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Certificate of Manufacturer , Certificate of Free Sale  

และ Certificate of Ingredient 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
กองอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคู3มือฉบับล3าสุดได:ท่ี  

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/Certificate.pdf 

แก9ไขคร้ังท่ี 0 :  2 สิงหาคม 2564  
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  ผู%ประกอบการ เจ%าหน%าที่ 

ยืนยันตัวบุคคล 

(Open ID) 

ยื่นเอกสารขอ

สิทธิ์การเข.าใช.

ระบบ 

 
พิจารณา 

สิทธิ์ ผปก. 

 

เปeดสิทธิ์ให. ผปก. 

Login เข.าระบบ 

เลือกข.อมูล 

- เลือกผู.รับอนุญาต 

- เลือกระบบอาหาร 

- เลือกขอหนังสือรับรองการอนุญาตฯ 

- เลือกใบอนุญาต 

- เลือกประเภทหนังสือรับรอง 

 

 
Download & Upload คำขอ 

- กรอกข.อมูลคำขอ 

- Download คำขอ 

- Upload ไฟลNคำขอ + เอกสารแนบ 

ยืนยันยื่นคำขอ/ พิมพNใบสั่งชำระ / ชำระเงินค#าคำขอ 

กรณี จนท.ขอคำชี้แจง 

- แก.ไขข.อมูลและส#งไฟลNคำขอ 

- Upload เอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจง 

- ส#งคำชี้แจงผ#านระบบ 

รับหนังสือรับรองฯ  

 
พิจารณา 

คำขอฯ 

 

อนุมัติหนังสือรับรองฯ 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการย่ืนขอหนังสือรับรองสถานท่ีผลิตและผลิตภัณฑiอาหารเพ่ือการส3งออก 

+ 

ขอคำชี้แจง คืนคำขอ 
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ประเภทของหนังสือรับรอง 

 

 หนังสือรับรองท่ีทางกองอาหารดำเนินการออกให:น้ัน มีวัตถุประสงคiเพ่ือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให:กับ

ผู:ประกอบการในการส3งออกอาหารไปยังต3างประเทศ ซ่ึงประเภทต3างๆของหนังสือรับรองท่ีทางกองอาหารออกให:กับ

ผู:ประกอบการเพ่ือใช:ในการส3งออกน้ัน มีดังน้ี 

1. หนังสือรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร (Certificate of Manufacturer) คือหนังสือรับรองท่ีประกอบด:วย

รายละเอียดผู:ผลิตอาหาร เลขท่ีใบอนุญาต ท่ีต้ัง สถานท่ีผลิต และประเภทอาหารตามสลักหลังใบอนุญาตผลิตอาหาร ท่ีได:รับ

อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียบร:อยแล:ว (รวมการรับรองข:อความ

เพ่ิมเติมการได:รับรองมาตรฐาน GMP ตามกฎหมาย ท่ีได:รับการตรวจประเมินจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือจากหน3วยตรวจสอบสถานท่ีผลิต ท่ีได:รับการข้ึนทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการและยาแล:ว) 

2. หนังสือรับรองผลิตภัณฑi (Certificate of Free Sale) คือหนังสือรับรองท่ีประกอบด:วยรายละเอียดผู:ผลิต/

นำเข:าอาหาร เลขท่ีใบอนุญาต ท่ีต้ัง สถานท่ีผลิต/นำเข:าอาหารและรายช่ือผลิตภัณฑiท่ีได:รับการอนุญาตจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. หนังสือรับรองสูตรส3วนประกอบ (Certificate of Ingredient) คือหนังสือรับรองท่ีประกอบด:วยรายละเอียด

ผู:ผลิต/นำเข:าอาหาร เลขท่ีใบอนุญาต ท่ีต้ัง สถานท่ีผลิต/นำเข:า และรายช่ือผลิตภัณฑi พร:อมรายละเอียดส3วนประกอบท่ีได:รับ

การอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรียบร:อยแล:ว 

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  3 / 51  

 

การเปCดสิทธิ์เขGาใชGงานระบบ e-submission ผลิตภัณฑ>อาหาร 
  

e-submission การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ^อาหารเพื่อการส*งออก 

 

ก3อนการเข:าใช:งานระบบ e - submission ผลิตภัณฑiอาหาร ผู:ประกอบการ ต:องดำเนินการดังน้ี 

(1) ยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID : ท่ี เว็บไซตiสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสi : สรอ. 

http://openid.egov.go.th/ เพ่ือให:ได: Username Password กรณีท่ี ผู:ประกอบการ เคยยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open 

ID กับสานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกสiแล:ว ให:ข:ามข้ันตอนข:อ (1) น้ีได: 

(2) ย่ืนเอกสารขอเปAดสิทธิเขFาใชFงานระบบ e – submission ผลิตภัณฑTอาหาร : สามารถติดต3อย่ืน

เอกสารเพ่ือขอเปlดสิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหารได: 2 ช3องบริการ ดังน้ี 

กรณีสถานท่ีผลิต/นำเขFา ต้ังอยู\ท่ี กรุงเทพมหานคร 

- ย่ืนขอเปlดสิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหาร ท่ีห:อง 325 ช้ัน 3 อาคาร 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา 

กรณีสถานท่ีผลิต/นำเขFา ต้ังอยู\ ณ ต\างจังหวัด 

- ย่ืนขอเปlดสิทธ์ิเข:าใช:ระบบอาหารได:ท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ันๆตามหนังสือ ด3วนท่ีสุดถึงนายแพท

download แบบฟอรiมหนังสือมอบอำนาจได:ท่ี https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx

เม่ือยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสi และขอเปlดสิทธิเข:าใช:งานระบบ e – Submission 

ผลิตภัณฑiอาหาร ท3านจะสามารถเข:าใช:งานระบบ e – Submission ผลิตภัณฑiอาหาร ได: 

หมายเหตุ : หากมอบอำนาจเรียบร:อยแล:ว มีการเปล่ียนแปลง เช3น ผู:รับมอบอำนาจลาออกหรือย:ายงาน ผู:รับ

อนุญาต/ ผู:ดำเนินการ ต:องแจ:งมายังเจ:าหน:าท่ีเพ่ือขอยกเลิกสิทธิการใช:งานของผู:รับมอบอำนาจท3านน้ันทันที 

 (3) ต้ังค\าเคร่ืองคอมพิวเตอรTเพ่ือการใชFงาน TeDA Forms : ติดต้ังโปรแกรมท่ีจำเป�นตามลำดับดังน้ี - 

Acrobat Reader 10.0 ข้ึนไป หรือAcrobat Reader - Font Pack DC (เพ่ือป�องกันเร่ือง Adobe reader acrobat ไม3รู:จัก

ภาษาไทย) à Font “TH Sarabun PSK” 

 

  

หมายเหตุ :สามารถศึกษา “การสรFางและแกFไขบัญชีผูFใชFงานผ\านระบบ Open ID” และ “การต้ังค\า

เคร่ืองคอมพิวเตอรTเพ่ือการใชFงาน TeDA Forms” ได:ท่ี คู3มือสำหรับผู:ประกอบการ: การเตรียมความ

พร:อมการใช:งานระบบ e-submission (อาหาร)  
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ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ>อาหารเพื่อการสAงออก 
 

1. เข:าเว็บไซดi privus.fda.moph.go.th และ เลือก “ผู:ประกอบการ” 

 
 

2. เข:าระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง ทำการ Login เข:าสู3ระบบโดยใช: Username และ Password ท่ีได:จากการ

สมัคร Open ID กับสำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกสi (สรอ) 
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3. เลือกบริษัทท่ีท3านต:องการย่ืนคำขอ (กรณีท่ีท3านได:รับมอบอำนาจเพียงบริษัทเดียวระบบจะข:ามข้ันตอนการ

เลือกบริษัท) 

 
 

4. เลือก “ระบบอาหาร”  
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5. เลือก “ขอหนังสือรับรองการอนุญาตฯ(Certificate)” เพ่ือย่ืนขอหนังสือรับรองสถานท่ีผลิตและผลิตภัณฑi

อาหารเพ่ือการส3งออก 

 
 

6. เลือก เลขสถานท่ีและช่ือบริษัทท่ีต:องการย่ืนขอหนังสือรับรองการอนุญาตฯ (Certificate) ให:ตรงกับสถานท่ี

ผลิตท่ีต:องการย่ืน 
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7. เลือกประเภท Certificate ท่ีบริษัทต:องการขอ มี 3 ประเภท ได:แก3 Certificate of Free Sale (CFS) 

, Certificate of Manufacturer (COM) และ Certificate of Ingredient (COI) 
 

 

 

8. เลือก ปุ�ม “Download” ระบบจะแสดงหน:า web application สำหรับการกรอกคำขอ ให:ท3านกรอก

รายละเอียดให:ครบถ:วนถูกต:อง (โดยหน:า web application แต3ละฟอรiมจะไม3เหมือนกันข้ึนอยู3กับการเลือกประเภท 

Certificate ท่ีท3านเลือก) 
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9. เม่ือกรอกรายละเอียดในหน:า web application ครบถ:วนเรียบร:อยแล:ว ให:กดปุ�ม Download เพ่ือ save 

ข:อมูลจาก web application เป�นไฟลiคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนคำขอฯ  โดยไฟลiคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมี

ข:อมูลรายละเอียดตามประเภท Certificate ท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

10. เม่ือท3านกรอกข:อมูลคำขอเสร็จเรียบร:อยแล:ว ให:ท3านกลับเข:าระบบหนังสือรับรองด:านอาหาร เพ่ืออัพโหลด

คำขอ พร:อมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน (ถ:ามี หรือตามท่ีระบบกำหนดให:แนบ) โดยเข:าใช:งานตามท่ีท3านได:เข:ามาดาวนiโหลด

แบบฟอรiม กด “Upload” 

  

ตรวจสอบข%อมูล 
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11. ในหน:าอัพโหลดคำขอ กด “เลือกไฟลi (Choose file)” เพ่ือทำการแนบไฟลiคำขอ Certificate ท่ีท3านกรอก

รายละเอียดเรียบร:อยไว:แล:ว (โดยไฟลiคำขอ Certificate จะต:องเป�น pdf. คำขอท่ีกรอกข:อมูลผ3านหน:า web application 

และ ดาวนiโหลดออกจากระบบเท3าน้ัน) จาดน้ันกด “Upload”  à ระบบจะแสดง Popup หากไฟลiคำขอท่ีใช:ย่ืนถูกต:อง กด 

“ใชm,ฉันต9องการอัพโหลด” 

  

 

12. ระบบจะกรองข:อมูลคำขอเบ้ืองต:น ว3าท3านกรอกข:อมูลครบถ:วนหรือไม3 ในกรณีท่ีข:อมูลคำขอไม3เป�นไปตาม

เง่ือนไขท่ีเจ:าหน:าท่ีกำหนด หากท3านไม3สามารถอัพโหลดคำขอได: ท3านสามารถนำคำขอมาแก:ไขข:อมูล โดยกดเลือก “แก:ไข 

PDF” 

  

แนบไฟลEคำขอ 1 

2 

3 
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กด “เลือกไฟลp (Choose file)” และเลือกไฟลiคำขอท่ีท3านต:องการแก:ไขข:อมูล จากน้ันกด “Upload” 

 

ระบบจะทำการ เปlดหน:า application และดึงข:อมูลคำขอในไฟลi PDF มาให:ท3านแก:ไข เม่ือแก:ไขข:อมูลครบถ:วนแล:ว

ให:ท3านกด “DOWNLOAD” เพ่ือนำไฟลiคำขอมาอัพโหลดหน:าระบบใหม3อีกคร้ัง  

 

13. หากสามารถอัพโหลดคำขอได: ระบบจะแสดง pop up ดังน้ี กด “OK” เพ่ือกลับสู3หน:าย่ืนคำขอ 

  

แนบไฟลEคำขอ 1 
2 
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14. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

ว3า “ยืนยันไฟลpแนบ” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” ระบบจะทำการแสดงหัวข:อเอกสารท่ีต:องแนบ  (กรณีท่ีสถานะคำขอแสดง

ว3า “ยืนยันไฟลpแนบเพ่ิมเติม”หรือ“รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป) 

 

กด “Choose File” เพ่ือแนบไฟลiเอกสารท่ีท3านต:อนการ à กดเลือกไฟลiเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการ

แนบไฟลiให:อัตโนมัติ กรณีท่ีท3านมีรายการเอกสารบังคับแนบหลายรายการ ให:ทำการแนบทีละหัวข:อ เม่ือแนบไฟลiครบตาม

รายการท่ีกำหนด กด “ยืนยันข9อมูล” 
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แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  12 / 51  

 

หากแนบไฟลiเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟลpแล9ว” เม่ือแนบไฟลiครบทุกหัวข:อแล:ว กด “ยืนยัน

ข9อมูล” 

 

15. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: หากสถานะของคำขอแสดง

ว3า “ยืนยันไฟลpแนบเพ่ิมเติม” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” ระบบจะทำการแสดงหัวข:อเอกสารแนบเพ่ิมเติมแล:วแต3กรณี  

(กรณีท่ีสถานะคำขอแสดงว3า “รอชำระเงิน” ให:ท3านข:ามไปข:อถัดไป) 
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หากท3านต:องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ตามหัวข:อท่ีระบบแสดง กด “Choose File” เพ่ือแนบ

ไฟลiเอกสารท่ีท3านต:องการ à กดเลือกไฟลiเอกสาร à กด “Open” ระบบจะทำการแนบไฟลiให:อัตโนมัติ เม่ือแนบไฟลi

เอกสารเพ่ิมเติมเรียบร:อยแล:ว กด “ยืนยันข9อมูล” (กรณีท่ีทmานไมmต9องการแนบไฟลpเอกสารเพ่ิมเติมให9ทmานกด “ยืนยัน

ข9อมูล” เพ่ือข9ามไปข้ันตอนถัดไป) 

 

หากแนบไฟลiเรียบร:อยแล:วระบบจะแสดงข:อความ “แนบไฟลiแล:ว”เม่ือแนบไฟลiครบตามท่ีต:องการแล:ว              

กด “ยืนยันข9อมูล” 
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16. เม่ือกลับมาสู3หน:าย่ืนคำขอ จะปรากฏรายการคำขอท่ีท3านได:ทำการอัพโหลดไว: สถานะของคำขอจะข้ึนว3า 

“รอชำระเงิน” ให:ท3านกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบท่ีต:องการจะย่ืนอีกคร้ัง หาก

ถูกต:องครบถ:วนแล:วให: สร:างใบส่ังชำระ เพ่ือนำไป ชำระเงินตามช3องทางท่ีระบุในใบส่ังชำระ เม่ือท3านชำระเงินแล:ว ถือว3าเป�น

การยืนยันเพ่ือย่ืนคำขอ และระบบจะทำการส3งคำขอไปให:เจ:าหน:าท่ีเพ่ือพิจารณาต3อไป 

 

 

-ส้ินสุดข้ันตอนการย่ืนคำขอ Certificate- 

  

หมายเหตุ :สามารถศึกษา “วิธีการสรFางใบส่ังชำระ” และ “ช\องทางการชำระเงิน” ได:ท่ี คู3มือสำหรับ

ผู:ประกอบการ: “การออกใบส่ังชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสi : กรณีย่ืนคำขอผ3านระบบ

อิเล็กทรอนิกสi (E-Submission)”  
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หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอหนังสือรับรอง 

การอนุญาตสถานที่ผลิต/นำเขGาและผลิตภัณฑ> (Certificate of Free Sale) 
 

1. ต:องได:รับอนุญาตสถานท่ีผลิตหรือได:รับอนุญาตนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักรจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมาก3อน และใบอนุญาตยังไม3หมดอายุ หรืออยู3ระหว3างการพักใช:ใบอนุญาต 

2. ผลิตภัณฑiต:องได:รับเลขสารบบอาหารถูกต:องตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว3าด:วยการ

ดำเนินการเก่ียวกับเลขสารบบ ฉบับป�จจุบัน กรณี แบบ สบ.5 ท่ีเป�นเคร่ืองด่ืมเกลือแร3 และกาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม 

ต:องมีรายละเอียดสูตรครบ 100% และเจ:าหน:าท่ี/หน3วยงานผู:ตรวจสอบได:ลงช่ือกำกับไว: 

3. กรณีมีการแก:ไข เช3น เปล่ียนช่ือ หรือ ท่ีต้ังของสถานท่ีผลิต แก:ไขช่ือผลิตภัณฑiและอ่ืนๆ ต:องแก:ไขในใบอนุญาต

สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนำเข:าและใบสำคัญของผลิตภัณฑiต3อผู:อนุญาตให:เรียบร:อยก3อนการย่ืนขอหนังสือรับรอง 

4. ช่ือผลิตภัณฑiต:องสอดคล:อง ถูกต:องตรงตามใบสำคัญของผลิตภัณฑiท่ีได:รับอนุญาตไว: 

5. กรณีผลิตภัณฑiท่ีไม3มีเลขสารบบอาหาร ต:องแสดงรายละเอียดสูตร และรายละเอียดของผลิตภัณฑi(ลักษณะของ

อาหาร ภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ วัตถุประสงคiการจำหน3าย วัตถุประสงคiการใช:) และกระบวนการผลิต ถ:าผลิตภัณฑiดังกล3าว

มีการใช:วัตถุเจือปนอาหารเป�นส3วนประกอบให:ระบุรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารท่ีใช: และปริมาณการใช: พร:อมการ

คำนวณโดยต:องสอดคล:องตามประกาศฯเร่ืองวัตถุเจือปนอาหาร หรือตามมาตรฐาน Codex หรือตามมาตรฐานของประเทศคู3

ค:าท่ีเก่ียวข:อง 

6. หนังสือรับรองประกอบด:วยรายละเอียดดังน้ี ช่ือผู:ผลิตหรือผู:นำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาต 

เลขท่ีใบอนุญาต สถานท่ีต้ัง ซ่ึงสอดคล:องตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตนำหรือส่ังอาหารเข:ามาใน

ราชอาณาจักร และรายละเอียดผลิตภัณฑiท่ีได:รับอนุญาตเป�นภาษาอังกฤษ 

7. กรณีประสงคiต:องการเพ่ิมเติมข:อความนอกเหนือจากรูปแบบปกติต:องได: รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่
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วิธีการกรอกคำขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ> (Certificate of Free Sale) 

 

16.1 การกรอกรายละเอียดคำขอหนังสือรับรองการอนอนุญาตสถานท่ีผลิต/นำเข:าและผลิตภัณฑiผ3าน  หน:า web 

application มีดังน้ี 

  

หัวข9อท่ี 1 รายละเอียดสถานท่ีขอหนังสือรับรอง 

  

พิมพiช่ือ ท่ีอยู3 สถานท่ีผลิต เป�นภาษาอังกฤษ (ตามช3องท่ีกำหนด) และกดเลือก จังหวัด ,อำเภอ/เขต และ ตำบล/

แขวง โดยข:อมูลต:องสอดคล:องตรงกันกับรายละเอียดผู:รับอนุญาต 
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หัวข9อท่ี 2 ข9อมูลประเทศท่ีสmงออก 

 

 กดเลือก ประเทศท่ีต:องการส3งออก ระบุจำนวน Certificate และข:อมูลการส3งออก ให:ครบถ:วนและกดปุ�ม เพ่ิม 

ข:อมูลจะถูกบันทึกลงในตารางด:านล3าง (กรณีมีมากกว3า 1 ประเทศ ให:เพ่ิมข:อมูลท่ีละประเทศ) 

 

หากต:องการแก:ไขข:อมูลท่ีเพ่ิมแล:วให:กด ลบ และเพ่ิมข:อมูลใหม3  

หัวข9อท่ี 3 รายละเอียดผลิตภัณฑpท่ีจะขอหนังรับรอง (กรณีมีเลขสารบบ) 

 

พิมพiเลขสารบบอาหารท่ีต:องการย่ืน และกดปุ�ม “เพ่ิม”ข:อมูลจะถูกบันทึกลงในตารางด:านล3าง   

1 2 3 

4       

  

1 

2   



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  18 / 51  

 

  

กรณีช่ือผลิตภัณฑiต3างจากท่ีได:รับอนุญาตให:กรอกข:อมูลในช3อง “ระบุช่ือภาษาอังกฤษ กรณีท่ีต3างไปจากท่ีได:รับ

อนุญาต” (กรณีมีมากกว3า 1 เลขสารบบอาหาร ให:เพ่ิมข:อมูลท่ีละเลขสารบบ) 

หมายเหตุ : กรณีเลือกผลิตภัณฑiท่ีมีเลขสารบบแล:ว จะไม3สามารถเลือกผลิตภัณฑiท่ีไม3มีเลขสารบบได: 

หัวข9อท่ี 4 รายละเอียดผลิตภัณฑpท่ีจะขอหนังสือรับรอง (กรณีไมmมีเลขสารบบ) 

 

กดปุ�ม “เพ่ิม” เพ่ือกรอกรายละเอียดผลิตภัณฑi 

  

  

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  19 / 51  

 

 

ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑiลงในช3องให:ครบถ:วน จากน้ัน เพ่ิมข:อมูลสูตรส3วนประกอบ โดยการกรอกข:อมูลส3วนประกอบ

ภาษาอังกฤษ ปริมาณ/สัดส3วนและหน3วย จากน้ันกดปุ�ม “เพ่ิม” ข:อมูลจะถูกบันทึกลงในตารางด:านล3าง  

   

กรอกรายละเอียดผลิตภัณฑE 

1 2 3 

4 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  20 / 51  

 

หัวข9อท่ี 5 รายละเอียดอ่ืนๆ 

 

1. กรณีต:องการให:ระบุผู:จัดจำหน3าย ให:พิมพiช่ือท่ีอยู3ผู:จัดจำหน3ายลงในช3องท่ีกำหนดไว:เป�นภาษาอังกฤษ 

2. กรณีประสงคiต:องการให:เพ่ิมเติมข:อความอ่ืนๆ ให:พิมพiข:อความลงในช3องท่ีกำหนด (ซ่ึงข:อความดังกล3าวต:องได:รับการ

พิจารณาก3อนว3าสามารถรับรองได:หรือไม3) 

หัวข9อท่ี 6 ดาวนpโหลดแบบคำขอ 

เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application 

เป�นไฟลiคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑi  โดยไฟลiคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูลรายละเอียด

ผลิตภัณฑiตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

 

-ส้ินสุดการกรอกข9อมูลผmาน web application แบบคำขอ Certificate of Free Sale-  

อ 1 

อ 2 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  21 / 51  

 

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาสำหรับคำขอหนังสือรับรอง 

การอนุญาตสถานที่ผลิต/นำเขGาและผลิตภัณฑ> (Certificate of Free Sale) 

 

1. กรณีต:องการช่ือภาษาอังกฤษท่ีต3างจากท่ีได:รับอนุญาต แนบหลักฐานการอนุญาตให:แก:ไขช่ืออาหารเพ่ิมเติม (ถ:ามี) 

2. กรณีเป�นกาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม หรือเคร่ืองด่ืมเกลือแร3 แนบหลักฐานการรับรองสูตร 100% ท่ีเจ:าหน:าท่ี/ 

หน3วยงานผู:ตรวจสอบได:ลงช่ือกำกับไว:   

3. กรณีเป�นเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปlดสนิท หรืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปlดสนิท ท่ีมีการระบุช่ือท่ีไม3ตรงกับท่ีข้ึน

ทะเบียนไว: แนบหนังสือรับรองสูตรและกระบวนการผลิตว3าเป�นชนิดเดียวกันหรือเหมือนกันกับผลิตภัณฑiท่ีข้ึนทะเบียนไว:    

ลงนามโดยผู:ดำเนินกิจการหรือกรรมการบริษัท  

4. กรณีต:องการให:ระบุผู:จัดจำหน3ายในหนังสือรับรอง แนบหนังสือยินยอมให:เป�นผู:จัดจำหน3ายออกโดยบริษัท และ     

ลงนามโดยผู:มีอำนาจของบริษัท 

5. กรณีเป�นอาหารท่ีไม3มีเลขสารบบ  

   -เอกสารรายละเอียดสูตร ครบ 100 % และรายละเอียดของผลิตภัณฑi (ลักษณะของอาหาร ภาชนะบรรจุ ขนาด

บรรจุ วัตถุประสงคiการจำหน3าย วัตถุประสงคiการใช:) และ ถ:าผลิตภัณฑiดังกล3าวมีการใช:วัตถุเจือปนอาหารเป�นส3วนประกอบ

ให:ระบุรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารท่ีใช: และปริมาณการใช: พร:อมการคำนวณโดยต:องสอดคล:องตามประกาศฯเร่ือง

วัตถุเจือปนอาหาร หรือตามมาตรฐาน Codex หรือตามมาตรฐานของประเทศคู3ค:าท่ีเก่ียวข:อง 

   -เอกสารแสดงกระบวนการผลิต ลงนามโดยผู:มีอำนาจของบริษัทฯ 

   -หนังสือรับรองว3าผลิตภัณฑiผลิตเพ่ือการส3งออกอย3างเดียว (สำหรับผลิตภัณฑiตามระเบียบสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ผลิตเพ่ือการส3งออกเท3าน้ันไม3มีจำหน3ายในประเทศ) ลงนามโดยผู:มีอำนาจของบริษัทฯ 

 
 หมายเหตุ : ไฟลiเอกสารท่ีใช:แนบผ3านระบบ จะต:องเป�นไฟลi นามสกุล PDF เท3าน้ัน  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  22 / 51  

 

หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ 

หนังสือรับรองสถานที่ผลิตอาหาร (Certificate of Manufacturer) 
 

1. ต:องได:รับอนุญาตสถานท่ีผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

มาก3อนและใบอนุญาตยังไม3หมดอายุ หรืออยู3ระหว3างการพักใช:ใบอนุญาต 

2. หนังสือรับรองประกอบด:วยรายละเอียดดังน้ี ช่ือผู:ผลิตตามใบอนุญาต เลขท่ีใบอนุญาต สถานท่ีต้ัง และ

ประเภทอาหารท่ีได:รับอนุญาตให:ผลิต ซ่ึงสอดคล:องตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหารเป�นภาษาอังกฤษ 

3. กรณีมีการแก:ไข เช3น เปล่ียนช่ือ ท่ีต้ังสถานท่ีผลิต ต:องแก:ไขให:เรียบร:อยก3อนการย่ืนขอหนังสือรับรอง 

4. กรณีประสงคiให:ระบุข:อความเพ่ิมเติมว3าได:รับการตรวจประเมินภายใต:มาตรฐาน GMP กฎหมาย ผู:ผลิตต:อง

ได:รับ การรับรอง GMP กับหน3วยตรวจสอบรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร ท่ีได:รับการข้ึนทะเบียนไว:กับสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

 

วิธีการกรอกคำขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตอาหาร (Certificate of Manufacturer) 
 

1.1  การกรอกรายละเอียดคำขอหนังสือรับรองการอนุญาตท่ีผลิตอาหารผ3าน  หน:า web application มีดังน้ี 

 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  23 / 51  

 

หัวข9อท่ี 1 รายละเอียดสถานท่ีขอหนังสือรับรอง 

 

พิมพiช่ือ ท่ีอยู3 สถานท่ีผลิต เป�นภาษาอังกฤษ (ตามช3องท่ีกำหนด) และกดเลือก จังหวัด ,อำเภอ/เขต และ ตำบล/

แขวง โดยข:อมูลต:องสอดคล:องตรงกันกับรายละเอียดผู:รับอนุญาต 

หัวข9อท่ี 2 ข9อมูลประเทศท่ีสmงออก 

 

 กดเลือก ประเทศท่ีต:องการส3งออก ระบุจำนวน Certificate และข:อมูลการส3งออก ให:ครบถ:วนและกดปุ�ม เพ่ิม 

ข:อมูลจะถูกบันทึกลงในตารางด:านล3าง (กรณีมีมากกว3า 1 ประเทศ ให:เพ่ิมข:อมูลท่ีละประเทศ) 

 

หากต:องการแก:ไขข:อมูลท่ีเพ่ิมแล:วให:กด ลบ และเพ่ิมข:อมูลใหม3  

1 2 3 

4       

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  
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หัวข9อท่ี 3 รายละเอียดอ่ืนๆ 

 

1. กรณีประสงคiต:องการให:เพ่ิมเติมข:อความอ่ืนๆ ให:พิมพiข:อความลงในช3องท่ีกำหนด (ซ่ึงข:อความดังกล3าวต:องได:รับการ

พิจารณาก3อนว3าสามารถรับรองได:หรือไม3) 

2. เลือกรูปแบบท่ีประสงคiจะขอรับรอง (เลือกหัวข:อใดหัวข:อหน่ึง) 

หัวข9อท่ี 4 ดาวนpโหลดแบบคำขอ 

เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application 

เป�นไฟลiคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑi  โดยไฟลiคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมีข:อมูลรายละเอียด

ผลิตภัณฑiตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

-ส้ินสุดการกรอกข9อมูลผmาน web application แบบคำขอ Certificate of Manufacturer -  

1 อ 

อ 2 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  
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เอกสารแนบประกอบการพิจารณาสำหรับคำขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตอาหาร 

(Certificate of Manufacturer) 
 

1. กรณีขอให:รับรองสถานท่ีผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตผลิตอาหาร 

- สำเนาหลักฐานการอนุญาตสถานท่ี (แบบ อ.2, แบบ สบ.1 แล:วแต3กรณี) ท้ังด:านหน:าและด:านหลังของ

เอกสาร พร:อมรับรองสำเนาถูกต:อง 

- เอกสารอนุญาตให:แก:ไขหลักฐานการอนุญาตสถานท่ีแล:วแต3กรณีเพ่ิมเติม (ถ:ามี) พร:อมรับรองสำเนาถูกต:อง 

2. กรณีขอให:รับรองสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑi GMP กฎหมาย (กรณีขอรับรองสถานท่ีผลิต (Certificate 

of Manufacturer) โดยประสงคiให:ระบุข:อความ Good Manufacturing Practices เพ่ิมเติม) 

- สำเนาหลักฐานการอนุญาตสถานท่ี (แบบ อ.2,แบบ สบ.1 แล:วแต3กรณี) ท้ังด:านหน:าและด:านหลังของ

เอกสาร พร:อมรับรองสำเนาถูกต:อง 

- เอกสารอนุญาตให:แก:ไขหลักฐานการอนุญาตสถานท่ีแล:วแต3กรณีเพ่ิมเติม(ถ:ามี) พร:อมรับรองสำเนาถูกต:อง 

- เอกสารหลักฐานการรับรอง GMP กับหน3วยตรวจสอบรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร ท่ีได:รับการข้ึนทะเบียนไว:

กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร:อมรับรองสำเนาถูกต:อง 

 หมายเหตุ : ไฟลiเอกสารท่ีใช:แนบผ3านระบบ จะต:องเป�นไฟลi นามสกุล PDF เท3าน้ัน  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  26 / 51  

 

หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอหนังสือรับรอง 

ผลิตภัณฑ>และสูตรสAวนประกอบ (Certificate of Ingredient) 
 

1. ต:องได: รับอนุญาตสถานท่ีผลิตหรือได: รับอนุญาตนำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักรจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมาก3อน และใบอนุญาตยังไม3หมดอายุ หรืออยู3ระหว3างการพัก

ใช:ใบอนุญาต 

2. ผลิตภัณฑiต:องได:รับเลขสารบบอาหารถูกต:องตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว3าด:วยการ

ดำเนินการเก่ียวกับเลขสารบบ ฉบับป�จจุบัน กรณี แบบ สบ.5 ท่ีเป�นเคร่ืองด่ืมเกลือแร3 และกาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม 

ต:องมีรายละเอียดสูตรครบ 100% และเจ:าหน:าท่ี/หน3วยงานผู:ตรวจสอบได:ลงช่ือกำกับไว: 

3. กรณีมีการแก:ไข เช3น เปล่ียนช่ือ หรือ ท่ีต้ังของสถานท่ีผลิต แก:ไขช่ือผลิตภัณฑi และอ่ืนๆ ต:องแก:ไขในใบอนุญาต

สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนำเข:าและใบสำคัญของผลิตภัณฑiต3อผู:อนุญาตให:เรียบร:อยก3อนการย่ืนขอหนังสือรับรอง 

4. สูตรต:องได:รับการอนุญาตแล:ว หรือมีรายละเอียดสูตรท่ีเจ:าหน:าท่ี/หน3วยงานผู:ตรวจสอบได:มีการลงช่ือกำกับไว: 

5. ช่ือผลิตภัณฑiต:องสอดคล:อง ถูกต:องตรงตามใบสำคัญของผลิตภัณฑiท่ีได:รับอนุญาตไว: 

6. รายละเอียดสูตรส3วนประกอบครบ 100% หรือ สูตรท่ีเป�น Active Ingredient หรือสูตรตามฉลากท่ีได:รับการอนุมัติ

ไว: 

7. หนังสือรับรองประกอบด:วยรายละเอียดดังน้ี ช่ือผู:ผลิตหรือผู:นำหรือส่ังอาหารเข:ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาต 

เลขท่ีใบอนุญาต สถานท่ีต้ัง ซ่ึงสอดคล:องตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตนำหรือส่ังอาหารเข:ามาใน

ราชอาณาจักร รายละเอียดผลิตภัณฑiท่ีได:รับอนุญาต และรายละเอียดสูตรเป�นภาษาอังกฤษ 

8. กรณีประสงคiต:องการเพ่ิมเติมข:อความนอกเหนือจากรูปแบบปกติต:องได:รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  27 / 51  

 

วิธีการกรอกคำขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ>และสูตรสAวนประกอบ 

 (Certificate of Ingredient) 
 

1.1 การกรอกรายละเอียดคำขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑiและสูตรส3วนประกอบ  หน:า web application มีดังน้ี 

 
 

หัวข9อท่ี 1 รายละเอียดสถานท่ีขอหนังสือรับรอง 

  

พิมพiช่ือ ท่ีอยู3 สถานท่ีผลิต เป�นภาษาอังกฤษ (ตามช3องท่ีกำหนด) และกดเลือก จังหวัด ,อำเภอ/เขต และ ตำบล/

แขวง โดยข:อมูลต:องสอดคล:องตรงกันกับรายละเอียดผู:รับอนุญาต 

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  28 / 51  

 

หัวข9อท่ี 2 ข9อมูลประเทศท่ีสmงออก 

 

 กดเลือก ประเทศท่ีต:องการส3งออก ระบุจำนวน Certificate และข:อมูลการส3งออก ให:ครบถ:วนและกดปุ�ม เพ่ิม 

ข:อมูลจะถูกบันทึกลงในตารางด:านล3าง (กรณีมีมากกว3า 1 ประเทศ ให:เพ่ิมข:อมูลท่ีละประเทศ) 

 

หากต:องการแก:ไขข:อมูลท่ีเพ่ิมแล:วให:กด ลบ และเพ่ิมข:อมูลใหม3  

หัวข9อท่ี 3 รายละเอียดผลิตภัณฑpท่ีจะขอหนังรับรอง (กรณีมีเลขสารบบ) 

 

พิมพiเลขสารบบอาหารท่ีต:องการย่ืน และกดปุ�ม “เพ่ิม”ข:อมูลจะถูกบันทึกลงในตารางด:านล3าง   

1 2 3 

4       

  

1 

2   



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  29 / 51  

 

 

 

  

กรณีช่ือผลิตภัณฑiต3างจากท่ีได:รับอนุญาตให:กรอกข:อมูลในช3อง “ระบุช่ือภาษาอังกฤษ กรณีท่ีต3างไปจากท่ีได:รับ

อนุญาต” (กรณีมีมากกว3า 1 เลขสารบบอาหาร ให:เพ่ิมข:อมูลท่ีละเลขสารบบ) 

จากน้ันระบุสูตรส3วนประกอบ โดยการกรอกข:อมูลส3วนประกอบภาษาอังกฤษ ปริมาณ/สัดส3วนและหน3วย จากน้ันกด

ปุ�ม “เพ่ิม” ข:อมูลจะถูกบันทึกลงในตารางด:านล3าง 

  

1 2 3 

4 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  

หน.า  30 / 51  

 

 

หมายเหตุ : กรณีเลือกผลิตภัณฑiท่ีมีเลขสารบบแล:ว จะไม3สามารถเลือกผลิตภัณฑiท่ีไม3มีเลขสารบบได: 

หัวข9อท่ี 4 รายละเอียดผลิตภัณฑpท่ีจะขอหนังสือรับรอง (กรณีไมmมีเลขสารบบ) 

 

กดปุ�ม “เพ่ิม” เพ่ือกรอกรายละเอียดผลิตภัณฑi 

  

  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  
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ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑiลงในช3องให:ครบถ:วน จากน้ัน เพ่ิมข:อมูลสูตรส3วนประกอบ โดยการกรอกข:อมูลส3วนประกอบ

ภาษาอังกฤษ ปริมาณ/สัดส3วนและหน3วย จากน้ันกดปุ�ม “เพ่ิม” ข:อมูลจะถูกบันทึกลงในตารางด:านล3าง  

   

กรอกรายละเอียดผลิตภัณฑE 

1 2 3 

4 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  
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หัวข9อท่ี 5 รายละเอียดอ่ืนๆ 

 

2 กรณีต:องการให:ระบุผู:จัดจำหน3าย ให:พิมพiช่ือท่ีอยู3ผู:จัดจำหน3ายลงในช3องท่ีกำหนดไว:เป�นภาษาอังกฤษ 

3 กรณีประสงคiต:องการให:เพ่ิมเติมข:อความอ่ืนๆ ให:พิมพiข:อความลงในช3องท่ีกำหนด (ซ่ึงข:อความดังกล3าวต:องได:รับการ

พิจารณาก3อนว3าสามารถรับรองได:หรือไม3) 

หัวข9อท่ี 6 ดาวนpโหลดแบบคำขอ 

เม่ือท3านกรอกข:อมูลตามหัวข:อท่ีกำหนดครบถ:วนแล:วกด ปุ�ม  Download เพ่ือ save ข:อมูลจาก web application 

เป�นไฟลiคำขอสำหรับใช:ในการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑiรวมสูตรส3วนประกอบ  โดยไฟลiคำขอท่ีได:น้ันจะอยู3ในรูปแบบ PDF ท่ีมี

ข:อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑiตามท่ีท3านกรอกข:อมูล   

 

 

-ส้ินสุดการกรอกข9อมูลผmาน web application แบบคำขอ Certificate of Ingredient -   

อ 1 

อ 2 



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  
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เอกสารแนบประกอบการพิจารณาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ>และสูตรสAวนประกอบ 

(Certificate of Ingredient) 
 

1. กรณีต:องการช่ือภาษาอังกฤษท่ีต3างจากท่ีได:รับอนุญาต แนบหลักฐานการอนุญาตให:แก:ไขช่ืออาหารเพ่ิมเติม (ถ:ามี) 

2. กรณีเป�นกาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม หรือเคร่ืองด่ืมเกลือแร3 แนบหลักฐานการรับรองสูตร 100% ท่ีเจ:าหน:าท่ี/ 

หน3วยงานผู:ตรวจสอบได:ลงช่ือกำกับไว:   

3. กรณีเป�นเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปlดสนิท หรืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปlดสนิท ท่ีมีการระบุช่ือท่ีไม3ตรงกับท่ีข้ึน

ทะเบียนไว: แนบหนังสือรับรองสูตรและกระบวนการผลิตว3าเป�นชนิดเดียวกันหรือเหมือนกันกับผลิตภัณฑiท่ีข้ึนทะเบียนไว: ลง

นามโดยผู:ดำเนินกิจการหรือกรรมการบริษัท  

4. รายละเอียดสูตร ส3วนประกอบ ท่ีได:รับอนุญาตแล:วหรือรายละเอียดสูตรท่ีเจ:าหน:าท่ี / หน3วยงานผู:ตรวจสอบได:ลงช่ือ

กำกับไว: 

5. กรณีต:องการให:ระบุผู:จัดจำหน3ายในหนังสือรับรอง แนบหนังสือยินยอมให:เป�นผู:จัดจำหน3ายออกโดยบริษัท และลง

นามโดยผู:มีอำนาจของบริษัท 

6. กรณีเป�นอาหารท่ีไม3มีเลขสารบบ  

- เอกสารรายละเอียดสูตร ครบ 100 % และรายละเอียดของผลิตภัณฑi (ลักษณะของอาหาร ภาชนะบรรจุ 

ขนาดบรรจุ วัตถุประสงคiการจำหน3าย วัตถุประสงคiการใช:) และ ถ:าผลิตภัณฑiดังกล3าวมีการใช:วัตถุเจือปนอาหารเป�น

ส3วนประกอบให:ระบุรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารท่ีใช: และปริมาณการใช: พร:อมการคำนวณโดยต:องสอดคล:องตาม

ประกาศฯเร่ืองวัตถุเจือปนอาหาร หรือตามมาตรฐาน Codex หรือตามมาตรฐานของประเทศคู3ค:าท่ีเก่ียวข:อง 

- เอกสารแสดงกระบวนการผลิต ลงนามโดยผู:มีอำนาจของบริษัทฯ 

- หนังสือรับรองว3าผลิตภัณฑiผลิตเพ่ือการส3งออกอย3างเดียว (ผลิตภัณฑiตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ผลิตเพ่ือการส3งออกเท3าน้ันไม3มีจำหน3ายในประเทศ) ลงนามโดยผู:มีอำนาจของบริษัทฯ 

 

หมายเหตุ : ไฟลiเอกสารท่ีใช:แนบผ3านระบบ จะต:องเป�นไฟลi นามสกุล PDF เท3าน้ัน  



คู#มือสำหรับผู.ประกอบการ : ระบบ e-submission หนังสือรับรองอาหาร  “การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑNอาหารเพื่อการส#งออก” 

แก.ไขครั้งที่ :  0 (2 สิงหาคม 2564)  
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การรับเอกสารหนังสือรับรองและเอกสารประกอบการรับหนังสือรับรอง 

 
เม่ือคำขอหนังสือรับรองฯได:รับการอนุมัติเรียบร:อยแล:ว ผู:ประกอบการสามารถรับหนังสือรับรองได:ต้ังแต3วันท่ี

แล:วเสร็จเป�นต:นไป เพ่ือความสะดวกในการรับเอกสาร ให:ติดต3อเจ:าหน:าท่ีก3อนรับหนังสือรับรองฯ 

 

• เอกสารประกอบการรับหนังสือรับรอง 

กรณีผู9ย่ืนขอมาด9วยตนเอง 

- ใบรับคำขอ (บริษัทสามารถพิมพiใบรับคำขอจากระบบ e-submission โดยเลือกคำขอฯท่ีมีสถานะอนุมัติ

แล:ว) 

-  บัตรประชาชนผู:ย่ืนขอ 

กรณีผู9ย่ืนคำขอไมmได9มารับด9วยตนเอง 

- ใบรับคำขอ (บริษัทสามารถพิมพiใบรับคำขอจากระบบ e-submission โดยเลือกคำขอฯท่ีมีสถานะอนุมัติ

แล:ว) 

- สำเนาบัตรประชาชนผู:ย่ืนคำขอระบุรายช่ือผู:มารับเอกสารให:ชัดเจน พร:อมลงนามรับรอง 

- หรือหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทระบุรายละเอียดผู:รับเอกสารคำขอฯ พร:อมเอกสารรับมอบอำนาจ

(สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/สำเนาใบทะเบียนพาณิชยi สำเนาบัตรประชาชนผู:มอบอำนาจ 

สำเนาบัตรประชาชนผู:รับมอบอำนาจ) 

 

• สถานที่ติดต*อรับเอกสารหนังสือรับรอง 

กองส3งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑiสุขภาพ อาคาร 6 ช้ัน 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวัน

และเวลาราชการ 
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วิธีการชี้แจงและแกGไขขGอบกพรAอง คำขอ Certificate 

กรณีท่ีสถานะคำขอ เปล่ียนจาก “บันทึกคำขอ” เป�น “เจ9าหน9าท่ีขอคำช้ีแจง” ท3านจะต:องการแก:ไขข:อบกพร3องน้ัน

ภายใน 10 วันทำการ (หรือก3อนวันท่ีครบกำหนดช้ีแจงท่ีระบบแจ:ง) นับต้ังแต3ท่ีเจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง ไม3เช3นน้ัน จะถูกคืนคำ

ขออัตโนมัติ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

1. กด “ดูรายละเอียด” หลังรายการคำขอท่ี เจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจง เพ่ือดูข:อบกพร3องท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:แก:ไข 

 

โดยการแก:ไขข:อบกพร3องจะมีการแก:ไข 2 รูปแบบ ได:แก3 

1.1 กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:ผู:ประกอบการ แก9ไขเปล่ียนแปลงข9อมูลใน ไฟลpคำขอ ซ่ึงวิธีน้ีท3านจะต:องแก:ไข

ข:อมูลในไนไฟลiคำขอ และทำการอัพโหลด pdf คำขอใหม3 ระบบจะแสดงหน:าการขอคำช้ีแจง โดยมีรายละเอียด 4 ส3วน ดังน้ี  

1 

2 
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ส3วนท่ี 1 : “รายละเอียดคำช้ีแจงท่ีเจ9าหน9าท่ีต9องการให9แก9ไข” เจ:าหน:าท่ีจะแจ:งข:อบกพร3องท่ีต:องการให:

ผู:ประกอบการแก:ไข แสดงในกล3องข:อความมุมบน ด:านซ:ายมือ ของหน:าการขอคำช้ีแจง 

ส3วนท่ี 2 : “อัพโหลดไฟลpคำขอ” กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการให:ผู:ประกอบการแก:ข:อมูลท่ีอยู3ในไฟลiคำขอ จะปรากฏ

ส3วนท่ี 2 เพ่ือให:ผู:ประกอบการอัพโหลดไฟลiคำขอท่ีแก:ไขแล:วให:กับเจ:าหน:าท่ีอีกคร้ัง   

โดยการแก:ไขไฟลiคำขอในสถานะ เจ:าหน:าท่ีขอคำช้ีแจงมีข้ันตอนดังน้ี  

1.  กดปุ�ม “ดาวนpโหลดคำขอ” สีแดง   

สPวนที่ 1 : รายละเอียดคำชี้แจงที่เจ%าหน%าที่ต%องการแก%ไข 

สPวนที่ 2 : อัพโหลดไฟลEคำขอ 

สPวนที่ 3 : คำชี้แจงของผู%ประกอบการ 

สPวนที่ 4 : อัพโหลดไฟลEเอกสารแนบประกอบการพิจารณา 
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2. ระบบจะแสดงหน:า popup ท่ีใช:ในการแก:ไขข:อมูล ให:ท3านแก:ไขข:อมูลตามหัวข:อท่ีเจ:าหน:าท่ีเปlดให:แก:ไข  

 
หมายเหตุ : แต3ละประเภทคำขอจะแสดงหัวข:อแตกต3างกัน   
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3. เม่ือแก:ไขข:อมูลคำขอตามท่ีเจ:าหน:าท่ีแจ:งเรียบร:อยแล:ว ให:ดาวนiโหลดคำขอเป�นไฟลi PDF 

 
 

4. เม่ือแก:ไขไฟลiคำขอเรียบร:อยแล:ว อัพโหลดไฟลiคำขอ โดย กด “Choose File” เลือกไฟลiคำขอท่ีต:องการ

จากน้ันกด “ยืนยันไฟลpคำขอฯ”  

 

หมายเหตุ : ไฟลiคำขอท่ีใช:ในการอัพโหลดในหน:าช้ีแจงจะต:องเป�น ไฟลiคำขอท่ีดาวนiโหลดได:จากปุ�ม “ดาวนpโหลด” 

สีแดง เท3าน้ัน 

  

1 

2 
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เม่ือกด “ยืนยันไฟลpคำขอฯ” ระบบจะแสดงข:อความ “อัพโหลดไฟลiแล:ว”  

 

 

 ส3วนท่ี 3 : “คำช้ีแจงของผู9ประกอบการ” กรณีท่ีผู:ประกอบการแจ:งรายละเอียดการแก:ไข หรือคำช้ีแจง เพ่ือส3งให:

เจ:าหน:าท่ี โดยพิมพiข:อความท่ีต:องการลงในกล3องข:อความ จากน้ันกด “ยืนยันคำช้ีแจง” ระบบจะทำการบันทึกข:อความท่ีท3าน

พิมพi (หากต:องการแก:ไขข:อความท่ีกด “ยืนยันคำช้ีแจง” ไปแล:ว ให:แก:ไขข:อความในกล3องข:อความให:ถูกต:อง à กด 

“ยืนยันคำช้ีแจง” ระบบจะบันทึกข:อความล3าสุดท่ีท3านแก:ไข) 

 

 

เม่ือกด “ยืนยันคำช้ีแจง” แล:วระบบข:อความ “ยืนยันคำช้ีแจงเรียบร:อยแล:ว” 

  

 …….พิมพEข%อความที่ต%องการแจ%งเจ%าหน%าที่........ 1 

2 
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สmวนท่ี 4 : “อัพโหลดไฟลpเอกสารแนบประกอบการพิจารณา” กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือต:องการให:

แก:ไขเอกสารแนบ โดย กด “Choose file” เลือกไฟลiคำขอท่ีต:องการแนบตามหัวท่ีท3านเลือก 

 

 

เม่ือแนบไฟลiเรียบร:อยแล:ว ระบบจะแสดงช่ือไฟลiของเอกสารท่ีท3านแนบ และ สถานะ : แนบไฟลiแล:ว 

 

เม่ือทำการแก:ไขข:อบกพร3องครบถ:วนแล:ว ให:กด “ส3งคำช้ีแจง” เพ่ือให:เจ:าหน:าท่ีพิจารณาคำขอต3อไป 

 

 สถานะคำขอท่ีกด. “ส3งคำช้ีแจง” เรียบร:อยแล:วจะเปล่ียนเป�น “อยู3ระหว3างดำเนินการ” จบข้ึนตอนการช้ีแจงและ

แก:ไขข:อบกพร3อง  
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หมายเหตุ : กรณีท่ี ท3านแก:ไขคำช้ีแจงแล:วแต3สถานะคำขอไม3เปล่ียนเป�น  “อยู3ระหว3างดำเนินการ” ให:ท3าน

ตรวจสอบว3าท3านได:แก:ไขข:อมูลคำช้ีแจงครบถ:วนหรือไม3 หากครบถ:วนให:กดส3ง กด “ส3งคำช้ีแจง” อีกคร้ังเพ่ืออัพเดทสถานะ

คำขอ 

1.2 กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีต:องการเอกสารเพ่ิมเติมหรือต:องการแก:ไขเอกสารประกอบการพิจารณา โดยท่ีผู:ประกอบการ

ไม3ต:องแก:ไขเปล่ียนแปลง ข:อมูลในไฟลiคำขอ ระบบจะแสดง หน:าการขอคำช้ีแจง โดยมีรายละเอียด 3 ส3วน ดังน้ี  

 

ส3วนท่ี 1 : “รายละเอียดคำช้ีแจงท่ีเจ9าหน9าท่ีต9องการให9แก9ไข” เจ:าหน:าท่ีจะแจ:งข:อบกพร3องท่ีต:องการให:

ผู:ประกอบการแก:ไข แสดงในกล3องข:อความมุมบน ด:านซ:ายมือ ของหน:าการขอคำช้ีแจง 

สPวนที่ 1 : รายละเอียดคำชี้แจงที่เจ%าหน%าที่ต%องการแก%ไข 

สPวนที่ 3 : อัพโหลดไฟลEเอกสารแนบประกอบการพิจารณา 

สPวนที่ 2 : คำชี้แจงของผู%ประกอบการ 
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ส3วนท่ี 2 : “คำช้ีแจงของผู9ประกอบการ” กรณีท่ีผู:ประกอบการแจ:งรายละเอียดการแก:ไข หรือคำช้ีแจง เพ่ือส3งให:

เจ:าหน:าท่ี โดยพิมพiข:อความท่ีต:องการลงในกล3องข:อความ จากน้ันกด “ยืนยันคำช้ีแจง” ระบบจะทำการบันทึกข:อความท่ีท3าน

พิมพi (หากต:องการแก:ไขข:อความท่ีกด “ยืนยันคำช้ีแจง” ไปแล:ว ให:แก:ไขข:อความในกล3องข:อความให:ถูกต:อง à กด 

“ยืนยันคำช้ีแจง” ระบบจะบันทึกข:อความล3าสุดท่ีท3านแก:ไข) 

 

 

เม่ือกด “ยืนยันคำช้ีแจง” แล:วระบบข:อความ “ยืนยันคำช้ีแจงเรียบร:อยแล:ว” 

 

ส3วนท่ี 3 : “อัพโหลดไฟลpเอกสารแนบประกอบการพิจารณา” กรณีท่ีเจ:าหน:าท่ีขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือต:องการให:

แก:ไขเอกสารแนบ โดย กด “Choose file” เลือกไฟลiคำขอท่ีต:องการแนบตามหัวท่ีท3านเลือก 

 

 

 …….พิมพEข%อความที่ต%องการแจ%งเจ%าหน%าที่........ 1 

2 
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เม่ือแนบไฟลiเรียบร:อยแล:ว ระบบจะแสดงช่ือไฟลiของเอกสารท่ีท3านแนบ และ สถานะ : แนบไฟลiแล:ว 

 

เม่ือทำการแก:ไขข:อบกพร3องครบถ:วนแล:ว ให:กด “ส3งคำช้ีแจง” เพ่ือให:เจ:าหน:าท่ีพิจารณาคำขอต3อไป 

 

 สถานะคำขอท่ีกด. “ส3งคำช้ีแจง” เรียบร:อยแล:วจะเปล่ียนเป�น “อยู3ระหว3างดำเนินการ” จบข้ึนตอนการช้ีแจงและ

แก:ไขข:อบกพร3อง 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ี ท3านแก:ไขคำช้ีแจงแล:วแต3สถานะคำขอไม3เปล่ียนเป�น  “อยู3ระหว3างดำเนินการ” ให:ท3าน

ตรวจสอบว3าท3านได:แก:ไขข:อมูลคำช้ีแจงครบถ:วนหรือไม3 หากครบถ:วนให:กดส3ง กด “ส3งคำช้ีแจง” อีกคร้ังเพ่ืออัพเดทสถานะ

คำขอ 
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ภาคผนวก 
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(ตัวอยmาง) 

หนังสือบริษัทฯรับรองสูตรและกระบวนการผลิต 

 

             เขียนท่ี บริษัท กวีสิงหล จำกัด 

            วันท่ี 2 สิงหาคม  2564 

เรียน ผู:อำนวยการกองอาหาร 

เร่ือง ขอรับรองสูตรและกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑiอาหารสำหรับส3งออก 

 

ข:าพเจ:าในนามสถานท่ีผลิตอาหารช่ือ บริษัท กวีสิงหล จำกัดต้ัง อยู3ท่ี 20 ถนนเอกชัย บางบอน กรุงเทพฯ 

เลขท่ีใบอนุญาตผลิตอาหาร 10-1-99956 ขอรับรองผลิตภัณฑiส3งออกช่ือ 

1. Canned Pineapple in Syrup (B Brand) กับ  ผลิตภัณฑi ท่ี ข้ึนทะเบียนไว: กับทางสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาช่ือ สับปะรดในน้ำเช่ือม ตรา เอ Pineapple in Syrup (A Brand) เลขสารบบอาหารท่ี 10-1-

99956-1-0001 เป�นผลิตภัณฑiเดียวกันและใช:สูตรกระบวนการผลิตเดียวกัน 

2. Canned Lychee in Syrup (B Brand) กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑi ท่ี ข้ึ น ท ะ เบี ยน ไว: กั บ ท างส ำ นั ก งาน

คณะกรรมการอาหารและยาช่ือ ล้ินจ่ีในน้ำเช่ือม เลขสารบบอาหารท่ี 10-1-99956-1-0002 เป�นผลิตภัณฑiเดียวกันและใช:

สูตรกระบวนการผลิตเดียวกัน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ออกหนังสือรับรองให:กับผลิตภัณฑiดังกล3าวด:วยจะเป�นพระคุณ 

                                                                                    

     ............................................. 

 

                                                                                  (...........นายกวี สิงหล............) 

                                                            ระบุตำแหน3งผู:ลงนาม 

 

หมายเหตุ : 1. หนังสือบริษัทฯให:ผู:มีอำนาจลงนามโดยผู:ดำเนินกิจการ หรือ กรรมการบริษัทฯ  

    2. เอกสารใช:ประกอบการรับรองผลิตภัณฑiประเภท อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปlดสนิท และเคร่ืองด่ืมในภาชนะ  

       บรรจุท่ีปlดสนิท กรณีช่ือผลิตภัณฑiส3งออกไม3ตรงกับท่ีข้ึนทะเบียนไว: 
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(ตัวอยmาง) 

หนังสือบริษัทฯรับรองผู9จัดจำหนmาย 

 
   เขียนท่ี บริษัท กวีสิงหล จำกัด 

   วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

เรียน ผู:อำนวยการกองอาหาร 

เร่ือง ขอรับรองผู:จัดจำหน3าย 

 

ข:าพเจ:าในนามสถานท่ีผลิตอาหารช่ือบริษัท กวีสิงหล จำกัดต้ัง อยู3ท่ี 20 ถนนเอกชัย บางบอน กรุงเทพฯ มี

ใบอนุญาตผลิตอาหารเลขท่ี 10-1-99956 ขอรับรองว3าบริษัทกวีฟูดสiโปรดักสi จำกัดต้ัง อยู3ท่ี 20 ซอยประชา ถนน ประชา

อุทิศ แขวง บางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (Kawee Foods Product Co.,Ltd., Address 20, Soi Pracha, Pracha Uthit 

Road, Bang Sue, Bang Sue District, Bangkok, Thailand.) เป�นผู:จัดจำหน3ายผลิตภัณฑiช่ือสับปะรดในน้ำเช่ือม ตราเอ 

Pineapple in Syrup (A Brand) เลขสารบบอาหารท่ี10-1-99956-1-0001 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ออกหนังสือรับรองโดยระบุช่ือผู:จัดจำหน3ายให:กับทางบริษัทด:วยจะเป�น

พระคุณ 

 

 

     (.............................................................) 

(...........นายกวี สิงหล............) 

                                                      ระบุตำแหน3งผู:ลงนาม 

 

 

หมายเหตุ : หนังสือบริษัทฯให:ผู:มีอำนาจลงนามโดยผู:ดำเนินกิจการ หรือ กรรมการบริษัทฯ  
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(ตัวอยmาง) 

หนังสือบริษัทฯรับรองเพ่ือการสmงออกเทmาน้ัน 

 

   เขียนท่ี บริษัท กวีสิงหล จำกัด 

   วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

เรียน ผู:อำนวยการกองอาหาร 

เร่ือง หนังสือรับรองผลิตภัณฑiเพ่ือการส3งออกเท3าน้ัน  

 

ข:าพเจ:าในนามสถานท่ีผลิตอาหารช่ือบริษัท กวีสิงหล จำกัดต้ัง อยู3ท่ี 20 ถนนเอกชัย บางบอน กรุงเทพฯ มี

ใบอนุญาตผลิตอาหารเลขท่ี 10-1-99956 บริษัทมีความประสงคiส3งออกผลิตภัณฑi อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปlดสนิท ช่ือ 

Pineapple in Syrup (A Brand) โดยบริษัทไม3มีความประสงคiจะขอรับเลขสารบบอาหาร  บริษัทขอรับรองว3าผลิตภัณฑi

ดังกล3าวผลิตเพ่ือการส3งออกเท3าน้ัน ไม3มีการจำหน3ายภายในประเทศ  

จึงขอให:สำนักงานฯ ออกหนังสือรับรองให:กับผลิตภัณฑiดังกล3าวด:วย จะเป�นพระคุณ 

 

 

     (.............................................................) 

 

(...........นายกวี สิงหล............) 

                                                       ระบุตำแหน3งผู:ลงนาม 

 

 

 

หมายเหตุ : หนังสือบริษัทฯ ให:ผู:มีอำนาจลงนามโดยผู:ดำเนินกิจการ หรือ กรรมการบริษัทฯ (สำหรับผลิตภัณฑiตามระเบียบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตเพ่ือการส3งออกเท3าน้ันไม3มีจำหน3ายในประเทศ) 
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Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health, Thailand 

 
 
 

 

โลโก้ 

 

 

 

 

 

 

      

CERTIFICATE OF MANUFACTURER 

 

Ref. No. 1-4-05-05-21-99999         2 August 2021  

 

It is hereby certified that the food manufacturer, listed herein, in compliance with the Food Act 1979 of 

Thailand, manufactured by 

Kawee Foods Product Co.,Ltd 

Manufacturing License Number 10-1-99956 

located at 20, Ekkachai Road, Bang Bon, Bang Bon District, Bangkok, Thailand. The above factory is 

authorized to produce foods in sealed containers and beverages in sealed containers for sale for human 

consumption. 

      valid until     1  August  2022 

                                                                ………………………………  

 

 

 

Food Division, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000, Thailand 

Telephone (662) 590-7177, Telefax (662) 590-7177 
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โลโก้ 

Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health, Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

           CERTIFICATE OF MANUFACTURER 

 

Ref. No. 1-4-05-05-21-99999         2 August 2021  

 

It is hereby certified that the food manufacturer, listed herein, in compliance with the Food Act 1979 of 

Thailand, manufactured by 

Kawee Foods Product Co.,Ltd 

Manufacturing License Number 10-1-99956 

located at 20, Ekkachai Road, Bang Bon, Bang Bon District, Bangkok, Thailand. The above             

factory is authorized to produce foods in sealed containers and beverages in sealed containers for sale 

for human consumption and produced under Good Manufacturing Practices. 

      valid until     1  August  2022 

                                                                ………………………………   

 

 

Food Division, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000, Thailand 

Telephone (662) 590-7177, Telefax (662) 590-7177 
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Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health, Thailand 

 

โลโก้ 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATE OF FREE SALE 

 

Ref. No. 1-4-03-05-21-99999         2 August 2021 

 

It is hereby certified that the food product, listed herein, in compliance with the Food Act 1979 of 

Thailand, manufactured by 

Kawee Foods Product Co.,Ltd 

Manufacturing License Number 10-1-99956 

located at 20, Ekkachai Road, Bang Bon, Bang Bon District, Bangkok, Thailand, can be sold for human 

consumption. 

Product Listing :    

Instant Coffee (Kawee Brand) 

Food Serial Number 10-1-999561-0001 

     valid until      1 August  2022                                                 

              ……………………… 

Food Division, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000, Thailand 

Telephone (662) 590-7177, Telefax (662) 590-7177 
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Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health, Thailand 

 

โลโก้ 

 
 

 

 
 

 

CERTIFICATE OF INGREDIENT 

 

Ref. No. 1-4-11-05-21-99999         2 August 2021 

It is hereby certified that the food product, listed herein, in compliance with the Food Act 1979 of 

Thailand, manufactured by 

Kawee Foods Product Co.,Ltd 

Manufacturing License Number 10-1-99956 

located at 20, Ekkachai Road, Bang Bon, Bang Bon District, Bangkok, Thailand, can be sold for human 

consumption. 

Product Listing : 

Grape Fruit Drink (Kawee Brand) 
Food Serial Number 10-1-999561-0001 
Ingredients are as follows : Grape Juice   75 % 
    Water    21 % 
    Sugar    3.5 % 
    Salt    0.5 % 
     
       valid until     1  August  2022                                                 
            
        
             …. …………………………… 
 
 
 
 

Food Division, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000, Thailand 

Telephone (662) 590-7177, Telefax (662) 590-7177 


