
1/13 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจำกอำหำรควบคุม
เฉพำะ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร รอยัลเยลลแีละผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม
ไอศกรีม เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท อำหำรในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และอำหำรวัตถุประสงค์พิเศษ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ  

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยลัเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยลัเยลลี นมโค นมปรุงแตง่ นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม
เครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิ อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พเิศษ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด
สมุทรสงคราม 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนญุาต / รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกจิ / สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง  
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ประชาชน พ.ศ. 2557 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ลลล 2 วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่

นอกเหนอืจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยลัเยลลี นมโค นมปรุงแต่ง นม
เปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครือ่งดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิ อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิ และอาหาร
วัตถุประสงค์พิเศษ 19/05/2558 10:05  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service Center: OSSC) 
ช้ัน 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (กรุณานัดหมายล่วงหน้าทางเวปไซด์ส านักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือทาง
โทรศัพท์ 0 2590 7187 , 0 2590 7011 เพื่อความสะดวกในการรบับริการ) 
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2) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจงัหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ช้ัน 1 
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบรหิารงานทั่วไป เปดิรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ ์
 
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอาหารประเภทดงัต่อไปนี ้
 
1.1 อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ได้แก่ กาแฟ เกลอืบริโภค ข้าวเติมวิตามิน ไข่เยี่ยวม้า ครีม เครื่องดืม่เกลือแร่
ช็อกโกแลต ชา ชาสมุนไพร ซอสบางชนิด น้ าแข็ง น้ านมถ่ัวเหลืองในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท* น้ าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี่ปิด
สนิท น้ าปลา น้ าผึ้ง* น้ ามันถ่ัวลิสง น้ ามันเนย น้ ามันปาลม์ น้ ามันมะพร้าว น้ ามันและไขมัน น้ าแร่ธรรมชาติ น้ าส้มสายชู เนย
เนยแข็ง เนยใสหรือกี ผลิตภัณฑป์รงุรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลอืง แยม เยลลีและมาร์มาเลดในภาชนะบรรจทุี่ปิด
สนิท อาหารกึ่งส าเร็จรูป น้ าเกลอืปรุงอาหาร เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเ์นยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 
1.2 อาหารที่ต้องมีฉลาก ได้แก่ ขนมปัง ซอสในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิ แป้ง ข้าวกล้อง ผลิตภัณฑจ์ากเนื้อสัตว์ วัตถุแต่งกลิ่น
รส วุ้นส าเรจ็รปูและขนมเยลลี่ หมากฝรั่งและลูกอม อาหารพร้อมปรงุ และอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันท ี
 
1.3 อาหารทั่วไป** ได้แก่ สัตว์และผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์แป้งและผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส น้ าตาล เครื่องเทศ 
ผลิตภัณฑ์ส าหรับท าอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบรโิภค 
 
หมายเหต:ุ  
 
*กรณีที่ไมเ่ข้าข่ายเป็นโรงงานไม่ตอ้งยื่นค าขอรบัเลขสถานทีผ่ลิตอาหาร (แบบสบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบสบ.5) แต่
สถานที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรปูที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
 
**อาหารทั่วไปที่ผ่านการตรวจสถานทีผ่ลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเกบ็รกัษาอาหารตามที่ก าหนดส าหรบัอาหารนัน้ๆ และประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร 
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2. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่น 
 
2.1 ต้องได้รับอนุญาตสถานทีผ่ลิตหรือสถานที่น าเข้าประเภทอาหารที่ประสงค์จะยื่นก่อนและใบอนญุาตที่ได้รบัยังมผีลบังคับ
ใช้ ทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง และกรณีน าเข้าต้องมีใบรับรองสถานทีผ่ลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร 
 
2.2 ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารวัตถุประสงค์พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พเิศษ 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มอืส าหรบัประชาชนเรื่อง การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารมีวัตถุประสงค์
พิเศษ) 
 
2.3 ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่และอาหารที่มอีาหารใหมเ่ป็นส่วนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทีคู่่มือ
ส าหรับประชาชนเรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
 
2.4 ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหป์ระกอบเป็นข้อมูลไว้ณสถานประกอบการ 
 
2.5 กรณีมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องเป็นไปตามดังนี้ 
 
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหารในแยม เยลลีและมาร์มาเลดในภาชนะ
บรรจุทีป่ิดสนทิให้ใช้ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง แยม เยลลี และ
มาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
 
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหารในเนยแข็งและอาหารกึ่ง
ส าเร็จรูป เป็นต้น  
 
2.6 ต้องไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารและ / หรืออาหารที่ห้ามผลิตน าเข้าหรือจ าหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.7 ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารและมปีระวัติการใช้เป็นอาหาร เช่น กรณีมีการใช้พืชเป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและส่วนที่ใช้ตามบัญชีรายช่ือพืชที่อนญุาตให้ใช้ในเครือ่งดื่มในภาชนะ
บรรจุ เป็นต้น 
 
3. ผลิตภัณฑ์ที่มกีารกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) ต้องผ่านการประเมินตามคู่มือส าหรบัประชาชนเรื่อง การขอ
ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) 
 
4. การใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะบรรจุ 
/ ฝาพลาสตกิมสีีสมัผสัอาหารเหลวหรอืกึ่งแข็งกึ่งเหลว โดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ ณ 
สถานประกอบการ 
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5. การใช้ช่ืออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวข้อง 
 
6. การแสดงฉลากอาหารต้องเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต 
 
7. การแสดงฉลากโภชนาการต้องเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการโดยต้องมี
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ณสถานประกอบการ 
 
เงื่อนไข 
 
 ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ีอ านาจของนิติบุคคลหรือผูร้ับมอบอ านาจ 
 ผู้ยื่นขออนุญาตต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอได้ 
 ผู้ยื่นขออนุญาตต้องจัดเตรียมแบบค าขอและเอกสารประกอบ โดยตรวจสอบรายละเอียดตามแบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่องให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 กรณีที่ขอรบัเลขสารบบอาหารใหม่ต้องใช้แบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) 
 กรณีที่มกีารแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารตามข้อ 4 ไปแล้วนั้นต้องใช้แบบการแก้ไขรายละเอียด
ของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) 
 ต้องพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรอืแบบการแก้ไขรายละเอียด
ของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 แบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารทีจ่ด
ทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ต้องลงนามโดยผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัททีม่ี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทั้งนี้ให้รวมถงึเอกสารประกอบการพจิารณาอื่นๆ ด้วย 
 กรณีการขอเลขสารบบอาหารกาแฟผสมและกาแฟส าเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง กาแฟที่
น ามาปรงุแต่งรสในลกัษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ไม่ว่าผลิตภัณฑจ์ะเป็นชนิดเหลวหรือแหง้ต้องแจง้
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน้ าหนักและ 1 หน่วยบริโภคอาหารจะต้องใช้เวลา
เพิ่มจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือฉบบันี้เป็น 35 วันท าการ 
 กรณีการขอเลขสารบบอาหารเครื่องดื่มเกลอืแร่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ต้องแจง้
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการเป็นร้อยละของน้ าหนักปริมาณเกลอืแร่ต่อ
ลิตรและต่อ 1 หน่วยบริโภคของอาหารจะต้องใช้เวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนีเ้ป็น 35 วันท าการ 
 กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไมส่อดคล้องกบัข้อมูลทีร่ะบุในค าขอหรือเอกสารประกอบต้องส่งตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์และหรือเอกสารหลักฐานเพื่ออธิบายความไม่ชัดเจนหรือความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์นั้นประกอบการ
พิจารณาด้วยจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วันท าการ 
 กรณีผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับตอ้งผ่านการพจิารณาโดย
คณะท างาน / คณะกรรมการ / หรือผู้เช่ียวชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือฉบบันี้โดยประมาณ 15-45 วัน
ท าการแล้วแต่กรณี 
     กรณีการขอเลขสารบบอาหารที่ไม่จ าเป็นต้องสง่มอบฉลาก หากผูป้ระกอบการมีความประสงค์จะใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 3-7 วันท าการแล้วแต่กรณี 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ตามวันเวลาที่นัดหมาย
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์
ส านักอาหารหรือทาง
โทรศัพท ์

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 

20 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพรอ่งตามบันทึก
ข้อบกพรอ่ง ภายในเวลาทีผู่้
ยื่นค าขอก าหนด และมาย่ืน
ที่เจ้าหน้าที่ตามรายช่ือทีร่ะบุ
ในใบรับค าขอ 

5 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

(หากเป็นกรณี
น าเข้าต้องเป็นค า
ขอฯที่ใช้ใบรับรอง
สถานที่ผลิตเดมิที่
ได้รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักอาหารหรือ
ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด
ที่เกี่ยวข้องได้รบั
การตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักอาหารหรือ
ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด
ที่เกี่ยวข้อง) 

5) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบันทึกข้อบกพร่อง
ภายใน 10 วันท าการและมา
ยื่นที่เจ้าหน้าทีผู่้พิจารณาที่
ระบุในใบรับค าขอ 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

6) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประเมินด าเนินการประเมิน
ความสอดคล้องตาม
กฎหมายและหรือคณะ
ประเมิน / ผู้เช่ียวชาญ
ด าเนินการประเมินความ
สอดคล้องตามกฎหมาย 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

(ไม่นับรวม
ระยะเวลาการ
ช้ีแจงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการและ
หรือพจิารณาจาก
คณะประเมิน
ผู้เช่ียวชาญ ) 

7) 
การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาต หรือไมอ่นุญาต และ
ลงนาม 

90 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

8) 
การแจง้ผลพจิารณา 
 

เจ้าหน้าที่แจง้ผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลงัเสรจ็สิ้นการพจิารณา 

90 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 2 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 2 วันท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นมายื่นค า
ขอไม่ใช่ผู้ด าเนิน
กิจการหรือ
กรรมการผู้มี
อ านาจของนิติ
บุคคลของสถาน
ประกอบนั้นๆ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

2) 

แบบฟอร์มใบจด
ทะเบียนอาหาร /
แจ้งรายละเอียด
อาหาร 
(แบบสบ.5) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

2 0 ฉบับ (กรณีขอใหม ่
*ต้องลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือ
กรรมการบริษัทที่มี
อ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล) 

3) 

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

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

2 0 ฉบับ (กรณีแก้ไข
รายละเอียดหลัง
ได้รับอนุญาตแบบ
สบ.5 
*ต้องลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือ
กรรมการบริษัทที่มี
อ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล 
*ดูที่ภาคผนวก 3) 

4) 
แบบตรวจสอบค า
ขอและบันทึก
ข้อบกพรอ่ง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

1 0 ฉบับ - 

5) 

หลักฐานแสดง
การได้รับอนุญาต
ของสถาน
ประกอบฉบับ
ปัจจุบันจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
หรือส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดแล้วแต่
กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

0 1 ฉบับ (ถ่ายส าเนา
ด้านหน้า-หลงั 
- กรณีผลิตไมเ่ข้า
ข่ายโรงงานค า
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน (สบ.1)
และหากมีการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารให้ใช้แบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน  
(สบ.2) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

- กรณีผลิตเข้าข่าย
โรงงานใบอนุญาต
ผลิตอาหาร  
(แบบอ.2) 
- กรณีน าเข้า
ใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร    
(แบบอ.7)) 

6) 

ใบรับรองสถานที่
ผลิตอาหารที่
เป็นไปตาม
ประกาศ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
เรื่องใบรบัรอง
สถานที่ผลิต
อาหารส าหรับ
การน าเข้าอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

1 1 ฉบับ (*กรณีน าเข้า) 

7) 

รายละเอียดสูตร
ส่วนประกอบทั้ง
ชนิดและปรมิาณ
เป็นรอ้ยละของ
น้ าหนักและตอ่ 1 
หน่วยบริโภคของ
อาหารจากผู้ผลิต 

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง กาแฟที่น ามา
ปรุงแตง่รสใน
ลักษณะพรอ้ม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะที่ปิด
สนิท ไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง 
*ต้องลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือ
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

กรรมการบริษัทที่มี
อ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล) 

8) 

รายละเอียดสูตร
ส่วนประกอบทั้ง
ชนิดและปรมิาณ
ของวัตถุดิบทุก
รายการเป็นร้อย
ละของน้ าหนัก
ปริมาณเกลอืแร่
ต่อลิตรและต่อ๑
หน่วยบริโภคของ
อาหารจากผู้ผลิต 

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะเครื่องดืม่
เกลอืแร ่
ต้องลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือ
กรรมการบริษัทที่มี
อ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล) 

9) 

เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณการใช้
วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ
สบ.5-2 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง กาแฟที่น ามา
ปรุงแตง่รสใน
ลักษณะพรอ้ม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะที่ปิด
สนิท ไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
กรณีมีการใช้วัตถุ
เจือปนอาหาร ) 

10) 

เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณวิตามินแร่
ธาตุตามแบบ
สบ.5-3 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
เรื่องกาแฟที่น ามา
ปรุงแตง่รสใน
ลักษณะพรอ้ม
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะที่ปิด
สนิทไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
กรณีมีวิตามินและ
แร่ธาตุ) 

11) 

เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิ
โนตามตามแบบ
สบ.5-4 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง กาแฟที่น ามา
ปรุงแตง่รสใน
ลักษณะพรอ้ม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะที่ปิด
สนิท ไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
กรณีมีกรดอะมโิน) 

12) 

เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณสมุนไพร
สารสกัดสาร
สังเคราะห์ตาม
แบบ สบ.5-5 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
ส าเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง กาแฟที่น ามา
ปรุงแตง่รสใน
ลักษณะพรอ้ม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะที่ปิด
สนิทไ ม่ว่า
ผลิตภัณฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
กรณีมสีมุนไพร 
สารสกัด สาร
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

สังเคราะห)์ 

13) 

ใบรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
(Oraganic) จาก
หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงาน
ของรัฐหรือจาก
หน่วยงานรบัรอง
สากลเช่นIFOAM 
(The 
International 
Federation of 
Organic 
Agriculture 
Movements) 
ส านักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีช่ืออาหารมี
ค าว่า “ออรก์านิก“ 
เกษตรอินทรีย์
“เกษตร
ธรรมชาติ” หรือค า
ที่สื่อคล้ายกัน) 

14) 

เอกสารหรือ
หลักฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข  
(ฉบับที่ 365) 
พ.ศ. 2556 เรื่อง
การแสดง
ข้อความ “พรี
เมียม” บนฉลาก 

- 1 0 ชุด (กรณีช่ืออาหารมี
ค าว่า “พรเีมียม”
หรือ 
“Premium”) 

15) 

เอกสารช้ีแจง
เหตผุลการแก้ไข
รายละเอียด 

- 1 0 ฉบับ (กรณีการยื่นแบบ
สบ.6 แก้ไขช่ือ
อาหารช่ือตรา
อาหารช่ือหรือที่ตั้ง



12/13 
 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

สถานที่ผลิตอาหาร
เป็นต้น) 

16) 

เอกสารแสดง
รายละเอียดสูตร
ใหม่และเอกสาร
เปรียบเทียบสูตร
ส่วนประกอบเดิม
กับสูตร
ส่วนประกอบใหม ่

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะยื่นแบบ
สบ.6 แก้ไขสูตร
ส่วนประกอบของ
เครื่องดืม่เกลือแร่
กาแฟผสมและ
กาแฟส าเร็จรูป
ผสมตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง กาแฟที่น ามา
ปรุงแตง่รสใน
ลักษณะพรอ้ม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะที่ปิด
สนิท ไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือ
แห้ง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรงุเทพ  

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี 
11000 โทรศัพทห์มายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยุ ่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ) 
โทรศัพทห์มายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124 
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Website : skmo.moph.go.th/skmo/ 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัด ส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ตัวอย่าง1 การกรอกแบบสบ.5 

- 
 

2) ตัวอย่าง 2 การกรอกแบบสบ.5 
- 
 

3) ตัวอย่าง 3 การกรอกแบบสบ.5 
- 
 

4) ตัวอย่าง 1 การกรอกแบบสบ.6 
- 
 

5) ตัวอย่าง 2 การกรอกแบบสบ.6 
- 
 

6) ตัวอย่าง 3 การกรอกแบบสบ.6 
- 
 

7) หลักเกณฑก์ารตั้งช่ืออาหาร 
- 
 

8) หลักเกณฑก์ารพจิารณาใบรับรองสถานทีผ่ลิต(กรณีน าเข้า) 
- 

19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 06/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ปรียานุช รัตนพงศ์ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


