
กองควบคุมอาหารกองควบคุมอาหาร                                        สํานักงานคณะกรรมการอาหารสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

((สาํหรับอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิทสาํหรับอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิท))



การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

กรณีเขาขายโรงงาน

1. เครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณในการผลิต
อาหารทั้งหมดของสถานที่ผลิตอาหารที่

ยื่นขออนุญาตมีกําลังการผลิตรวมทั้งหมด 
ตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไปและ/หรือ

2. พนักงาน ในการผลิตอาหารทั้งหมดของ
สถานที่ผลิตอาหารที่ยื่นขออนญุาตรวม

ทั้งหมดตั้งแต 7 คนขึ้นไป

GMP

ยืน่แบบคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต

อาหาร (แบบ อ.1)

กรณีไมเขาขายโรงงาน

1. เครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ ในการ
ผลิตอาหารทั้งหมดของสถานที่ผลิต

อาหารที่ยื่นขออนุญาตมีกําลังการผลิต

รวมทั้งหมดนอยกวา 5 แรงมาและ 
2. พนักงาน ในการผลิตอาหารทั้งหมดของ

สถานที่ผลิตอาหารที่ยื่นขออนญุาตรวม

ทั้งหมดนอยกวา 7 คน

ยืน่แบบคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่

ไมเขาขายโรงงาน(แบบสบ.1)(พิมพ)



ระเบยีบการขออนุญาตระเบยีบการขออนุญาต

แบบ อ.1 หรือ สบ.1

สําเนาทะเบียนบาน

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

กรณีนิติบุคคล

- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน

- สําเนาหนังสอืรับรองสัญชาติของนิติบุคคล (บัญชีรายชื่อผูถือหุน)

- หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคล *

หนังสือมอบอํานาจ*(กรณีผูขอฯ/ผูดําเนินกิจการไมไดมายื่นเอง)

* ติดอากรแสตมป 30 บาท







แบบแปลนแผนผัง จํานวน 1 ชุด (กรณีสถานทีผ่ลิตอยูตจว. ใช 2 ชุด)

- ที่ตั้งและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง

- สิ่งปลูกสรางภายในบริเวณที่ดิน รวมทั้งระบบบอบาดาล/กําจัดน้ําเสีย (ถาม)ี

- รูปดานหนา – ดานขาง และรูปตัด แสดงชนิดวัสดุทใีชทําผนัง เพดาน พื้น ฯลฯ

- แปลนพื้น

การแบงกั้นหองหรือบริเวณตาง ๆ 

ตําแหนงเครื่องจักรพรอมรายละเอียด

ทอหรือทางระบายน้ํา

ที่ตั้งและจํานวนอางลางมือในบริเวณผลิต

ที่ตั้งและจํานวนหองสวมชาย หญิง อางลางมือ

ระเบยีบการขออนุญาตระเบยีบการขออนุญาต  ((ตอตอ))



ตัวอยางแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโรงงานและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง

A:\SITEMAP.JPG



ตัวอยางแบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณที่ดินโรงงาน



ตัวอยางรูปดานหนา



ตัวอยางรูปดานขาง



ตัวอยางรูปตดัของอาคารผลิต





รายละเอียดตางๆ

กรรมวธิีการผลิตอาหารแตละชนิดโดยละเอียด

วัตถุดิบและสารปรุงแตงทีใ่ชในการผลิต

ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ชนิดภาชนะบรรจ ุปริมาณการผลิต

ที่มาของน้ํา  หากไมไดใชน้ําประปาใหแจงกรรมวิธีปรับคุณภาพน้ํา

กรรมวธิีการลางเครื่องจักร ภาชนะบรรจ ุและอุปกรณตาง ๆ 

วิธีกําจัดขยะมูลฝอย

จํานวนคนงาน ชาย – หญิง

ระเบยีบการขออนุญาตระเบยีบการขออนุญาต  ((ตอตอ))



กรรมวิธีการผลิตหนอไมบรรจุปบ
1.หนอไมสด

2.แกะเปลือกตัดแตง

3.ลางน้ําสะอาด

5.บรรจุชิ้นหนอไมลงในปบที่สะอาด(น้ําหนัก 12 ก.ก.)

7.นําปบไปตมในหมอที่มีน้ํา 2/3 ของหมอ

9.ตมจนน้ําในหมอเดือดแลวจับเวลาตออีกอยางนอย

1 ชั่วโมง เพื่อใหหนอไมที่อยูดานบนสุดของปบมี
อุณหภูมิอยางนอย 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที

4.ตมในน้ําสะอาดจนสุก 100 องศาเซลเซียส 30 นาที

6.เติมน้ําปรุงจนเต็มปบ

8.ปดฝาหมอ

10.ปดผนึกฝาทันที

11.ทําใหเย็นในน้ําสะอาดและผึ่งใหปบแหง

12.หนอไมบรรจุปบ
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คุณภาพ
วัตถุดิบ

คุณภาพปบ
อุณหภูมิ
และเวลา

น้ําหนัก
บรรจุ

อุณหภูมิ
และเวลา

ปริมาณ
กรด คาpH

คุณภาพฝา

ความแนน
ของรอยผนึก

ปริมาณคลอรีน
หลงเหลอื สภาพการเก็บ

รักษา

ปบใหมที่ลาง  
จนสะอาด

เตรียมน้ําปรุงผสม
กรดมะนาว 0.65 %

ระดับน้ํา

ความ
สม่ําเสมอ

ฝาใหมที่สะอาด



กรรมวิธีการผลิตปลาแมคเคอเรล/ซารดีนในซอสมะเขือเทศ



รายละเอียดตางๆ  (เพิ่มเติมกรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิท)
รายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณพื้นฐาน ตามบัญชีแนบทายคําสั่งฯ ที่ 

319/2548

เอกสารการควบคุมกระบวนการผลิตตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต

• สําหรับอาหารทีม่ีความเปนกรดต่ํา ตองมีเอกสารทดสอบการกระจายความรอน 

(Heat Distribution) ในเครื่องฆาเชื้อ ณ สถานที่ผลิต เอกสารศึกษาอัตราการแทรก

ผานความรอน (Heat Penetration) เพื่อกําหนด อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการ

ฆาเชื้อ (Scheduled Process) สําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดและแตละขนาดบรรจุ

• สําหรับอาหารที่ปรับสภาพกรดตองมีเอกสารวิชาการทีแ่สดงวาอุณหภมูิและเวลาที่

ใชในการฆาเชื้อผลิตภัณฑแตละชนดิและแตละขนาดบรรจมุีความเหมาะสม รวมทัง้ 

เอกสารรายละเอียดอุปกรณและวิธีการปรับคาความเปนกรด-ดางของอาหาร

ระเบยีบการขออนุญาตระเบยีบการขออนุญาต  ((ตอตอ))



รายการเครือ่งมอื เครือ่งจักรและอุปกรณพื้นฐาน



 ขอมูลการศกึษาดานการกระจายความรอน 
(Temperature Distribution)



Company Name

Temperature Distribution Test Report And Venting Schedule Recommendation
300 x 407 and Larger Can Size
Customer Name  : 
Retort Description

Retort Basket Description :

- No. of retort
- Size
- No. of Baskets/retort
- MIG Thermometer + Temperature Recorder
- Vent Value Size

Date :

- Shape of Basket : Rectangular Shape

- Size : 30’’ high x 32’’ Deep x 41’’ Wide

- Basket Hole size : 1 

Retort Control System

Retort process temperature is controlled by automatic steam control value on the 

steam supply line to the retort.

Container Loading Pattern

-All cans are random loaded.

-Can size : 300 x 407

-No. of can : 700 cans per basket.

-Full 4 basket test load.



To 8 FT. 8-15 FT Over 15 FT.

Steam pressure 90 p.s.i. 100 p.s.i. 125 p.s.i.

Steam Inlet 1-in. 1-1/4 -in. 2-in.

Steam Regulating Valve Consult Manafacturer

Steam spreader 1-in. 1-1/4 -in. 2-in.

Steam Spreader - Hole size 3/16-in. 3/16-in. 3/16-in.

Steam spreader -  Number of Holes 47-62 (3/16-in.) 81-108 (3/16-in.) 183-244 (3/16-in.)

Vent Line 1-1/4 -in. 1-1/2 -in. 2-1/2 -in.

Vent Valve 1-1/4 -in., Gate 1-1/2 -in., Gate 2-1/2 -in., Gate

Bleeders 1/8 or 1/4 -in., petcocks  

Overflow 1-1/4 -in., (Gate valve) 1-1/2 -in., (Gate valve) 2-1/2 -in., Gate

Drain - Not Critical 1-1/4 -in., (Gate valve) 1-1/2 -in., (Gate valve) 2-1/2 -in., Gate

Water Pressure 40 p.s.i. 50 p.s.i. 60 p.s.i.

Water Inlet 1-in. 1-1/4 -in. 2-in.

Air for Control Instruments 20 p.s.i. 1/4 inch Tube or 1/8 inch pipe

Air for Pressure Cooling 1-in. 40 p.s.i. 1-1/4 -in.,50 p.s.i. 2-in.,60 p.s.i.

Pressure Relief Valve 1-1/4-in. 1-1/2 -in. 2-1/2 -in.

Safety Valve Meet A.S.M.E. or local codes

Temperature Control Instrument Control to = 1 F.

TABLE 1 - Minimum Requirements for Horizontal Retorts (Steam Retort)



Venting Schedule Recommendation

1.   Min steam header pressure : > 5 kg/cm2

2. Vent, drain valves and top bleeders are fully 
(100 %) opened. 

3.   At X 0C (MIG) , drain closed.

5.   Processing time start at 
Retort Temp. = Processing Temp

4. 2 Valve must be opened for at last 8 min. and at 
least  X+5 0C (MIG), vent closed. 

(Sample)



Process Authority จะกําหนด Venting Schedule
ของผลิตภัณฑแตละชนิดทีศ่กึษา

Process Authority จะกําหนด Venting Schedule
ของผลิตภัณฑแตละชนิดทีศ่กึษา

ตัวอยางเชน

- กําหนดความดันไอระหวางการไลอากาศ 
- วิธีการไลอากาศ

* อุณหภูมิปดวาลวระบายน้ํา

* อุณหภูมิและเวลาการปดวาลวไลอากาศ



 ขอมูลการศกึษาดานอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม

ในการฆาเชื้อ (Heat Penetration)



COMPANY NAME 
HEAT PENERATION DATA SHEET

Customer :                                                      Date :

Product    :  Tuna  in oil

Can size  :                                                     300 x 407 
Max. Fill Weight  :                                             250 gms.
Particle size  : (cm.)                                          Dia. 2.3 x 12
Max. Product Initial Temp.  :                                   34.7  0C
Process Time  :                                                 21 mins.
Fo Value                                                        6.0 

PS.

The study was conducted during actual processing at customer’s cannery



ขอมูลจากการศึกษา Heat Penetration    
Process Authority จะกําหนด Scheduled 
Process ของผลติภัณฑแตละชนิด ตัวอยางเชน

ขอมูลจากการศึกษา Heat Penetration    
Process Authority จะกําหนด Scheduled 
Process ของผลติภัณฑแตละชนิด ตัวอยางเชน

• ปจจัยของ Critical Factor ไดแก น้ําหนักบรรจุขนาด
ของอาหาร (ความหนา รูปราง)
• อุณหภูมิเริ่มตนของอาหารกอนการ  ฆาเชื้อ (IT)

• อุณหภูมิและเวลาการฆาเชื้อ

• อาจมีการคาํนวณกรรมวิธีการผลิตเมื่อมีการเบี่ยงเบน 
ไปจากที่กําหนด (Alternative Process)



เอกสารวิชาการที่แสดงวาอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อผลิตภัณฑเหมาะสม 

• กรณีกรรมวิธีไมเปนไปตามเอกสารขางตนทุกประการ ตองยื่นหลักฐานทาง
วิชาการในการศึกษากรรมวธิีการผลิตจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ 
ประกอบดวยรายงานการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่ใชฆาเชื้อ วิธีการปรับ
สภาพกรดและระยะเวลาที่คาความเปนกรดดางจะเขาสูสมดุล



การพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

ผูขอฯ ยื่นแบบ อ.1 พรอมหลกัฐาน ณ อย. ผูขอฯ ยื่นแบบ อ.1 พรอมหลกัฐาน ที่สสจ.

ลงเลขรับลงเลขรับ//ลําดับคิวลําดับคิว//พิมพใบรับคําขอพิมพใบรับคําขอ

จนท.ตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐาน

สงเรื่องใหนวชสงเรื่องใหนวช..พิจารณาพิจารณา

นัดผูประกอบการเพื่อเขาตรวจสถานที่ผลิตนัดผูประกอบการเพื่อเขาตรวจสถานที่ผลิต

เขาตรวจสถานที่ผลิตอาหารพรอมบันทึกผลเขาตรวจสถานที่ผลิตอาหารพรอมบันทึกผล

พิมพใบอนุญาตพรอมสลักหลังพิมพใบอนุญาตพรอมสลักหลัง

เสนออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารเสนออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

จนท.ตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐาน

สงคําขอพรอมหลักฐานไปใหอย.พิจารณา

สงเรื่องใหสสจ.ดําเนินการตรวจสถานทีผ่ลิต

หรือขอขอมูลเพิ่มเติม

จังหวัดสงผลการตรวจพรอมหลักฐาน

สงใบอนุญาต/สําเนาพรอมหลกัฐานใหสสจ.

แจงผูขอฯ และเก็บเปนหลักฐานผูขอฯผูขอฯ  ชําระคาธรรมเนียมชําระคาธรรมเนียม//  รับใบอนุญาตรับใบอนุญาต

เขาตรวจสถานที่ผลิตอาหารพรอมบันทึกผล



การพิจารณาอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน

ผูขอฯยื่นแบบ สบ.1 พรอมหลกัฐาน ณ อย. ผูขอฯยื่นแบบ สบ.1 พรอมหลกัฐานทีส่สจ.

ลงเลขรับลงเลขรับ//ลําดับคิวลําดับคิว//พิมพใบรับคําขอพิมพใบรับคําขอ

จนท.ตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐาน

สงเรื่องใหนวชสงเรื่องใหนวช..พิจารณาพิจารณา

นัดผูประกอบการเพื่อเขาตรวจสถานที่ผลิตนัดผูประกอบการเพื่อเขาตรวจสถานที่ผลิต

เขาตรวจสถานที่ผลิตอาหารพรอมบันทึกผลเขาตรวจสถานที่ผลิตอาหารพรอมบันทึกผล

เสนออนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารเสนออนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร

จนท.ตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐาน

สงคําขอพรอมหลักฐานไปใหอย.พิจารณา

สงเรื่องใหสสจ.ดําเนินการตรวจสถานทีผ่ลิต

หรือขอขอมูลเพิ่มเติม

จังหวัดสงผลการตรวจพรอมหลักฐาน

สงสบ.1 /สําเนาพรอมหลักฐานใหสสจ.

แจงผูขอฯ และเก็บเปนหลักฐาน

ผูขอฯผูขอฯ  รับสบรับสบ..11

เขาตรวจสถานที่ผลิตอาหารพรอมบันทึกผล



เขาขายโรงงาน อ.17

ไมเขาขายโรงงาน สบ.3

การขอรับเลขสารบบอาหาร



ระเบยีบการขออนุญาตขึ้นทะเบยีนตํารับอาหาร/

ขออนุญาตใชฉลากอาหาร

• แบบคําขอขึ้นทะเบยีนตํารับอาหาร(อ.17)/ คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร(สบ.3)

• รายงานผลการตรวจวิเคราะหอายุไมเกิน 1 ปจากหนวยงานที่ไดรับการรบัรอง
• ฉลากอาหาร

• สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร(อ.2)หรือคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขาย

โรงงาน (สบ.1) ที่อนุญาตแลว
• หนังสือสอบถามประเภทอาหาร (ถามี)







หนอไมรวกชนิดปรับกรด

สวนประกอบที่สําคญัโดยประมาณ
หนอไมรวก 60% กรดซิตริก 0.01% 

น้ําหนักสทุธ ิ20 กิโลกรัม

ขอแนะนํา

ตมในน้ําเดือดกอนรับประทาน เพื่อลดความเปรี้ยว

ผลิตโดย   รานศริิธาร

เลขที่ 2 ซ.แสงศรี ถ.พระยาสุเรนทร แขวงมนีบุรี เขต

มีนบรุี กรุงเทพมหานคร

ควรบริโภคกอน : ................

 ชื่ออาหาร

 ชื่อตราหรือเครื่องหมายการคา(ถามี)

 สวนประกอบ แจงเฉพาะสวนที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนัก

เรียงจาก ปริมาณมากไปหานอย

 น้ําหนักสทุธิ หนวยเปน กรัม หรือ กิโลกรัม

 เลขสารบบอาหาร หรือ เลข อย.ใหแสดงตามที่ไดรับจากการ

แจง รายละเอียดอาหาร ในเครื่องหมายดวยตัวเลขขนาดความ

สูงไมนอยกวา 2 มม.สีตัวเลขตัดกับสพีื้นภายในกรอบ สีของ 

อย.และกรอบตัดกบัสีพื้นฉลาก

 คําแนะนําในการเก็บรักษา/บริโภค (ถามี)
 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือ ผูแบงบรรจุโดยมีคําวา
“ผลิตโดย”หรือ“ผลิต/แบงบรรจุโดย”นําหนาแลวแตกรณี

 วัน เดือน ปที่หมดอายุหรือควรบริโภคกอนโดยมีคําวา 
“หมดอายุ”หรือ  “ควรบรโิภคกอน”กํากบัแลวแตกรณี



ตรา  แหวน
ปลาทูนา

ในน้ํามันถั่วเหลือง

สวนประกอบโดยประมาณ
ปลาทูนา                 73 % น้ํามันถั่วเหลือง        16%
น้ําเกลอื                  1.4 %
ผลิตโดย บริษัท กวีฟูดโปรดักส จํากัด

เลขที่ 20 ถนนเอกมัย  แขวงบางบอน
 เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  10150

จัดจําหนายโดย
บริษัท โลจิสติกส  จํากัด

วันเดือนปผลิตดูที่ฝากระปอง

BRANDBRAND

ปลาทูนาปลาทูนา
ในน้ํามันถั่วเหลืองในน้ํามันถั่วเหลือง

น้ําหนักสุทธิ 185 น้ําหนักเนื้อ 130 กรัม

ตราตรา    
แหวนแหวน

TUNA TUNA ININ SOYBEAN OILSOYBEAN OIL

R I N GR I N G

35 บาท



การพิจารณาขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร/ขออนุญาตใชฉลากอาหาร

ผูขอฯ ยื่นแบบ อ.17 พรอมหลักฐาน ผูขอฯ ยื่นแบบ สบ.3 พรอมหลักฐาน

ลงเลขรับลงเลขรับ//ลําดับคิวลําดับคิว//พิมพใบรับคําขอพิมพใบรับคําขอ

จนท.ตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐาน

สงเรื่องใหนวชสงเรื่องใหนวช..พิจารณาพิจารณา

ติดตอผูขอฯเพื่อแกไขเพิ่มเติมเอกสารติดตอผูขอฯเพื่อแกไขเพิ่มเติมเอกสาร

พิมพใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารพิมพใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร

เสนออนุมัติเสนออนุมัติ

จนท.ตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐาน

ลงเลขรับลงเลขรับ//ลําดับคิวลําดับคิว//พิมพใบรับคําขอพิมพใบรับคําขอ

สงเรื่องใหนวช.พิจารณา

เสนออนุมัติ

ผูขอฯ รับสบ.3ผูขอฯผูขอฯ  ชําระคาธรรมเนียมชําระคาธรรมเนียม//  รับใบสําคัญรับใบสําคัญ

ติดตอผูขอฯเพื่อแกไขเพิ่มเติมเอกสาร

ออกเลขสารบบอาหาร



การอนุญาตโดยเจาหนาที่พิจารณารายละเอียดผลติภัณฑ

สูตรสวนประกอบ ภาชนะบรรจุ ผลวิเคราะห กรรมวิธีการผลิต

• มีการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ

กอนจําหนายออกสูทองตลาด โดยการตรวจสอบ
จากเอกสารหลักฐานตางๆและผลวิเคราะหอาหาร

ฉลาก วัตถุเจือปนอาหาร เอกสารหลักฐาน อื่นๆ

ใบอนุญาตผลิต



การพิจารณาอนุญาตขึน้ทะเบียนตาํรบัอาหาร/ใชฉลากอาหาร

ชื่ออาหาร

ประเภทอาหาร

ชนิดอาหาร

ลักษณะอาหาร : ตรงตามรายการวิเคราะห
ภาชนะบรรจุรวมฝาปด : สอดคลองกับลักษณะอาหาร แจงชนิดวัสดุ
ขนาดบรรจุ : ระบุเปนน้ําหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิ



สูตรสวนประกอบ : รวม 100 % และสัมพนัธกับลักษณะอาหาร/

ชนิดและปริมาณวัตถุกันเสีย ชนิดและปริมาณสังเคราะห สอดคลองกับ
ผลวิเคราะห / การใชวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแตงกลิ่นรสใหแจงเลข
สารบบอาหาร

กรรมวธิีการผลิต : แจงอุณหภูมิและเวลา/กรรมวิธีการทําแหง
ผูรับอนุญาตผลิต/นําเขา : ชื่อผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามตามเงื่อนไข

สถานที่ผลิต : ตรงตามที่ไดรับอนุญาตไว

การพจิารณาอนญุาตขึ้นทะเบียนตํารบัอาหาร/ใชฉลากอาหาร (ตอ)



เลขที่ใบอนุญาตและวันที่ไดรับอนุญาต : ระบุตามใบอนุญาตผลิต/นําเขา 
ผลการตรวจวเิคราะห : ระบุชื่อหนวยงานวิเคราะห
ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ : ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
แบบฉลาก : มีครบทุกแบบ รวมแบบภาชนะบรรจดุานใน /แจงสีฉลาก 
(พื้น ตัวอักษร รูปภาพ ลวดลาย)/ รายละเอียดขอความบังคบั (ชื่อ
อาหาร ปริมาณสุทธิ สวนประกอบสําคัญ เครื่องหมายอย. ชื่อที่ตัง้
ผูผลิตหรือนําเขา  วันเดือนปผลิต หมดอายุ ควรบรโิภคกอน/ขอความ
เตือนสําหรับอาหารบางชนิด/ กรอบขอมลูโภชนาการ (กรณีกลาวอาง
หรือแสดงขอมูล)

การพจิารณาอนญุาตขึ้นทะเบียนตํารบัอาหาร/ใชฉลากอาหาร (ตอ)



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





ดวยความปรารถนาดีจาก
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา


