สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
17สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สมนุไพร

 สารสกดั/สารสงัเคราะห์

 สารอาหาร

 วตัถเุจือปนอาหาร

การพจิารณาความปลอดภยั

ตอ้งพิจารณาความปลอดภยัของวตัถดิุบ ไดแ้ก่

ปลอดภยั

ไม่ปลอดภยั



x
ไม่อนุญาต

อนุญาต

Risk
Assessor

คู่มอืประชาชน 

เร ือ่ง 

ประเมนิความปลอดภยั



1. มปีระวตักิารใชเ้ป็นอาหาร หรอื ใชเ้ป็นอาหารและยา

2. จุดมุ่งหมายในการใชเ้ป็นอาหาร

3. สูตรส่วนประกอบ

4. ปรมิาณในการบรโิภค (ไม่เกนิขนาดที่ใชเ้พื่อบําบดั บรรเทา หรอืรกัษาโรค)

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เกณฑ์การพิจารณาผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ

สมนุไพร/สารสกดั/สารสงัเคราะห์

 บญัชีช่ือพืชท่ีอนุญาตให้ใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท

URL: http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/data/tradermain/1-

12Herbal_Drink52.pdf

 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชือ่พชืที่ใชไ้ด้ในผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 

รวม 2 ฉบบั จํานวน 245 รายการ

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 424) พ.ศ.2564 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลติ นําเขา้ หรอื
จําหน่าย URL: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P424.pdf
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Coenzyme Q10 Issue 10/07/2013

ITEM SPECIFICATION
Description Yellow to orange crystalline powder
Identification Color reaction : a blue color appears
Heavy metals < 0.002%
Water < 0.1%
Residue on ignition < 0.1%

Residual solvents
Ethanol < 1000 ppm
Ethyl Acetate < 100 ppm
Hexane < 50 ppm

Standard plate count < 1000 cfu/g
Yeast and mold < 50 cfu/g
Coliforms < 3 cfu/g
E. Coli Negative
Salmonella Negative
Assay Not lass than 98% (on the anhydrous basis)

Conclusion : Complies with the 
requirements of USP32

Shelf life : 3 years

ตัวอย่างคุณภาพมาตรฐานวัตถดิุบที่เป็นสารเคมี



เกา๋กี๊

โกฐเชียง

ขิง

เห็ดหลนิจือ

โสม

นอ้ยกว่า 5.0 กรมั

นอ้ยกว่า 4.5 กรมั

นอ้ยกว่า 1 กรมั

นอ้ยกว่า 1.5 กรมั

นอ้ยกว่า 2.0 กรมั

เสริมอาหาร ยา

20
ที่มา: ตํารายาไทยทัว่ไป, ตํารายาแพทยส์งัเคราะห,์ ตํารายาเวชศกึษา, Pharmacopeia (จนี), ตํารายาจนีทัว่ไป

มีวัตถปุระสงคก์าร

ใชเ้พ่ือ

บาํบดั 

บรรเทา 

รกัษา

หรือปอ้งกันโรค

สมนุไพรท่ีมีความคาบเก่ียวระหว่างยาและอาหาร

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



01
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

สารอาหาร
สารอาหาร(วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน) อ้างอิงการใช้จากแหล่งข้อมูล ดงัน้ี

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องขอ้กําหนดการใช้

ส่วนประกอบทีส่ําคญัของผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารชนิดวติามนิ

URL:http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_fda/034ntffda

_Use_of_Vit&Min_in_Food_Supplement.pdf

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องขอ้กําหนดการใช้

ส่วนประกอบทีส่ําคญัของผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารชนิดกรดอะมโิน

URL:http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_fda/044ntffda

_Criteria_of_AminoAcid_used_in_Food_Supplement.pdf

หลักเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกับการเตมิสารอาหารในผลิตภฑัณ์อาหาร 

(Nutrification)
URL:http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/4-4-

1RuleNutrification_Edit1fab49.pdf
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01
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

การเติมสารอาหารในผลิตภณัฑ์อาหาร (Nutrification)

ปริมาณสารอาหารที่อนุญาตให้เติม

- วิตามินท่ีละลายได้ในไขมนั 150% RDI * 

- วิตามินที่ละลายได้ในน้ํา 200% RDI *

- เกลือแร่ทัว่ไป 150% RDI *

- โซเดียม 100% RDI *

- เหลก็, สงักะสี 120% RDI *

- ฟลูออไรด ์และไอโอดีน              ต้องเป็นไปตามความเหน็ชอบของ 

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 
(* RDI หมายถึง ค่าสารอาหารท่ีแนะนําให้บริโภคประจาํวนัสาํหรบัคนไทยอายุตัง้แต่ 6 ปีข้ึนไป) 

สารอาหาร
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สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

วัตถุเจอืปนอาหาร
 พิจารณาจาก

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 281)  พ.ศ.2547 เร่ือง วตัถเุจือปนอาหาร

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 381)  พ.ศ.2559 เร่ือง วตัถเุจือปนอาหาร 

(ฉบบัท่ี 4)

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 389)  พ.ศ.2561 เร่ือง วตัถเุจือปนอาหาร 

(ฉบบัท่ี 5)

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 417)  พ.ศ.2563 เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข วิธีการใช้ และอตัราส่วนของวตัถเุจือปนอาหาร (ฉบบัท่ี 1)

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 418)  พ.ศ.2563 เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข วิธีการใช้ และอตัราส่วนของวตัถเุจือปนอาหาร (ฉบบัท่ี 2)

- 23 -
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การขอประเมินความปลอดภยัอาหาร
Risk Assessment

(1) วัตถุที่ใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบของอาหารทีป่รากฏหลักฐานทางวิชาการวา

มีประวัติบริโภคเปนอาหารนอยกวาสิบหาป หรือ 

(2) วัตถุที่ใชเปนอาหารหรอืเปนสวนประกอบของอาหารที่ไดจากกระบวนการผลิตท่ีมใิช

กระบวนการผลิตโดยท่ัวไปของอาหารนั้นๆ ที่ทําใหสวนประกอบ โครงสรางของอาหาร 

รูปแบบของอาหารนัน้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ สงผลตอคุณคาทางโภชนาการ 

กระบวนการทางเคมีภายในรางกายของสิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือระดับของสาร

ท่ีไมพึงประสงค (level of undesirable substances) 

(3) ผลิตภัณฑอาหารทีม่ีวัตถ ุ(1) หรือ (2) เปนสวนผสม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 376) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารใหม่



“อาหารท่ีมีประวัติการบริโภคเปนอาหาร” หมายถึง อาหารที่มีการบริโภคตามปกตขิองอาหารนัน้ๆ 

โดยอางอิงประวัติจากขอมูลทางวิชาการ 

“กระบวนการผลิตท่ีมิใชกระบวนการผลิตท่ัวไป” หมายรวมถึง กระบวนการผลิตใดๆ ที่สงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบของอาหาร หรือโครงสรางของอาหาร หรือรูปแบบของ

อาหารอยางมีนยัสาคญั ซึ่งสงผลตอคณุคาทางโภชนาการ (เชน เพิ่มสารอาหาร เปนตน) หรือ

กระบวนการทางเคมใีนรางกายหลังจากบริโภค หรือระดับของสารทีไ่มพึงประสงค 

(เชน สารปนเปอนจากสิ่งแวดลอม สารพิษจากเช้ือรา สารกอภูมิแพ สารพิษที่เกิดจากธรรมชาติ 

สารยับยั้งสารอาหาร จุลินทรียทีเ่ปนอันตราย เปนตน) 

ยกตัวอยางกระบวนการผลิตใหม เชน 

- นาโนเทคโนโลยี ที่สงผลใหสวนประกอบของอาหารมีอนภุาคเล็กกวาการผลิตโดยวิธีดัง้เดิม 

-กระบวนการพาสเจอรไรสโดยไมใชความรอน (Non-thermal food pasteurization processes) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เร่ืองอาหารใหม (Novel food)
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ตัวอยาง: วัตถุดิบหรืออาหารท่ีตองย่ืนขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม

ท้ังน้ีไมรวมถึง:

- วัตถุเจือปนอาหาร (Food additives) 

- วัตถุแตงกลิ่นรสอาหาร (Flavorings agent)

- อาหารท่ีไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)

New ingredient ไมมีประวัติการบริโภคเปนอาหารมนุษย หรือ มีหลักฐาน

อางอิงการบริโภคโดยทั่วไปนอยกวา 15 ป 

New type of food ผลิตจากวัตถุดิบที่ไมเคยใชเปนอาหารของมนุษย หรือ มี

หลักฐานอางอิงการบริโภคโดยทั่วไปนอยกวา 15 ป (เชน ใชเปนอาหารสัตว)

New Process ปรับเปล่ียนกรรมวิธีผลิต เชน เปล่ียนชนิดตัวทําละลายที่ใชใน

การสกัด หรือวิธีการผลิต/สกัดรูปแบบใหม ซึ่งสงผลตอโครงสรางของสาร หรือ

คุณคาทางสารอาหาร หรือ องคประกอบในอาหารนั้น
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>>> อาหารที่มีประวัตกิารบริโภคมาตัง้แตดัง้เดมิในกลุมประชากรที่มคีวามหลากหลาย

ทางพันธุกรรม หรือมีประวัติการบริโภคมายาวนานโดยกลุมคนในชุมชนอยางกวางขวาง

มาหลายรุนจนเปนสวนหนึง่ของอาหารปกตใินทองถิ่น หรือภูมิภาค 
จนเปนสวนหนึง่ของอาหารของชาติพันธุ <<<

ประวัติการบริโภคเปนอาหาร (history of use)

 วิธีการเตรียม

 วิธีการรับประทาน

 ปริมาณและความถ่ีในการบริโภค

 จุดประสงคการบริโภค

 อาการอันไมพึงประสงค (adverse effect) ใดๆ   

ท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีสัมพันธกับอาหารนั้น
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• ตําราหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ

และเปนที่ยอมรบั

• หนังสือหรือเอกสารรับรองการวางจําหนายผลิตภัณฑหรือผลิตภณัฑ         

ที่มีสวนประกอบของวัตถดุิบนัน้ (Certificate of free sale)    

จากหนวยงานทีม่ีอํานาจในการรบัรอง

• ฐานขอมูลของหนวยงานราชการ 

หรือองคกรทีม่คีวามนาเช่ือถือระดบันานาชาติ 

เชน FAO, WHO

• ฐานขอมูลวารสารทางวิทยาศาสตรทีม่คีวามนาเช่ือถือ

เชน Elsevier, TOXLINE, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT
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แหลงขอมูลเพื่ออางอิงประวัติการบริโภค



ตัวอยางท่ีเปนอาหารใหม

- ใบของโสมมาบริโภค ซ่ึงมีประวัติการบริโภคนอยกวา 15 ป

- ผักบุงมาสกัดดวยตัวทําละลาย เชน เอทานอล แลวไดสารสาคัญ B และมีวัตถุประสงคนํามา

บริโภคเปนอาหารในรูปแบบนี้โดยตรง ดังนั้นสาร B ถือวาเปนอาหารใหม

- ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนประกอบของสารสกัดจากรากพืชทีย่ังไมเคยอนุญาตใหบริโภคเปนอาหาร

- สาร Phosphoryl Oligosaccharides of Calcium (POs-Ca) ที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีคุณสมบัติ

การละลายน้ําที่ดี เพื่อนํามาใชเปนสวนประกอบในอาหาร 

- ผลิตภัณฑน้ําผลไมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ที่ใชกระบวนการผลิต Non-thermal pasteurization

- ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่มีสวนประกอบของวิตามิน FF อนุภาคระดับนาโน เพื่อการดูดซึมเขาสู

รางกายไดเร็วขึ้น 5 เทา
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บทอํานาจ:

ความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 6 (3) (9) และ (10) แหงพระราชบัญญตัอิาหาร พ.ศ.2522

ครอบคลุมวัตถุทีใ่ชอาหาร สวนประกอบของอาหาร และผลิตภัณฑอาหาร

ที่เขาขายเปน “อาหารใหม”

ตองผานการประเมินความปลอดภัยกอนและตองสงมอบฉลาก

ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจอนมุตัิกอนนาํไปใช

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 376) พ.ศ. 2559 เร่ืองอาหารใหม่ (Novel food)

การประเมินความปลอดภัย
ตองยื่นผลการประเมินความปลอดภยัจากหนวยงานประเมินความปลอดภัยที ่อย.ใหการยอมรับ

และหลักฐานอื่นตามบญัชีแนบทายประกาศนี้
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หนวยงานประเมินความปลอดภัยอาหารใหมท่ี อย. ยอมรับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 376) พ.ศ. 2559 เร่ืองอาหารใหม่ (Novel food)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายช่ือหนวยประเมินความปลอดภัยที่

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหการยอมรบั

ปจจุบันมี 3 หนวยงาน

1) สํานกัคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

2) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

3) ศูนยประเมินความเสี่ยงประเทศไทย 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ดาวโหลด – เว็บไซดสํานักอาหาร 

หัวขอ “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 31



• ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาตผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ 

ในประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัย หรือมีระบบในการกํากับดูแลกอนออกสูตลาด 

เชน สหภาพยโุรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา

• ขอคิดเห็นหรือเอกสารทางวิชาการ (Scientific opinion) จากหนวยงานประเมิน

ความปลอดภัยท่ีมีความนาเชื่อถือ เชน  

- CODEX

- European Food Safety Authority (EFSA)

- Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN)

- Food Standard Australia New Zealand (FSANZ) 

32

แหลงขอมูลอื่นๆ เพื่ออางอิงดานความปลอดภัย



ตัวอยางวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑอาหาร

ท่ีไมผานการประเมินความปลอดภัย
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สารสกัดจากรากพืช 3 ชนิด
(Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl., Phlomis umbrosa Turcz., 

Angelica gigas Kakai) 

เพื่อเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร

 อางอิงจากหนงัสือ Medicinal Plants in the Republic of Korea ของ WHO Regional 

publications, Western Pacific Series NO.21 

มีขอมูลวา พืชทั้ง 3 ชนิด มีประวัติการใชเปนยาแผนโบราณ

 ขนาดการบริโภคผลิตภัณฑทีบ่รษิัทขอใชมากกวาคาความปลอดภัยที่คาํนวณไดจากผลการศกึษา 

Subchronic toxicity ในสัตวทดลอง ประมาณ 10.5 เทา

 ขอมูลการศึกษาในมนษุยเปนเพยีงการศกึษาประสิทธภิาพ (Efficacy) ของผลิตภัณฑ                   

ที่สามารถบรรเทาอาการวัยทองได โดยไมมกีารศกึษาดานเคมคีลินกิ                                                

จึงไมเพียงพอทีจ่ะใชประกอบการพิจารณาดานความปลอดภยั

 วัตถุประสงคการใชเฉพาะกลุมผูหญงิวัยหมดประจาํเดือน เพื่อบรรเทาอาการวัยทอง 
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รปู  รอยประดิษฐ์

เครื่องหมาย หรือขอ้ความ

ใดๆ ท่ีแสดงไวท่ี้อาหาร  

ภาชนะบรรจ ุ หรือหีบห่อ

ของภาชนะท่ีบรรจอุาหาร

35

ฉลากอาหาร

พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522



ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ย

เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบบัท่ี 367) พ.ศ. 2557

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 383) พ.ศ. 2560

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 401) พ.ศ.2562

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 410) พ.ศ.2562

สาํนักอาหาร
- 36 -



ช่ืออาหาร
แสดงไว้ตําแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน

และอยู่ในแนวนอนดว้ยขอ้ความ

ต่อเน่ืองกนั

เลขสารบบอาหาร

ดว้ยตวัเลข 13 หลกั

ช่ือและท่ีตั้ง
•ผูผ้ลิต/ผลิตโดย.... หรือ

•ผูแ้บ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย.... หรือ

•ผูนํ้าเขา้/นําเขา้โดย.... พรอ้มช่ือและ

ประเทศผูผ้ลิต

• หมดอายุ/ควรบริโภคก่อน  

แสดงวัน เดือนและปี/เดือน

และปี ตามลําดบั การแสดงเดือน

อาจเป็นตวัเลข

ฉลาก

ภาษาไทย
ส่วนประกอบที่สําคญั 

เป็นร้อยละของน้ําหนกั

โดยประมาณเรียงจากมากไปนอ้ย

ปริมาณสุทธิ

(ระบบเมตริก)
น้ําหนกัสุทธิ (กรัม,กิโลกรัม)

ปริมาตรสุทธิ (มิลลิลิตร. ,ลิตร)

การแสดงช่ือเฉพาะ/

INS และหนา้ที่ของ         

วตัถเุจือปนอาหาร

ขอ้มูลสารก่อภูมิแพ ้ หรือสารท่ีก่อ

ภาวะภูมิไวเกิน

ขอ้มูลสําหรับผูแ้พอ้าหาร : มี... , 

อาจมี... หรือ

วิธีรบัประทาน ขอ้แนะนําในการเก็บรกัษา คําเตือน

การกล่าวอา้งแต่งกลิน่(รส) วิธีการใช้และข้อความท่ีจาํเป็นสําหรบัอาหารท่ีจะใช้กับ
ทารกและเด็กอ่อน

การแสดงฉลากท่ีจาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค

10

มี... อาจมี...
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ฉลากส่งออก

ประเทศผู้ผลิต

เลขสารบบอาหาร                      (Food Serial NO…..) หรือ

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

ช่ือท่ีตัง้ของสถานท่ีผลิต

แสดงขอ้ความเป็นภาษาใดก็ได ้

โดยมีข้อความ
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ฉลากโภชนาการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

• (ฉบับท่ี 182 ) พ.ศ. 2541

• (ฉบับท่ี 219)พ.ศ. 2544

• และ (ฉบับท่ี 392) พ.ศ.2561
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อาหารท่ีตอ้งแสดงฉลากโภชนาการ
ข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ

วิตามินบี 2 – ช่วยให้

รา่งกายไดพ้ลงังานจาก

คารโ์บไฮเดรต โปรตีน และ

ไขมัน

โปรตีน – จําเป็นต่อการ

เจรญิเติบโตและช่วย

ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของ

รา่งกาย

1

ใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย

2

ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการขาย อาหารท่ี อย. กาํหนดให้แสดง
43
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BK01 หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต                                                                สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    - 41 -

การแสดงฉลากโภชนาการ

ตอ้งแสดงข้อความเป็นภาษาไทย หรือจะมีภาษาตา่งประเทศดว้ยก็ได้

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขตามบัญชีแนบทา้ยประกาศฯ



การแสดงฉลากโภชนาการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับท่ี 182 พ.ศ. 2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ

บญัชีหมายเลข 1

รปูแบบและเง่ือนไข

การแสดงกรอบขอ้มลูโภชนาการ

บญัชีหมายเลข 2,3
หน่ึงหน่วยบริโภคอา้งอิง 

และค่า THAI RDI

บญัชีหมายเลข 4

หลกัเกณฑใ์นการกลา่วอา้ง

ทางโภชนาการบนฉลากอาหาร

• กรอบโภชนาการแบบเต็ม

• กรอบโภชนาการแบบยอ่

• กรอบโภชนาการแบบควบค ู่

หน่ึงหน่วยบรโิภคอา้งอิง

1. กล ุ่มนมและผลติภณัฑ์

2. กล ุ่มเครื่องด่ืม

3. กล ุ่มอาหารขบเค้ียวและขนมหวาน

4. กล ุ่มอาหารกึ่งสําเรจ็รปู

5. กล ุ่มผลิตภณัฑข์นมอบ

6. กล ุ่มธัญพืชและผลติภณัฑ์

7. กล ุ่มอ่ืนๆ

สารอาหารท่ีแนะนําใหค้วรบริโภคประจําวัน

สําหรบัคนไทย อายตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป (Thai RDI)

กล่าวอา้งทาง

โภชนาการ

• อา้งปริมาณ 

สารอาหาร

• อา้งเปรียบเทียบ

กล่าวอา้งทาง
สุขภาพ

กล่าวอา้ง

หน้าท่ีสารอาหาร

แสดงฉลากโภชนาการ

แบบเต็ม
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กรอบขอ้มลูโภชนาการแบบเต็ม

1. พลงังานทั้งหมด    2. พลงังานจากไขมนั 

3. ไขมนัทั้งหมด       4. ไขมนัอ่ิมตวั 

5. โคเลสเตอรอล 6. โปรตีน 

7. คารโ์บไฮเดรต      8. ใยอาหาร 

9. นํ้าตาล              10. โซเดียม 

11. วิตามินเอ         12. วิตามินบี 1

13. วิตามินบี 2 14. แคลเซียม 

15. เหล็ก

สารอาหารที่บงัคบั
(15 ชนิด)

กรอบแบบเตม็

รูปแบบปกติใชไ้ดก้ับทุกผลิตภณัฑ์

แสดงสารอาหารบงัคับ 15 รายการ

แสดงสารอาหารท่ีมีการเติม

ในผลิตภณัฑ์

แสดงสารอาหารท่ีมีการกล่าวอา้ง

43

1.1 แบบเต็มรปูแบบมาตรฐาน

1.2 แบบเต็มรปูแบบขวาง สําหรบัฉลากท่ีมีพื้นท่ีแนวตัง้จํากดัและมีพื้นท่ีตัง้แต่ 250 ตร.ซม.ข้ึนไป

1.3 แบบเต็มรปูแบบขวาง สําหรบัฉลากท่ีมีพื้นท่ีแนวตัง้จํากดัและมีพื้นท่ีนอ้ยกว่า 250 ตร.ซม.

1.4 แบบเต็มรปูแบบขอ้ความต่อเน่ือง      1.5 แบบเต็มท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก อย. ใหย้กเว้นการแสดงส่วนท่ี 3

1.6 แบบเต็มท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก อย. ใหแ้สดงกรดไขมันชนิดทรานส์

1.7 แบบเต็มรปูแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาองักฤษแยกกรอบ

1.8 แบบเต็มรปูแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาองักฤษแสดงในกรอบเดียวกนั 



ประกาศฯ ฉบบัท่ี 394 (พ.ศ.2561) 

เรื่อง อาหารท่ีตอ้งแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลงังาน น้ําตาล ไขมนั และ 

โซเดียมแบบจีดีเอ

1. อาหารขบเคี้ยว

เฉพาะกลุม่ 1 – 3 แสดงขอ้ความ

“ บริโภคแต่น้อยและออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ ”

2. ชอ็กโกแลต และขนมหวาน

รสชอ็กโกแลต

3. ผลติภณัฑ์ขนมอบ

4. อาหารกึ่งสําเร็จรูป

5. อาหารมื้อหลกัจานเดยีว 

ซึ่งต้องเก็บไว้ในตู้เยน็หรอืตูแ้ชแ่ขง็

วนับงัคบัใช้ : 20 เม.ย.62

6. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ 

7. ชาปรุงสําเร็จ

8. กาแฟปรุงสําเร็จ

9. นมปรุงแต่ง

10. นมเปรี้ยว

11. ผลติภณัฑ์ของนม

12. น้ํานมถัว่เหลอืง

13. ไอศกรมีที่อยูใ่นลกัษณะ

พร้อมบรโิภค
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น้ําส้ม

เคร่ืองด่ืมใน

ภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิท

(ฉบบัท่ี 356)
พ.ศ.2556 การขอ

สถานท่ี 

(GMP)

การขอผลิตภัณฑ์

-วตัถเุจือปนอาหาร

-สารอาหาร/สารสกดั

-วตัถหุ้ามใช้

การแสดง
ฉลาก

(ประกาศฯ 
367, 383)

การแสดง
ฉลาก GDA 

(ประกาศฯ 
394)

การใช้ภาชนะ

บรรจ ุ

มาตรฐาน
จลิุนทรียท่ี์

ทาํให้เกิด
โรค

ตวัอย่าง: การผลิตนํ้าส้ม
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