
โดย

ดร.ทิพยว์รรณ ปริญญาศิริ

ผูอ้ านวยการส านักอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ณ ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาติสิริกิต์ิ 

24 มีนาคม 2560



• เป้าหมายของรฐับาล : เนน้เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม 

• High quality & standard

• Competitiveness

• Volume สม า่เสมอ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้

• Speed การอนุญาต

ทศิทางการไขขอ้ขอ้งใจกบั อย.

• ท าอยา่งไรใหผู้ป้ระกอบการขออนุญาต อย. ได?้ 



• ประเทศไทยเป็นผูส้่งออกรายใหญ่

ของโลก แตส่ินคา้ที่อยูใ่นตลาด

ก าลงัจะตาย

•  จดุอ่อนของไทย

ลาว

เวียดนาม

มาเลเซีย

สิงคโปร์

: 80% เป็น SMEs กว่า 40,000 ราย

: รายใหญผ่ลิตสินคา้ mass ราคาถูก



สถานการณ์ปัญหา SMEs/OTOP ด้านอาหาร 

ปัญหาด้านการจัดการ ผู้ประกอบการยังขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ

 ปัญหาด้านการตลาด ไมม่ีแหล่งจ าหน่าย/รับจ้างผลิตของตนเอง

ปัญหาด้านเทคโนโลยี ไมม่ีการสร้างนวัตกรรมใหม่มาช่วยในการผลิต

ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจ 

ที่มา : (สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ และ ชตุิระ ระบอบ, 2555) และ (รพีพงศ์ อินตะ๊สืบ, 2551; บุษบา หินเธาวแ์ละคณะ, 2551)4



• เป้าหมายของรฐับาล : เนน้เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม 

• High quality & standard

• Competitiveness

• Volume สม า่เสมอ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้

• Speed การอนุญาต

ทศิทางการไขขอ้ขอ้งใจกบั อย.

• ท าอยา่งไรใหผู้ป้ระกอบการขออนุญาต อย. ได?้ 



   นโยบายท่ีสนบัสนุน SMEs กบั Thailand 4.0

ยุค 1.0 ยุค 2.0 ยุค 3.0 ยุค 4.0

เนน้การเกษตรเป็นหลกั 

ผลิตและขายพืชไร่ 

พืชสวน ส่วนมากเป็น

พืชเชิงเด่ียว

เนน้อุตสาหกรรมเบา

แรงงานราคาถูก

เนน้อุตสาหกรรมหนัก

และการส่งออก เช่น 

รถยนต ์อิเล็กโทรนิคส ์

ฯลฯ

เนน้เศรษฐกิจ

ขบัเคลื่อนดว้ย

นวตักรรม 

Value-Based Economy

6

6



A 
< 20%

แปรรูป

7

Doses Form/สารสกัด

1. ขายสินค้าคละเกรด/
ราคาถูก

1.0

การเกษตร อาหาร เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม (Bio Economy)

90% น าเข้าสารสกัด

2. อาหารแปรรูปไม่มี
การสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. Waste ท าอาหาร
สัตว์/ไม่น าไปท า
สารสกัด

(วิจัยและพัฒนา)*

4.0



- มีการกลา่วอา้งทางสุขภาพ

- มีประวตักิารกินเป็นอาหาร

- มีขอ้มูลทางวิชาการ

- มีการศึกษาวิจยัรองรบั

- สารสกดั

- ขายคณุภาพ รสชาต ิและ

เลา่เรือ่งราวดา้นคุณภาพและ

ความปลอดภยัของอาหาร

- เกษตรกร >>  

- ผูบ้รโิภค >>

การสรา้งเศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Bio Economy 4.0)

1. Premium Food

(สินคา้สด)

3. Health Food 

(Doses Form)

- มีคณุค่าทางโภชนาการ

เหมาะสมในแตล่ะกลุม่

• อาหารผูป่้วย

• อาหารทารกและเด็กเล็ก

• อาหารส าหรบัผูค้วบคมุ

น ้าหนกั

2. Function Food

(Nutrition)

มีผูบ้ริโภค 

สว่นตวั

มีเกษตรกร 

สว่นตวั



นิยาม
• “พรีเมียม (premium)” หมายความว่า ข้อความที่แสดง

คุณภาพหรือมาตรฐาน หรือคุณลักษณะเด่น เป็นพเิศษกว่า
อาหารในชนิดหรือประเภทเดยีวกันโดยทั่วไป

กฎหมาย อย. เร่ือง “อาหารพรีเมียม”(อาหารทุกชนิด)

ให้คณุค่าในความรู้สึก
ของผูบ้ริโภค

• การเพาะปลูก/การเลีย้งดู
• วธีิการผลติได้รับมาตรฐานระดับสูง
• สินค้ามีคุณภาพพเิศษ ทัง้ทางด้าน
เคมีและ จุลินทรีย์ และ/หรือทาง
โภชนาการ

9

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 365) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร

1



ลกัษณะและการก าหนดสินค้าอาหารระดบั Premium**

กลิ่น/
รสชาติ

ผลต่อ
สุขภาพ

คุณค่า

ความ
ประณีต

ประวัติ
อาหาร

ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

ดนิ/ น า้/
ภมูิอากาศ

ความหลากลายของนิยาม 
Premium

• มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับสูง

• ข้อมูลทางวชิาการ

• มีการศึกษาวจิัย

• มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

• มีปราชญ์ชาวบ้าน

การก าหนดรายละเอียดของ 
Premium

**ผลิตภณัฑ์จากเกษตรอนิทรีย์ (Organic Food) จะเพิ่มมูลค่าอีกระดับหน่ึง  10

1



- มีการกลา่วอา้งทางสุขภาพ

- มีประวตักิารกินเป็นอาหาร

- มีขอ้มูลทางวิชาการ

- มีการศึกษาวิจยัรองรบั

- สารสกดั

- ขายคณุภาพ รสชาต ิและ

เลา่เรือ่งราวดา้นคุณภาพและ

ความปลอดภยัของอาหาร

- เกษตรกร >>  

- ผูบ้รโิภค >>

1. Premium Food

(สินคา้สด)

3. Health Food 

(Doses Form)

- มีคณุค่าทางโภชนาการ

เหมาะสมในแตล่ะกลุม่

• อาหารผูป่้วย

• อาหารทารกและเด็กเล็ก

• อาหารส าหรบัผูค้วบคมุ

น ้าหนกั

2. Function Food

(Nutrition)

มีผูบ้ริโภค 

สว่นตวั

มีเกษตรกร 

สว่นตวั

การสรา้งเศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Bio Economy 4.0)



อาหารผูป่้วย

โรคตบั โรคเบาหวาน

ทารกและเด็กท่ีมี

ปัญหาการยอ่ย

อาหารส าหรบัผูค้วบคมุน ้าหนกั

ขา้วกลอ้งตม้

ปลาแซลมอน

นมแพะ

อาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก

อาหารเสริม

ออรแ์กนิก

หมายเหตุ : รปูภาพท่ีแสดงไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการโฆษณาใดๆ ผลิตภณัฑข์องบริษัททั้งส้ิน

ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์Function Food (Nutrition)2



- มีการกลา่วอา้งทางสุขภาพ

- มีประวตักิารกินเป็นอาหาร

- มีขอ้มูลทางวิชาการ

- มีการศึกษาวิจยัรองรบั

- สารสกดั

- ขายคณุภาพ รสชาต ิและ

เลา่เรือ่งราวดา้นคุณภาพและ

ความปลอดภยัของอาหาร

- เกษตรกร >>  

- ผูบ้รโิภค >>

1. Premium Food

(สินคา้สด)

3. Health Food 

(Doses Form)

- มีคณุค่าทางโภชนาการ

เหมาะสมในแตล่ะกลุม่

• อาหารผูป่้วย

• อาหารทารกและเด็กเล็ก

• อาหารส าหรบัผูค้วบคมุ

น ้าหนกั

2. Function Food

(Nutrition)

มีผูบ้ริโภค 

สว่นตวั

มีเกษตรกร 

สว่นตวั

การสรา้งเศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Bio Economy 4.0)



ตวัอยา่ง Health Food / Nutraceutical หรือสารสกดั3

+ Lycopene

TOMATO 
JUICE

อาหารเสริม

อาหารเสริม

สารสกัด

วิตามิน

อาหารเสริม

วิตามิน



ประเมินความปลอดภยัอาหาร
- ศึกษาด้านพิษวิทยาในสตัวท์ดลอง
- ศึกษาทางคลินิก
- มีประวติัการใช้เป็นอาหาร ซ่ึงใช้เป็นส่วนผสมอาหารในประเทศต่างๆ

ผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
- คณุลกัษณะ และกระบวนการผลิตของ GABA ได้รบัอนุญาตว่า ปลอดภยั
ส าหรบัใช้ในอาหาร
- อาหารบางชนิดได้รบัอนุญาตให้ใส่ GABA ในปริมาณท่ีจ ากดั

Gamma-aminobutyric acid (GABA)
ผา่นกระบวนการเฉพาะ >>  GABA มีระดบัความเข้มข้นมากขึน้

>> น าไปใช้ใน อาหารเสริม และ เคร่ืองด่ืม

ตวัอยา่ง Novel Food : GABA ท่ี อย.อนุญาตแลว้

15



• เป้าหมายของรฐับาล : เนน้เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม 

• High quality & standard

• Competitiveness

• Volume สม า่เสมอ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้

• Speed การอนุญาต

ทศิทางการไขขอ้ขอ้งใจกบั อย.

• ท าอยา่งไรใหผู้ป้ระกอบการขออนุญาต อย. ได?้ 



นักจดัการเทคโนโลยี

และนวตักรรม

เพื่อสรา้งมูลค่า
งานวิจยั ตลาด

การจดัการผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐานตลอด
ห่วงโซ่ (Form Health to Farm)

โรงคดั/บรรจุ สถานที่จ  าหน่ายฟารม์ จุดรบัซ้ือ/รวบรวม

การขออนุญาต

ผูบ้ริโภค



- มีการวางแผน และ

จดัการการผลิต

- มีมาตรฐาน

- ปลอดภยั

- มีคุณภาพตามการ

กล่าวอา้ง

- เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการ

- ลดตน้ทุนในการผลิต

1.มาตรฐาน 2.การแข่งขนัทางการคา้ 4.Speed การเขา้ถึงตลาด
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

มาตรฐานการผลิตและการคา้เชิงพาณิชย์

(High quality & standard) (Competitiveness)

3.Volume สม า่เสมอ 
ตรงความตอ้งการของลกูคา้

- ผลกัดนัใหผ้ลิตภณัฑ์

เขา้ถึงตลาดไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว



3. Volume 

ผลกัดนัใหเ้กิดการรวมกลุม่

ของ SMEs และสรา้งเครือข่าย

2. ผูป้ระกอบการมีขีด

ความสามารถการแข่งขนั

เพ่ิมข้ึน

1. มีมาตรฐาน

4.  Speed

เขา้ถึงตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว

4

5

1

2

3

CIPO

Database Tool

Matching

 ฝึกอบรม
ระบบพี่เลี้ยง/ทุน/
เทคโนโลยี

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของ SMEs

- เครือ่งมือ

Thailand   FOOD  Competitiveness  of  SMEs 
System  Development & Policy Movement 

“Visit – Brainstorming – Coaching & Matching”

(Chief Integrate 
Progress Officer)

Coaching & 

Support

- จับคู่ธุรกิจ

Team/Network

19



• เป้าหมายของรฐับาล : เนน้เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม 

• High quality & standard

• Competitiveness

• Volume สม า่เสมอ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้

• Speed การอนุญาต

ทศิทางการไขขอ้ขอ้งใจกบั อย.

• ท าอยา่งไรใหผู้ป้ระกอบการขออนุญาต อย. ได?้ 



การขบัเคล่ือนอาหารดว้ยนวตักรรมเพื่อการคา้ (Bio Economy 4.0)

- มีความรูเ้ร่ืองการยื่นขออนุญาต

- ผลิตภณัฑสิ์นคา้มีคุณภาพ ปลอดภยั 

และมีประสิทธิผล

- วเิคราะหต์ลาด เพื่อสรา้งนวตักรรม 

เพิ่มมลูค่า 

- เพิ่มโอกาสทางการคา้/ส่งออก

สิ่งท่ี ผูป้ระกอบการ ตอ้งท า สิ่งท่ี หน่วยวิจยั ตอ้งท า
สกว. INMUสสว. Food Innopolis

- พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อ

• ตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการ

• มีคุณภาพ ปลอดภยั และมี

ประสิทธิผล

• สนับสนุนขอ้มลูวชิาการเพื่อการ

ขออนุญาต

อย. กบัมาตรฐาน

- อนุญาตรวดเร็ว

- สรา้งความรูผู้ป้ระกอบการ นักวจิยั และผูบ้ริโภค

- ผลิตภณัฑม์ีความปลอดภยัและมีคุณภาพตาม

การกล่าวอา้ง

หน่วย

สนบัสนุน

21
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การอ านวยความสะดวก
ทางการคา้

อย.

การคุม้ครองผูบ้รโิภค

ปลอดภยั•
•
•

หลกัการควบคมุอาหารตาม พรบ. อาหาร

คุม้คา่สมประโยชน์

คณุคา่โภชนาการ

ผูป้ระกอบการ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                                                                                  กระทรวงสาธารณสขุ 22

หน่วยมาตรฐานเชิงพาณิชย์

1



กฎหมายอาหารตา่งประเทศ vs งานวิจยัเพ่ิมมูลค่า

คณุค่าทาง

โภชนาการ

ปริมาณที่

ควรบริโภค
ขอ้มูลส าหรบั

ผูแ้พอ้าหาร

.........

ตา่งประเทศ 

(ยุโรป/อเมริกา/เอเชีย)

มุ่งเนน้การคุม้ครองผูบ้ริโภคใหไ้ดร้บั

ความปลอดภยั 

และ

ความรบัผิดชอบตนเอง

ของผูป้ระกอบการ

นักวิจัย

23
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กฎหมายอาหารไทย vs งานวิจยัเพ่ิมมูลค่า

มีจริง
ไหม?

มีเทา่ไหร?่

ใหผ้ล
อยา่งไร?

ปลอดภยั

ป่าว?

ประเทศไทย

เจ้าหน้าท่ี อย.

มุ่งเนน้การคุม้ครองผูบ้ริโภค

ใหไ้ดร้บัความปลอดภยั

สารส าคญั

คนแรก

...

นักวิจัย

คิดคน้

นวตักรรมใหม่

24

1
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อย. กบัการสรา้งความรูผู้ป้ระกอบการ นกัวิจยั และผูบ้ริโภค

เป้าหมาย

พฒันาผูป้ระกอบการใหมี้สว่นร่วมและรบัผิดชอบในการประเมินตนเอง

ลดขั้นตอนการอนุญาต ถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือเอ้ือตอ่เศรษฐกิจ

ปรบัปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือตอ่นวตักรรมใหม่ๆ

1.1

1.2

1.3

1
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ผู้ประกอบการต้องรู้

2. ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
- ลักษณะของผลิตภัณฑ์
- ส่วนประกอบต่างๆ
- กระบวนการผลิต 
- โฆษณา/ฉลาก

1. ความต้องการของลูกค้า และข้อก าหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ไทยและต่างประเทศ)

- รู้จักตลาด & นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า

ส านักอาหาร
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/

กระทรวงพาณิชย์ 
:http://www.aecthaibiz.com/SitePages/home.aspx

3. ประเมินผลิตภัณฑ์ของตนเองเทียบกับข้อก าหนด
- ความปลอดภัย
- มาตรฐาน
- ประสิทธิภาพ
- ระบบตรวจสอบและเฝา้ระวัง

การผลิตผลติภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภยัและคุณภาพ

“เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้ประกอบการ (Driver License for Food Safety)”

1.1



ลดขั้นตอนการอนุญาต ถ่ายโอนภารกิจ1.2

2.1 การลดขัน้ตอนการอนญุาต: ระยะสั้น

ผู้ประกอบการ

เป้าหมาย • เพ่ือบริหารจัดการเวลาการให้บริการเป็นไปตามคู่มือประชาชน
• ด าเนินการพิจารณาอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น และลดงานค้าง

เจ้าหน้าที่

 สามารถประเมินผลิตภัณฑ์ตนเองได้ 
(Self-assessment)

 มีองคค์วามรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ระบบงานพิจารณาอนุญาตมีความรวดเร็ว
และมีมาตรฐาน

 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
 ฐานข้อมูลเฝ้าระวัง

27

- การอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Auto E-submission)
  (ด าเนินการแล้ว)



ประสิทธิผล
(Efficacy)

ความปลอดภัย
(Safety)

ผลิตภัณฑ์ใหม่
(Innovation)

28

ปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อนวัตกรรมใหม่ๆ

“Consumer protection measures 
must based on Scientific data”

1.3



Novel ingredients/Novel foods/สมุนไพร

ความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety)

มีประวัติการใช้เป็นอาหาร1

29

  บัญชีช่ือพืชที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท
URL:http://iodinethailand.fda.moph.g
o.th/food_54/data/tradermain/1-
12Herbal_Drink52.pdf

 ฐานข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
(positive list)

กฎหมายที่เอื้อต่อนวัตกรรมอาหาร

การก่อกลายพันธุ์
การทดสอบความเป็นพิษ

การก่อภูมิแพ้

คุณค่าทางโภชนาการ
อื่นๆ

Risk
Assessm

ent

ไม่มปีระวัติการใช้เป็นอาหาร/ใช้แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม2

1.3



การกลา่วอ้าง…           
จริงหรือไม่? 

ปริมาณเท่าไร?

ถ้าบริโภค…
จะปลอดภัยหรือไม่ ?

มีคุณภาพสม่ าเสมอ
หรือไม่...อย่างไร?

(3) ประสทิธิผล
(Efficacy)

(1) ความปลอดภัย
(Safety)

(2) คุณภาพ
(Standard)

     ค าถาม ส าหรบัผูป้ระกอบการเพ่ือสร้างความมัน่ใจ?
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ผูบ้ริโภค

2



ท าอย่างไรถึงได้ อย.?
การขออนุญาตผลิตอาหาร

31

1.ขออนุญาตสถานที่ผลิต 2.ขออนุญาตผลิตภัณฑ์

ได้เลข อย. 8 หลัก ได้เลข อย. 13 หลัก

74-2-02751

3.ขออนุญาตโฆษณา

ได้เลข ฆอ. 

2



การแข่งขัน นวัตกรรม
ค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ
- สมุนไพร / สารสกัด
- Novel ingredients
- GMOs
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R&D คนแรก

ทันสมัย

กรรมวิธีการผลิตใหม่ๆ
- Nanotechnology
- Enzyme

แตกต่าง

2



ความตอ้งการของมนุษยท่ี์

จะมีอายุยืนยาวดว้ย

สุขภาพที่แข็งแรง

ตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการ     

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

     การพฒันากระบวนการผลิต

     แหล่งวตัถุดิบใหม่

 Novel Food 

 Functional Food

 GMO Food

การศึกษาวิจยัประสิทธิผลในมนุษย์

หน่วยวิจยั กบัการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

Chromosome

DNA

การศึกษาความปลอดภยั

ดา้นพิษวิทยา
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สนับสนุนขอ้มลูวิจยัเพื่อการกล่าวอา้ง

3

ขอ้มูลวิชาการสนบัสนุน



ประสิทธิผล

คุณภาพ

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

การกล่าวอ้างทางสุขภาพ

หน่วยวิจยั กบัการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร3



ปัญหาของการอนุญาตสินคา้และนวตักรรมการใชส้ารใหม่

1. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (Functional Food)
 ไม่มีเอกสารวิชาการสนับสนุน

  - Health Claim 

2. งานวิจัยไม่มีคุณภาพ/ไม่น่าเชื่อถือ

3. นักวิจัยไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอาหารและแนวทางการอนุญาต

6. ห้องปฏิบัติการในการท าวิจัยเชิงพาณิชย์/พิษวิทยา/Health claim ไม่เพียงพอ เช่น มหาวิทยาลัย
ที่เป็นผู้ท าวิจัย

8. ไม่มีฐานข้อมูลการวิจัย /Protocol  /Guideline/Criteria ส าหรับการวิจัย เพื่อการขออนุญาต

5. ขาดองค์กรผู้เชีย่วชาญในการประเมินเพื่อการขออนุญาต  

4. ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ เรื่องการเตรียมเอกสารหลักฐานในการขออนุญาต

7. ค่าใช้จ่ายท าห้องวิจัยมีราคาสูง
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แต่



บทบาทของ อย ตอ่การขบัเคลื่อน Value Base Economy 

4. พฒันาหน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินเพื่อการอนุญาต

5. จดัท าฐานขอ้มูลส าหรบัรองรบัการวิจยั/ขออนุญาต

6. สรา้งระบบส าหรบัการใหค้ าแนะน า/ค าปรกึษา

1. พฒันา Protocol/Guideline/Criteria ส าหรบัการท าวิจยั เพื่อให้

เป็นไปตามแนวทางการอนุญาต 

2. พฒันาศกัยภาพ/ขีดความสามารถของนกัวิจยั/ผูป้ระกอบการ

3. สรา้ง Infrastructure เพื่อสนบัสนุนการท าวิจยั เช่น องคก์ร/
หน่วยงานภายนอก 
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การบูรณาการความร่วมมือเพ่ือสรา้งนวตักรรมเพ่ือการค้า

Compliance by 
Operation

Compliance by 
Specification

Compliance by 
Design

37

อย.

ผูใ้หทุ้น

ผูวิ้จยั

ผปก.

Food 

Innopolis



THANK  YOU

Thai  Food and Drug  Administration

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


