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คู่มือส าหรบัประชาชน 
 

 

งานท่ีให้บริการ 
การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค , นมปรุง
แต่ง, นมเปรี้ยว , ผลิตภัณฑ์ของนม , ไอศกรีม , เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

- กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ส านักอาหาร ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (กรณีอาหารที่ได้รับมอบอ านาจ)  

 

 
ขอบเขตการให้บริการ 

 
 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 

และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มอบอ านาจให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ที่อยู่: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service Center : OSSC) นชั้ 1 ตึก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ 
นนทบุรี 11000 
โทรศัพท:์ 02 590 7442   

 วันจันทร ์ ถึง วันศุกร ์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30  น. พัก
กลางวันเวลา 12.00-13.00 น. 
 
กรุณานัดหมายล่วงหน้าทางเวปไซด์ส านักอาหาร 

http://203.157.72.105/foodbooking/ 
หรือทางโทรศัพท์ 0 2590 7187 , 0 2590 
7011 เพื่อความสะดวกในการรับบริการ 
 

2. กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 
ที่อยู่: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
(กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค) 
ช่องทางการติดต่อ: 90 หมู่ 7 ต.เขาพระ               
อ.เมือง จ.นครนายก 
โทรศัพท์: 037-386-390 ต่อ 107 

 วันจันทร ์ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30  น. 
พักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.  
 
 

หมายเหตุ *  ท่านสามารถตรวจสอบประเภทอาหารที่มอบ/ไม่มอบอ านาจให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น
ผู้อนุญาตได้ที่ภาคผนวก 3 

 
 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ  
 

หลักเกณฑ์  
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอาหารดังนี้ 

1.1  นมโค   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมโค 
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1.2  นมปรุงแต่ง    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมปรุง
แต่ง 

1.3  นมเปรี้ยว    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมเปรี้ยว 
1.4  ผลิตภัณฑ์ของนม  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม 
1.5  ไอศกรีม     ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ไอศกรีม 
1.6   เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
1.7  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง   อาหารใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
2. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่น 

2.1   ต้องได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า ประเภทอาหารที่ประสงค์จะยื่น ก่อน และ
ใบอนุญาตที่ได้รับยังมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง  และกรณีน าเข้าต้องมีใบรับรอง
สถานที่ผลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 1) 

2.2  ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารวัตถุประสงค์พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง การ
อนุญาตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขรายการอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ) 

2.3  ต้องไม่เข้าข่ายเป็น อาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม ( Novel Food) (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร) 

2.4  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ) 

2.5  ต้องมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเป็นไปตามดังนี้ 
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหารใน นมโค

ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เรื่อง นมโค การใช้วัตถุกันเสียในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทให้ใช้ตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร เช่น การใช้วัตถุเจือปน
อาหารในนมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

2.6  ต้องไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

2.7   ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร และมีประวัติการใช้เป็นอาหาร 
กรณีมีการใช้ส่วนของพืช เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบ ชนิดของพืชและส่วนที่ใช้
ตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตให้ใช้ไดใ้นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

3.   ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ( Health claim) ต้องผ่านการประเมินตามคู่มือส าหรับประชาชน 
เรื่อง การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) 

4.   การใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ  และ
การใช้ภาชนะบรรจุ/ฝา พลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลวต้องส่งรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ 
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5.  การใช้ชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 2) 

6.   การแสดงฉลากอาหาร ต้อง เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหาร
ในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต 

7.   การแสดงฉลากโภชนาการ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 
 
เงื่อนไข 
1.  ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามใบทะเบียนพาณิชย์หรือผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจที่มีองค์ความรู้ โดยการเข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตร
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด หรือศึกษากฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ/
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ และ
มีอ านาจตัดสินใจลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติ
บุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนด้วย) 

2.  ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มอบอ านาจให้ สสจ. ต้องยื่นค าขอที่ อย. ได้แก่  นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีมยกเว้นไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทยกเว้นหน่อไม้ปรับกรด
บรรจุปี๊ป เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดอัดก๊าชและเครื่องดื่มแห้งบางชนิด (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมการมอบอ านาจ ตามภาคผนวก 3)  

3.  เอกสารที่ต้องลงนามโดยผู้ได้รับอนุญาตตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตไว้หรือกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ได้แก่ 

 สบ.5 /สบ.5-1/ข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ/สบ.6 
 ส าเนาหนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิตต่างประเทศกรณีน าเข้า  
 หนังสือรับรองชื่ออาหารหรือตรา/เครื่องหมายการค้าสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ 
 หนังสือขอใช้และยินยอมให้ใช้เอกสารร่วม ทั้งนี้ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลที่คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) ทั้งจากผู้ขอใช้และผู้
ยินยอมให้ใช้เอกสารร่วมประกอบด้วย 

4. ผู้ยื่นค าขอต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองตามที่ก าหนดและจัดเรียงเอกสารแบบค าขอ  หลักฐานประกอบ 
และตรวจสอบตามแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องให้ครบถ้วนถูกต้อง  (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตามภาคผนวก 4) 

5. ผู้ยื่นค าขอต้องประเมินกรรมวิธีการผลิตด้วยตนเองตามที่กฎหมายก าหนด  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 5)   

6.  กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ไม่ชัดเจนหรือ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในค าขอหรือเอกสารหลักฐาน ให้ส่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสารแสดงรายละเอียดความไม่ชัดเจนหรือความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์
ประกอบการพิจารณา 

7.  กรณีผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ต้องผ่านการ
พิจารณาโดยคณะท างาน/คณะกรรมการ/หรือผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับ
นี้โดยประมาณ 15 –45 วันท าการ แล้วแต่กรณี 
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ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
 

ขัน้ตอน ระยะเวลา 
หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร   
1) ผู้ประกอบการยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบตามวัน

เวลาที่นัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ส านักอาหาร หรือทาง
โทรศัพท ์(ส าหรับอาหารที่ยังไม่มอบอ านาจให้จังหวัด) 

     0 นาที กลุ่มก ากับดูแลก่อน
ออกสู่ตลาด / 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก 

2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน      45 นาที เจ้าหน้าท่ีรับค าขอ ณ 
OSSC 

3) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง               
ตามบันทึกข้อบกพร่อง ภายใน 10 นาที และมายื่นที่เจ้าหน้าที่
ผู้พิจารณาที่ระบุในใบรับค าขอ 

      0 นาที  

4) กรณีเอกสารครบถ้วน ธุรการบันทึกข้อมูลลงระบบ         
สารสนเทศและออกใบรับค าขอ 

      1 ช่ัวโมง  

2. การพิจารณาอนุญาต   
1) ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการประเมินความ

สอดคล้องตามกฎหมาย (ส าหรับอาหารที่ยังไม่มอบอ านาจให้
จังหวัด) 

2) คณะผู้ประเมินของจังหวัดประเมินความถูกต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 

        20 วัน 
        ท าการ 
 
        20 วัน 
        ท าการ 

กลุ่มก ากับดูแลก่อน
ออกสู่ตลาด 
 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก 

3. การลงนามอนุญาต   
1) ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต และลงนาม         6 วันท าการ ผู้อนุญาตหรือผู้ได้รับ

มอบอ านาจ 
2) เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านอาหาร           1 ช่ัวโมง ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครนายก 
4. การแจ้งผลการพิจารณา   

1) เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านอาหาร  และส่ง
มอบแก่ผู้ประกอบการ 

         60 นาที ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มอบอ านาจให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตขั้นตอนและ
ระยะเวลาการพิจารณาให้เป็นไปตามคู่มือประชาชนที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนด  

รวมระยะเวลา 
- ระยะเวลาด าเนินการรวม ไม่เกิน 20-35 วันท าการ  
- กรณีผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การขอแบบ Fast track ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วันท าการ  

โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง  จนถึง พิจารณาแล้วเสร็จและ
บันทึกข้อมูลการอนุญาตในระบบสารสนเทศ  ไม่นับรวมระยะเวลา การชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ  การ
พิจารณาจากคณะประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ และระยะเวลาที่ผู้ประกอบการยื่นผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กรณีประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
d 
 
 

เอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) ส าหรับ
อาหาร 7 ประเภท (ต่อ 1 รายการ) ดังนี้ 
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1.   ใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จ านวน 2 ฉบับ (พิมพ์รายละเอียดครบถ้วน)  
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 6) 

2.    ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) / น าเข้าอาหาร (แบบ อ.7) / ค าขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน (แบบ สบ.1) (ด้านหน้า – หลัง) และหากมีการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร ที่
ไม่เข้าข่ายโรงงานให้แนบส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) เพ่ิม
พร้อมรับรองส าเนาเอกสารด้วย แล้วแต่กรณี  

3.   ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร  (กรณีน าเข้า) ที่ยังมีผลใช้ได้ (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตามภาคผนวก 1) 

4.   เอกสารข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ จ านวน 2 ฉบับ  (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน)  (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 7) 

5.    เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ส าหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5-1 จ านวน 2 ฉบับ  (พิมพ์/เขียน
ตัวบรรจงครบถ้วน) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 8) 

6.   ใบรับรองผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (เฉพาะกรณีผลิต) ส าหรับการผลิตอาหารที่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

6.1  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่าน
กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 

6.2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น
กรดต่ าและปรับกรด 

7.   กรณีน าเข้าให้ส่งหนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบโดยคิดเป็นร้อยละของน้ าหนักรวมให้ครบ 100 % จาก
ผู้ผลิต ที่มีการลงลายมือชื่อหรือประทับตราส าคัญของหน่วยงานผู้ผลิต กรณีเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือฉบับส าเนา ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้ารับรองว่าเป็นเอกสารแสดงสูตรและส่วนประกอบจากผู้ผลิต  
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก 9) 

8.   กรณีท่ีมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามแบบ 
สบ.5-2 จ านวน 2 ฉบับ  (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน)  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม ภาคผนวก 
10)  

9.   กรณีท่ีมีวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินแร่ธาตุตามแบบ 
สบ.5-3 จ านวน 2 ฉบับ  (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน)  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม ภาคผนวก 
11)  

10.  กรณีท่ีมีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณ กรดอะมิโน ตามแบบ สบ.5-4 
จ านวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 12)  

11.  กรณีท่ีมสีมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สาร
สกัด สารสังเคราะห์  ตามแบบ สบ.5- 5 จ านวน 2 ฉบับ  (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน)  (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 13) 

12.  รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของ
นม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้นๆ  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 14) 

13. กรณีใช้ผลวิเคราะห์ร่วม อาหารที่จะใช้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ร่วมจะต้องมี สูตรส่วนประกอบ, 
กรรมวิธีการผลิต เหมือนกัน และต้องผลิตจากสถานที่ผลิตเดียวกันกับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว  
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(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 14) 
14.  กรณีใช้สารอาหารเป็นส่วนประกอบของชื่ออาหารหรือค าก ากับชื่ออาหารต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและ

ปริมาณสารอาหารนั้นประกอบการพิจารณา และฉลากต้องปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 

15. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีประเภทหรือชนิดอาหารตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ แต่มี
ลักษณะพิเศษที่มิอาจก าหนดเนื้ออาหารให้เป็นตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีได้ให้แจ้งเหตุผลประกอบการ
พิจารณา 

16. กรณรีายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในค าขอหรือเอกสารหลักฐาน ให้
ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสารแสดงรายละเอียดความไม่ชัดเจนหรือความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์
ประกอบการพิจารณา 

17. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ส านักอาหาร กรณีเป็นผู้รับมอบอ านาจ 
18. กรณีกรรมการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกผันนิติบุคคลลงนามใน แบบ สบ.5  ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้อายุไม่เกิน 6 เดือน 
 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้  
1.   กรณแีสดงค าว่า “ออร์กานิก” “เกษตรอินทรีย์” “เกษตรธรรมชาติ” หรือค าท่ีสื่อคล้ายกันเป็นส่วนของ

ชื่ออาหารหรือแสดงบนฉลากต้องแสดง ส าเนาใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) จาก
หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานที่ได้รับรองการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือ จากหน่วยงาน
รับรองสากล เช่น IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture 
Movements) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

2.   กรณีชื่ออาหารแสดงค าว่า “พรีเมียม ” ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร หรือ
(ฉบับที่ ๓๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน้ านมโคสด และน้ านมโค
ชนิดเต็มมันเนย ที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์   

3.    กรณีอาหารฉายรังสี ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานจากโรงงานฉายรังสี หรือผู้ให้บริการว่าจะมีการ
ฉายรังสีผลิตภัณฑ์ที่ขอรับเลขสารบบอาหารนั้นจริง  

4.   กรณีประสงค์แสดงอายุการเก็บรักษา นมโคพาสเจอร์ไรส์  นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์  ผลิตภัณฑ์ของนม
พาสเจอร์ไรส์และนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ เกินกว่าที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ต้องแสดง
เอกสารหรือหลักฐานตาม หลักเกณฑ์เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลา
การบริโภคของนมโคพาสเจอร์ไรส์  นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์  ผลิตภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์และนม
เปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 15) 

5.    กรณีผลิตเพื่อส่งออกและมีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดต้องแสดงหลักฐานจากประเทศผู้สั่งซื้อในการยอมรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบการพิจารณา 

 
เอกสารประกอบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
(แบบ สบ.6) ส าหรับอาหาร 7 ประเภท ดังนี ้

กรณีผู้ประกอบการประสงค์จะแก้ไข รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว เช่น ชื่อ
อาหาร ภาชนะบรรจุ สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต เป็นต้น สามารถท าได้โดยการยื่น แบบการแก้ไข
รายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.6)  โดยมีรายละเอียดและ
หลักฐานประกอบการยื่นจดทะเบียนอาหาร ต่อ 1 รายการ ดังนี้ 
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1.   แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.6) จ านวน 2 
ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 17) 

2.   ส าเนาใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จ านวน 1 ฉบับ หรือส าเนาแบบการแก้ไข
รายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.6) จ านวน 1 ฉบับ กรณีได้
มีการแก้ไขแล้ว  

3.   ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) / น าเข้าอาหาร (แบบ อ.7) / ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร
ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน (แบบ สบ.1) (ด้านหน้า – หลัง) และหากมีการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร ที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ให้แนบส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ( แบบ สบ.2) เพ่ิม  
พร้อมรับรองส าเนาเอกสารด้วย แล้วแต่กรณี  

4.   หนังสือแสดงเหตุผลและรายละเอียดการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร 
5.   เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ส าหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5-1 กรณีแก้ไขสูตรส่วนประกอบ

ตามข้อ 9 (แบบ สบ 5-1) จ านวน 2 ฉบับ  (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน) กรณีน าเข้าให้ส่งหนังสือ
แจ้งสูตรส่วนประกอบโดยคิดเป็นร้อยละของน้ าหนักรวมให้ครบ 100%  

6.   ตารางเปรียบเทียบสูตรส่วนประกอบเก่าและใหม่ กรณีแก้ไขสูตรส่วนประกอบตามข้อ 9 (แบบ สบ 5-
1) โดยคิดเป็นร้อยละของน้ าหนักรวมให้ครบ 100% (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก 9) 

7.   เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามแบบ สบ.5-2 กรณีมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้  จ านวน 2 ฉบับ  (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน ) (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก 10)  

8.   เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน และแร่ธาตุตามแบบ สบ.5-3 กรณีมีการใช้ วิตามินและแร่ธาตุ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาต จ านวน 2 ฉบับ  (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน)  (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก 11)  

9.   เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโนตามแบบ สบ.5-4 กรณีมีการใช้กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ที่เคยได้รับอนุญาต จ านวน 2 ฉบับ) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก 12)  

10.  เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ตามแบบ สบ.5- 5 กรณีมีการใช้กรดอะมิ
โน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาต จ านวน 2 ฉบับ )(ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก 13)  

11.  ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ส านักอาหารหรือส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่เก่ียวข้อง กรณีเป็นผู้รับมอบอ านาจ 

12.  กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกผันนิติบุคคลลงนามใน แบบ สบ.5 ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้อายุไม่เกิน 6 เดือน 

13.  กรณรีายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในค าขอหรือเอกสารหลักฐาน ให้
ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสารแสดงรายละเอียดความไม่ชัดเจนหรือความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์
ประกอบการพิจารณา 

ส าหรับการแก้ไขสูตรส่วนประกอบต้องไม่เป็นการแก้ไขจนกระทั่งเปลี่ยนชนิดลักษณะและ ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ เช่น เปลี่ยนจากนมปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ของนม  หรือไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นสตรอเบอร์รี
เป็นไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นเลมอน หรือเปลี่ยนลักษณะอาหารจากของเหลวเป็นข้น 

 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
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ช่องทางการร้องเรียน 

 

 กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบล
ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    
E-mail :1556@fda.moph.go.th 
สายด่วน 1556  
ส านักอาหาร โทร. 02-590-7195 
สายด่วนของรัฐบาล 1111 
 

 กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค) 
ช่องทางการติดต่อ: 90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 

    โทรศัพท:์ 037-386-390 ต่อ 107 
 

 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 

การด าเนินการของผู้ประกอบการเมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว  ผู้ประกอบการต้องศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตามภาคผนวก (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 16)       
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