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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาหาร
ควบคุมเฉพาะ,  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแต่งนมเปรีย้ว
ผลิตภัณฑ์ของนมไอศกรีมเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอาหาร
วัตถุประสงค์พเิศษ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคมุ

เฉพาะ,  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ,รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑ์รอยลัเยลลี,นมโคนมปรุงแตง่นมเปรีย้วผลิตภณัฑ์ของนม
ไอศกรีมเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทและอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษ  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 2วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารประเภท
อ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคมุเฉพาะ ,  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ,รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑ์รอยลัเยลลี,นมโคนม
ปรุงแตง่นมเปรีย้วผลิตภณัฑ์ของนมไอศกรีมเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทและ
อาหารวตัถปุระสงค์พิเศษ 19/05/2558 10:05  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานประกอบการทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพฯส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
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(One Stop Service Center: OSSC) 
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุถ.ติวานนท์นนทบรีุ 11000 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ทางเวปไซด์ส านกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือทาง
โทรศพัท์ 0 2590 7187 , 0 2590 7011 เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ 
) 

2) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานประกอบการทีต่ัง้อยู่ในต่างจงัหวดั  
ทีอ่ยู่: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
(กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 
ช่องทางการติดต่อ: สามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพ่ิมเติม /ติดต่อดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
 
1. ผลิตภณัฑ์ต้องจดัเป็นอาหารประเภทดงัตอ่ไปนี  ้
 
1.1อาหารก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานได้แก่กาแฟเกลือบริโภคข้าวเตมิวิตามินไขเ่ย่ียวม้าครีมเคร่ืองดื่มเกลือแร่
ช็อกโกแลตชาชาสมนุไพรซอสบางชนิดน า้แข็งน า้นมถัว่เหลืองในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท * น า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิด
สนิทน า้ปลาน า้ผึง้* น า้มนัถัว่ลิสงน า้มนัเนยน า้มนัปาล์มน า้มนัมะพร้าวน า้มนัและไขมนัน า้แร่ธรรมชาตนิ า้ส้มสายชเูนย
เนยแข็งเนยใสหรือกีผลิตภณัฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการยอ่ยโปรตีนของถัว่เหลืองแยมเยลลีและมาร์มาเลดในภาชนะบรรจท่ีุ
ปิดสนิทอาหารก่ึงส าเร็จรูปน า้เกลือปรุงอาหารเนยเทียมเนยผสมผลิตภณัฑ์เนยเทียมและผลิตภณัฑ์เนยผสม  
 
1.2อาหารท่ีต้องมีฉลากได้แก่ขนมปังซอสในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทแป้งข้าวกล้องผลิตภณัฑ์จากเนือ้สตัว์วตัถแุตง่กลิ่นรส
วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลล่ีหมากฝร่ังและลกูอมอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที  
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1.3 อาหารทัว่ไป **ได้แก่สตัว์และผลิตภณัฑ์พืชและผลิตภณัฑ์แป้งและผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสน า้ตาลเคร่ืองเทศ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับท าอาหารชนิดตา่งๆท่ียงัไมพ่ร้อมบริโภค  
 
หมายเหต:ุ  
 
*กรณีท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงานไมต้่องย่ืนค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร (แบบสบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบสบ.5) 
แตส่ถานท่ีต้องปฏิบตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ.2555 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหนา่ย  
 
**อาหารทัว่ไปท่ีผา่นการตรวจสถานท่ีผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามท่ีก าหนดส าหรับอาหารนัน้ๆและประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร  
 
2. ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืน 
 
2.1 ต้องได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีน าเข้าประเภทอาหารท่ีประสงค์จะย่ืนก่อนและใบอนญุาตท่ีได้รับยงัมีผล
บงัคบัใช้ทัง้นีส้ถานท่ีผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องและกรณีน าเข้าต้องมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร  
 
2.2 ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองอาหารมีวตัถปุระสงค์
พิเศษี (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารมี
วตัถปุระสงค์พิเศษ) 
 
2.3 ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารใหมแ่ละอาหารท่ีมีอาหารใหมเ่ป็นสว่นผสม (Novel Food) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี
คูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของอาหาร ) 
 
2.4 ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆและประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องโดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ณสถานประกอบการ  
 
2.5 กรณีมีการใช้วตัถเุจือปนอาหารต้องเป็นไปตามดงันี  ้
 
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆเชน่การใช้วตัถเุจือปนอาหารในแยมเยลลีและมาร์มาเลดในภาชนะ
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บรรจท่ีุปิดสนิทให้ใช้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในบญัชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองแยมเยลลี
และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
 
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองวตัถเุจือปนอาหารเชน่การใช้วตัถเุจือปนอาหารในเนยแข็งและอาหารก่ึง
ส าเร็จรูปเป็นต้น 
 
2.6 ต้องไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหารและ/หรืออาหารท่ีห้ามผลิตน าเข้าหรือจ าหนา่ยตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.7 ต้องประกอบไปด้วยสว่นประกอบท่ีอนญุาตให้ใช้ในอาหารและมีประวตักิารใช้เป็นอาหารเชน่กรณีมีการใช้พืชเป็น
สว่นประกอบในผลิตภณัฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและสว่นท่ีใช้ตามบญัชีรายช่ือพืชท่ีอนญุาตให้ใช้ในเคร่ืองดื่มใน
ภาชนะบรรจเุป็นต้น 
 
3. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) ต้องผา่นการประเมินตามคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขอ
ประเมินการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) 
 
4. การใช้ภาชนะบรรจอุาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองภาชนะบรรจแุละการใช้ภาชนะ
บรรจ/ุฝาพลาสตกิมีสีสมัผสัอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลู
ไว้ณสถานประกอบการ 
 
5. การใช้ช่ืออาหารหรือตราหรือเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนต้องปฏิบตัติามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจแุละประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  
 
6. การแสดงฉลากอาหารต้องเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองการแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจแุละประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต  
 
7. การแสดงฉลากโภชนาการต้องเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองฉลากโภชนาการโดยต้องมี
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ณสถานประกอบการ  
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เง่ือนไข 
 
 
 ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจ  
 ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้  
 ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องจดัเตรียมแบบค าขอและเอกสารประกอบโดยตรวจสอบรายละเอียดตามแบบตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึข้อบกพร่องให้ครบถ้วนถกูต้อง  
 กรณีท่ีขอรับเลขสารบบอาหารใหมต้่องใช้แบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร /แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) 
 กรณีท่ีมีการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีได้รับเลขสารบบอาหารตามข้อ 4 ไปแล้วนัน้ต้องใช้แบบการแก้ไข
รายละเอียดของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) 
 ต้องพิมพ์ข้อมลูในแบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแก้ไข
รายละเอียดของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ให้ถกูต้องครบถ้วน 
 แบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีจด
ทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ต้องลงนามโดยผู้ด าเนินกิจการตามใบอนญุาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลทัง้นีใ้ห้รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆด้วย  
 กรณีการขอเลขสารบบอาหารกาแฟผสมและกาแฟส าเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง
กาแฟท่ีน ามาปรุงแตง่รสในลกัษณะพร้อมบริโภคและบรรจใุนภาชนะท่ีปิดสนิทไมว่า่ผลิตภณัฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง
ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัสตูรสว่นประกอบทัง้ชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน า้หนกัและ 1 หนว่ยบริโภคอาหาร
จะต้องใช้เวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีเ้ป็น 35 วนัท าการ 
 กรณีการขอเลขสารบบอาหารเคร่ืองดื่มเกลือแร่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองเคร่ืองดื่มเกลือแร่ต้อง
แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัสตูรสว่นประกอบทัง้ชนิดและปริมาณของวตัถดุบิทกุรายการเป็นร้อยละของน า้หนกัปริมาณ
เกลือแร่ตอ่ลิตรและตอ่ 1 หนว่ยบริโภคของอาหารจะต้องใช้เวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีเ้ป็น 35 วนัท าการ 
 กรณีรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไมช่ดัเจนหรือไมส่อดคล้องกบัข้อมลูท่ีระบใุนค าขอหรือเอกสารประกอบต้องสง่ตวัอยา่ง
ผลิตภณัฑ์และหรือเอกสารหลกัฐานเพ่ืออธิบายความไมช่ดัเจนหรือความไมส่อดคล้องของผลิตภณัฑ์นัน้ประกอบการ
พิจารณาด้วยจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15 &ndash;45 วนัท าการ 
 กรณีผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฎิบตัติามกฎหมายหลายฉบบัต้องผา่นการพิจารณา
โดยคณะท างาน/คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15 
&ndash;45 วนัท าการแล้วแตก่รณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย
ลว่งหน้าผา่นทางเว็บไซด์
ส านกัอาหารหรือทาง
โทรศพัท์ 
 
 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลกัฐาน 
 

20 นาที ส านกัอาหาร - 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน
รายการท่ี๑-๑๐๐ผู้ ย่ืนค าขอ
รอรับเลขสารบบอาหาร 
 

5 นาที ส านกัอาหาร (หากเป็นกรณี
น าเข้าต้องเป็นค า
ขอฯท่ีใช้ใบรับรอง
สถานท่ีผลิตเดมิท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ส านกัอาหารหรือ
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนกังานเจ้าหน้าท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ส านกัอาหารหรือ
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัท่ี
เก่ียวข้อง) 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน
รายการท่ี๑๐๑ผู้ ย่ืนค าขอรอ
รับใบรับค าขอไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

5 นาที ส านกัอาหาร - 

5) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 กรณีเอกสารไม่
ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่องภายใน๑๐วนั
ท าการและมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาท่ีระบุ
ในใบรับค าขอ 
 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

6) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประเมินด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย และหรือ
คณะประเมิน/ผู้ เช่ียวชาญ
ด าเนินการประเมินความ
สอดคล้องตามกฎหมาย 
 
 

10 นาที ส านกัอาหาร (ไมน่บัรวม
ระยะเวลาการ
ชีแ้จงข้อมลูของ
ผู้ประกอบการและ
หรือพิจารณาจาก
คณะประเมิน
ผู้ เช่ียวชาญ ) 

7) 
การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามพิจารณา
อนญุาตรายการล าดบัท่ี๑-
๑๐๐รายการหรือไม่

20 นาที ส านกัอาหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนญุาตและลงนาม 
 

8) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่
มอบแก่ผู้ประกอบการ
ภายใน 
๗วนัท าการหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณา 
 
 

5 นาที ส านกัอาหาร - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 2 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 2 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ 

ส านกัอาหาร 1 1 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนมาย่ืน
ค าขอไมใ่ชผู่้
ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการผู้ มี
อ านาจของนิติ
บคุคลของสถาน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบนัน้ๆ) 

2) 

แบบฟอร์มใบจด
ทะเบียนอาหาร/
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (แบบ
สบ.5) 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั (กรณีขอใหม่ 
*ต้องลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการตาม
ใบอนญุาตหรือ
กรรมการบริษัทท่ี
มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคล 
) 

3) 

แบบการแก้ไข
รายละเอียดของ
อาหารท่ีจด
ทะเบียนอาหาร/
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (สบ.6) 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั (กรณีแก้ไข
รายละเอียดหลงั
ได้รับอนญุาตแบบ
สบ.5 
*ต้องลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการตาม
ใบอนญุาตหรือ
กรรมการบริษัทท่ี
มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคล 
*ดท่ีูภาคผนวก 3) 

4) 

 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

5) 

หลกัฐานแสดง
การได้รับ
อนญุาตของ
สถานประกอบ
ฉบบัปัจจบุนัจาก

ส านกัอาหาร 0 1 ฉบบั (ถ่ายส าเนา
ด้านหน้า-หลงั 
-กรณีผลิตไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงานค า
ขอรับเลขสถานท่ี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
หรือส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัแล้วแต่
กรณี 

ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(สบ.1)และหากมี
การแก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารให้ใช้
แบบการแก้ไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน ( 
สบ.2) 
- กรณีผลิต
เข้าขา่ยโรงงาน
ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (แบบอ.2) 
- กรณี
น าเข้าใบอนญุาต
น าหรือสัง่อาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร    
(แบบอ.7)) 

6) 

ใบรับรองสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ี
เป็นไปตาม
ประกาศ
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
เร่ืองใบรับรอง
สถานท่ีผลิต

ส านกัอาหาร 1 1 ฉบบั (*กรณีน าเข้า) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาหารส าหรับ
การน าเข้าอาหาร 

7) 

รายละเอียดสตูร
สว่นประกอบทัง้
ชนิดและปริมาณ
เป็นร้อยละของ
น า้หนกัและตอ่๑
หนว่ยบริโภคของ
อาหารจากผู้ผลิต 

- 2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุวา่
ด้วยเร่ืองกาแฟท่ี
น ามาปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะท่ีปิด
สนิทไมว่า่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง 
*ต้องลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการตาม
ใบอนญุาตหรือ
กรรมการบริษัทท่ี
มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคล) 

8) 

รายละเอียดสตูร
สว่นประกอบทัง้
ชนิดและปริมาณ
ของวตัถดุบิทกุ
รายการเป็นร้อย
ละของน า้หนกั
ปริมาณเกลือแร่
ตอ่ลิตรและตอ่๑

- 2 0 ฉบบั (เฉพาะเคร่ืองดื่ม
เกลือแร่ 
ต้องลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการตาม
ใบอนญุาตหรือ
กรรมการบริษัทท่ี
มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคล) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนว่ยบริโภคของ
อาหารจากผู้ผลิต 

9) 

เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณการใช้
วตัถเุจือปน
อาหารตามแบบ
สบ.5-2 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุวา่
ด้วยเร่ืองกาแฟท่ี
น ามาปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะท่ีปิด
สนิทไมว่า่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
 กรณีมี
การใช้วตัถเุจือปน
อาหาร ) 

10) 

เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณวิตามิน
แร่ธาตตุามแบบ
สบ.5-3 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุวา่
ด้วยเร่ืองกาแฟท่ี
น ามาปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะท่ีปิด
สนิทไมว่า่
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
กรณีมีวิตามินและ
แร่ธาต)ุ 

11) 

เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิ
โนตามตามแบบ
สบ.5-4 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุวา่
ด้วยเร่ืองกาแฟท่ี
น ามาปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะท่ีปิด
สนิทไมว่า่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
 กรณีมี
กรดอะมิโน ) 

12) 

เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณสมนุไพร
สารสกดัสาร
สงัเคราะห์ตาม
แบบสบ.5-5 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุวา่
ด้วยเร่ืองกาแฟท่ี
น ามาปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะท่ีปิด
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สนิทไมว่า่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
 กรณีมี
สมนุไพรสารสกดั
สารสงัเคราะห์) 

13) 

ใบรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
(Oraganic) จาก
หนว่ยงานของรัฐ
หรือหนว่ยงานท่ี
ได้รับการรับรอง
จากหนว่ยงาน
ของรัฐหรือจาก
หนว่ยงานรับรอง
สากลเชน่IFOAM 
(The 
International 
Federation of 
Organic 
Agriculture 
Movements) 
ส านกังาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและ
อาหารแหง่ชาติ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีช่ืออาหารมี
ค าวา่ “ออร์กา
นิก“เกษตรอินทรีย์
“เกษตรธรรมชาติ”
หรือค าท่ีส่ือ
คล้ายกนั) 

14) 
เอกสารหรือ
หลกัฐานตาม

- 1 0 ชดุ (กรณีช่ืออาหารมี
ค าวา่ “พรี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุ  
(ฉบบัท่ี 365) 
พ.ศ.2556 เร่ือง
การแสดง
ข้อความ“พรี
เมียม”บนฉลาก 

เมียม”หรือ
“Premium”) 

15) 

 เอกสาร
ชีแ้จงเหตผุลการ
แก้ไขรายละเอียด 

- 1 0 ฉบบั (กรณีการย่ืนแบบ
สบ.6 แก้ไขช่ือ
อาหารช่ือตรา
อาหารช่ือหรือท่ีตัง้
สถานท่ีผลิต
อาหารเป็นต้น 
) 

16) 

เอกสารแสดง
รายละเอียดสตูร
ใหมแ่ละเอกสาร
เปรียบเทียบสตูร
สว่นประกอบเดมิ
กบัสตูร
สว่นประกอบ
ใหม ่

- 2 0 ฉบบั (เฉพาะย่ืนแบบ
สบ.6 แก้ไขสตูร
สว่นประกอบของ
เคร่ืองดื่มเกลือแร่
กาแฟผสมและ
กาแฟส าเร็จรูป
ผสมตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุวา่
ด้วยเร่ืองกาแฟท่ี
น ามาปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะท่ีปิด
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สนิทไมว่า่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง 
) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตวัอยา่ง1 การกรอกแบบสบ.5 

- 
 

2) ตวัอยา่ง 2 การกรอกแบบสบ.5 
- 
 

3) ตวัอยา่ง 3 การกรอกแบบสบ.5 
- 
 

4) ตวัอยา่ง 1 การกรอกแบบสบ.6 
- 
 

5) ตวัอยา่ง 2 การกรอกแบบสบ.6 
- 
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6) ตวัอยา่ง 3 การกรอกแบบสบ.6 

- 
 

7) หลกัเกณฑ์การตัง้ช่ืออาหาร 
- 
 

8) หลกัเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิต(กรณีน าเข้า) 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/05/2558 
สถานะ หวัหน้าหนว่ยงานไมอ่นมุตั ิ

(Reviewer rejected) 
จัดท าโดย Mayureeporn Prombai 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


