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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, 
ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และอำหำรในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์

ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และอำหำรในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

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

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ประชาชน พ.ศ. 2557 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 20 วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลติภัณฑ์อำหำรประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง, นม

เปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และอำหำรในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

  
1) สถานท่ีให้บริการ  

ที่อยู:่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรสงคราม  
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.) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ ์
 
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอาหารประเภทดงัต่อไปนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอาหารดังนี ้
1.1  นมโค   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมโค 
1.2  นมปรุงแต่ง    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมปรุงแตง่ 
1.3  นมเปรี้ยว    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมเปรี้ยว 
1.4  ผลิตภัณฑ์ของนม  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม 
1.5  ไอศกรีม     ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ไอศกรมี 
1.6  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท 
1.7  อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิ 
2. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่น 
2.1   ต้องได้รับอนญุาตสถานทีผ่ลิตหรอืสถานที่น าเข้าประเภทอาหารที่ประสงค์จะยื่นก่อน และใบอนุญาตที่ได้รบัยังมีผล
บังคับใช้ ทั้งนีส้ถานที่ผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑวิ์ธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง และกรณีน าเข้าต้องมีใบรับรองสถานทีผ่ลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร (ศึกษารายละเอียดเพิม่เตมิตาม
ภาคผนวก 1) 
2.2  ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารวัตถุประสงค์พเิศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มอืส าหรบัประชาชนเรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขรายการอาหารที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ) 
2.3  ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียดเพิม่เติมที่คู่มือ
ส าหรับประชาชนเรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร) 
2.4  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ) 
2.5  ต้องมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเป็นไปตามดังนี ้
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมโคให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้
ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ง นมโค การใช้วัตถุกันเสียในเครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิให้
ใช้ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท 
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมปรงุแต่ง ผลิตภัณฑ์
ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ และเครือ่งดื่มในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท 
2.6  ต้องไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขทีเ่กี่ยวข้อง 
2.7   ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่อนญุาตให้ใช้ในอาหาร และมีประวัติการใช้เป็นอาหาร กรณีมกีารใช้ส่วนของพชื
เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและส่วนที่ใช้ตามบัญชีรายช่ือพืชทีอ่นุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
3.   ผลิตภัณฑ์ที่มกีารกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) ต้องผ่านการประเมินตามคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การขอ
ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) 
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4.   การใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจ ุและการใช้ภาชนะ
บรรจุ / ฝา พลาสติกมสีสีัมผสัอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
5.  การใช้ช่ืออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวข้อง 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 2) 
6.   การแสดงฉลากอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนญุาต 
7.   การแสดงฉลากโภชนาการตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 
 
เงื่อนไข 
 
1.  ผยูื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ไดร้ับอนญุาตตามใบทะเบียนพาณิชย์หรือผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพัน
นิติบุคคลหรือผู้รบัมอบอ านาจทีม่ีองคความรู โดยการเขารวมการอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาก าหนด หรอืศึกษากฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของดวยตนเอง พร้อมทั้งสามารถให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ และมีอ านาจตัดสินใจลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของนิติบุคคลให้มหีนังสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนด้วย) 
2.  ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มอบอ านาจให้ สสจ. ต้องยื่นค าขอที่ อย. ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของ
นม ไอศกรีมยกเว้นไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทยกเว้นหนอ่ไม้ปรับกรดบรรจุปีป๊ เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุทีป่ิดสนทิชนิดอัดก๊าชและเครื่องดื่มแหง้บางชนิด (ศึกษารายละเอียดเพิม่เติมการมอบอ านาจ ตามภาคผนวก 3)  
3.  เอกสารที่ต้องลงนามโดยผู้ได้รบัอนญุาตตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตไว้หรอืกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ได้แก่ 
สบ.5 / สบ.5-1 / ข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ / สบ.6 
ส าเนาหนงัสือแจง้สูตรส่วนประกอบจากผูผ้ลิตต่างประเทศกรณีน าเข้า  
หนังสือรบัรองช่ืออาหารหรือตรา / เครื่องหมายการค้าสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดง
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุ
หนังสือขอใช้และยินยอมให้ใช้เอกสารร่วม ทั้งนี้ให้แนบส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) ทั้งจากผู้ขอใช้และผู้ยินยอมให้ใช้เอกสารร่วมประกอบด้วย 
4. ผู้ยื่นค าขอต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองตามที่ก าหนดและจัดเรียงเอกสารแบบค าขอ หลักฐานประกอบ และ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องให้ครบถ้วนถูกต้อง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 4) 
5. ผู้ยื่นค าขอต้องประเมินกรรมวิธีการผลิตด้วยตนเองตามทีก่ฎหมายก าหนด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 5)   
6.  กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรอืไม่สอดคล้องกบัข้อมูลที่ระบุในค าขอหรือเอกสารหลักฐานให้สง่ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ เอกสารแสดงรายละเอียดความไม่ชัดเจนหรือความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ประกอบการพิจารณา 
7.  กรณีผลิตภัณฑ์มีความซบัซ้อนหรอืมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ต้องผ่านการพิจารณาโดย
คณะท างาน / คณะกรรมการ / หรือผู้เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือฉบบันี้โดยประมาณ 15 –45 
วันท าการ แล้วแต่กรณี 
8.กรณีผูป้ระกอบการผ่านเกณฑ์การขอแบบ Fast track ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไมเ่กิน 7 วันท าการ  
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐาน 
 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 

30นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบการด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพรอ่ง ภายในเวลาที่
ผู้ประกอบการก าหนด และ
มายื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนยบ์ริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคฯ
สสจ.สมุทรสงครามตาม
รายช่ือที่ระบุในใบรับค าขอ 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่น
ค าขอรอรบัใบรบัค าขอไว้
เป็นหลักฐาน 
 

5 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

(หากเป็นกรณี
น าเข้า ต้องเป็นค า
ขอฯที่ใช้ใบรับรอง
สถานที่ผลิต
ส าหรับการน าเข้า
อาหาร) 

5) การพิจารณา 
 

สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่
จังหวัดสมุทรสงคราม 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคฯ 
สสจ.สมุทรสงคราม 
ตรวจสอบความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

16 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

(ไม่นับรวม
ระยะเวลาการ
ช้ีแจงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการและ
หรือพจิารณาจาก
คณะประเมิน
ผู้เช่ียวชาญ 
ประเมินความ
ถูกต้องและ
สอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ด้าน
สถานที่ (โดยการ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ตรวจสอบสถานที่
ผลิต) และด้าน
เอกสาร 

7) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาต หรือไมอ่นุญาต และ
ลงนาม 

2 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 
 

8) การแจง้ผลพจิารณา 
 

เจ้าหน้าที่แจง้ผลการ
พิจารณาภายใน 
7 วันท าการหลงัเสรจ็สิ้นการ
พิจารณา 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   20 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) ทะเบียนบ้านของ
ผู้ขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจ าตัว
ประชาชน ผู้ขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผู้ขออนุญาตเป็น
คนต่างด้าวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ต่างประเทศของ
ประเทศน้ันๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผู้ขออนุญาตเป็น
คนต่างด้าว ต้อง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตให้ท างาน
ในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจง้

กระทรวงพาณิชย ์ 0 1 ฉบับ  
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต 

6) หนังสือรบัรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายช่ือ ผู้ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เป็นบริษัท)  

กระทรวงพาณิชย ์ 0 1 ฉบับ  

7) หนังสือรบัรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกจิ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพาณิชย ์ 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เกบ็
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบ้าน
ส านักงานใหญ่  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือส าคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอ 

0 1 ฉบับ  
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

11) ค าสั่งส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษาเรื่อง 
ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา (ของ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน) 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  

 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 1.กรณีการยื่นจด
ทะเบียนอาหาร /
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (แบบ สบ.
5) ส าหรบัอาหาร 
7 ประเภท  
(กรณีขอใหม่) 

     

2) 1.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบันทกึ
ข้อบกพรอ่งค าจด
ทะเบียนอาหาร /
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (แบบ สบ.
5) และการแก้ไข 
(สบ.6) 
ReProcess 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 - ฉบับ  

3) 1.2 ใบจด
ทะเบียนอาหาร /
แจ้งรายละเอียด
อาหาร  
(แบบสบ.5) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ  
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

4) 1.3 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) / น าเข้า
อาหาร (แบบ อ.
7) / ค าขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารไมเ่ข้าข่าย
โรงงาน (แบบ 
สบ.1) (ด้านหน้า-
หลงั) และหากมี
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานให้
แนบส าเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) 
แล้วแต่กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

5) 1.4 ใบรับรอง
สถานที่ผลิต
อาหารส าหรับ
การน าเข้าอาหาร 
(กรณีน าเข้า) ที่ยงั
มีผลใช้ได้ (ศึกษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 1) 

หน่วยงานของรัฐ
ของประเทศผู้ผลิต
หรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานของ
รัฐของประเทศ
ผู้ผลิต (ให้แนบ
หลักฐานการได้รบั
การรบัรอง
ประกอบการ
พิจารณาด้วย) หรือ
สถานฑูตของ
ประเทศผูผ้ลิตใน
ประเทศไทยหรือ
หน่วยรับรอง
(Certification 
Body) ที่ได้รับการ

0 2 ฉบับ  
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

รับรองจากหน่วย
รับรองระบบงาน
(Accreditation 
body) ที่สากล 
(International 
Accreditation 
Forum;IAF) ให้
การยอมรับ 

6) 1.5 เอกสาร
ข้อมูลผู้ติดต่อและ
สถาน
ประกอบการ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน 
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 7) 

7) 1.6 เอกสาร
ประเมิน
ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
จดทะเบียน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-1 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน 
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 8) 

8) 1.7 ใบรับรองผู้
ควบคุมการผลิต
อาหาร  
(เฉพาะกรณีผลิต) 

 0 2 ฉบับ ส าหรับการผลิต
อาหารทีเ่ป็นไป
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขดังนี ้
1. ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบั
ที่ 298) พ.ศ.2549  
เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และ
การเกบ็รกัษา
ผลิตภัณฑ์นม
พร้อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผ่าน
กรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วย
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส ์
2. ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบั
ที่ 349) พ.ศ.2556  
เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และ
การเกบ็รกัษา
อาหารในภาชนะ
บรรจุทีป่ิดสนทิ
ชนิดที่มีความเป็น
กรดต่ าและปรบั
กรด 

9) 1.8 กรณีน าเข้า
ให้ส่งหนังสือแจ้ง
สูตรส่วนประกอบ
โดยคิดเป็นรอ้ย
ละของน้ าหนัก
รวมให้ครบ 
100% จากผู้ผลิต 
ที่มีการลงลายมอื
ช่ือหรือ
ประทับตราส าคัญ
ของหน่วยงาน
ผู้ผลิต กรณีเป็น
เอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือฉบับส าเนา 
ให้ผูร้ับอนญุาต
น าเข้ารับรองว่า
เป็นเอกสารแสดง
สูตรและ
ส่วนประกอบจาก
ผู้ผลิต  

 0 2 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
9) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

10) 1.9 กรณีที่มีการ
ใช้วัตถุเจือปน
อาหาร ให้ยื่น
เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณการใช้
วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-2 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน 
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 10) 

11) 1.10 กรณีทีม่ี
วิตามินและแร่
ธาตุเป็น
ส่วนประกอบ ให้
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแร่ธาตุ
ตามแบบ สบ.5-3 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน 
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 11) 

12) 1.11 กรณีทีม่ี
กรดอะมโินเป็น
ส่วนประกอบ ให้
ยืน่เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมโิน ตาม
แบบ สบ.5-4 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน 
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 12) 

13) 1.12 กรณีทีม่ี
สมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะห์
ส่วนประกอบ ให้
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะห์ 
ตามแบบ สบ.5-5 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน 
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 13) 

14) 1.13 รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
หรือมาตรฐาน

 1 0 ฉบับ  (ศึกษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 14) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ของนมโค นมปรุง
แต่ง นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑ์ของนม 
ไอศกรีม 
เครื่องดืม่ใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท และอาหาร
ในภาชนะบรรจทุี่
ปิดสนิท ตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
เฉพาะของอาหาร
นั้นๆ  
(กรณีน าเข้า)  

15) 1.14 กรณีใช้ผล
วิเคราะหร์่วม
อาหารทีจ่ะใช้
รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์
ร่วมจะต้องมสีูตร
ส่วนประกอบ, 
กรรมวิธีการผลิต 
เหมอืนกัน และ
ต้องผลิตจาก
สถานที่ผลิต
เดียวกันกับ
อาหารที่ได้รับ
อนุญาตไว้แล้ว 
(กรณีน าเข้า) 

 1 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 14) 

16) 1.15 กรณีใช้
สารอาหารเป็น
ส่วนประกอบของ
ช่ืออาหารหรือค า
ก ากับช่ืออาหาร
ต้องสง่ผล

  2 ฉบับ รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

วิเคราะห์ชนิด
และปริมาณ
สารอาหารนั้น
ประกอบการ
พิจารณา และ
ฉลากต้องปฏิบัติ
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขว่า
ด้วยเรื่อง ฉลาก
โภชนาการ 

17) 1.16 อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิททีม่ีประเภท
หรือชนิดอาหาร
ตามที่ก าหนดไว้
ในบัญชีท้าย
ประกาศ แต่มี
ลักษณะพิเศษทีม่ิ
อาจก าหนดเนื้อ
อาหารให้เป็น
ตามที่ก าหนดไว้
ในบัญชีได้ให้แจ้ง
เหตผุล
ประกอบการ
พิจารณา 

 2 0 ฉบับ  

18) 1.17 กรณี
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ไม่
ชัดเจนหรือไม่
สอดคล้องกบั
ข้อมูลทีร่ะบุในค า
ขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหส้่ง
ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 

 2 0 ฉบับ  
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไม่ชัดเจนหรือ
ความไม่
สอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์
ประกอบการ
พิจารณา 

19) 1.18 หนังสือมอบ
อ านาจ กรณีเป็น
ผู้รบัมอบอ านาจ
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ  

20) 1.19 เอกสาร
หลักฐานเพิม่เติม 
ดังนี้ 
1. กรณีแสดงค า
ว่า “ออร์กานิก” 
“เกษตรอินทรีย”์ 
“เกษตร
ธรรมชาติ” หรือ
ค าที่สื่อคล้ายกัน
เป็นส่วนของช่ือ
อาหารหรือแสดง
บนฉลากต้อง
แสดงส าเนา
ใบรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
(Organic) 

หน่วยงานของรัฐ 
หรือ หน่วยงานที่
ได้รับรองการ
รับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ 
หรือ จากหน่วยงาน
รับรองสากล เช่น 
IFOAM (The 
International 
Federation of 
Organic 
Agriculture 
Movements) 
ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

0 2 ฉบับ  

21) 1.20 กรณีช่ือ
อาหารแสดงค าว่า 
“พรเีมียม” ต้อง
แสดงเอกสารหรือ

 0 2 ฉบับ  
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

หลักฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบั
ที่ 365) พ.ศ. 
2556 เรื่อง การ
แสดงข้อความ 
“พรเีมียม” บน
ฉลากอาหาร หรือ
(ฉบับที่ 366) 
พ.ศ. 2556 เรื่อง 
การแสดง
ข้อความ “พรี
เมียม” บนฉลาก
น้ านมโคสด และ
น้ านมโคชนิดเต็ม
มันเนย ที่ผ่าน
กรรมวิธีพาสเจอร์
ไรส ์

22) 1.21 กรณีอาหาร
ฉายรังสีต้องแสดง
เอกสารหรือ
หลักฐานจาก
โรงงานฉายรังสี 
หรือผู้ใหบ้รกิารว่า
จะมีการฉายรงัสี
ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับ
เลขสารบบอาหาร
นั้นจริง 

 0 2 ฉบับ  

23) 1.22 กรณี
ประสงค์แสดง
อายุการเก็บรักษา
นมโคพาสเจอร์
ไรส ์นมปรุงแต่ง
พาสเจอร์ไรส์ 
ผลิตภัณฑ์ของนม

 0 2 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 15) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

พาสเจอร์ไรส์และ
นมเปรี้ยวพาส
เจอร์ไรส์เกินกว่า
ที่ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
ก าหนด ต้อง
แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานตาม
หลักเกณฑเ์พื่อ
ประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
การขยายการ
แสดงระยะเวลา
การบริโภคของ
นมโคพาสเจอร์
ไรส ์นมปรุงแต่ง
พาสเจอร์ไรส์ 
ผลิตภัณฑ์ของนม
พาสเจอร์ไรส์และ
นมเปรี้ยวพาส
เจอร์ไรส ์
 

24) 2. กรณีการยื่นจด
ทะเบียนอาหาร /
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (แบบ สบ.
5) ส าหรบัอาหาร 
7 ประเภท 
(กรณีแก้ไข) 

     

25) 2.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
จดทะเบียน
อาหาร / แจ้ง
รายละเอียด
อาหาร (แบบ สบ.

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 - ฉบับ  
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

5) และการแก้ไข 
(สบ.6) 
ReProcess 

26) 2.2 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) / น าเข้า
อาหาร (แบบ อ.
7) / ค าขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารไมเ่ข้าข่าย
โรงงาน (แบบ 
สบ.1) (ด้านหน้า-
หลงั) และหากมี
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานให้
แนบส าเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) 
แล้วแต่กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ  

27) 2.3 หนังสือแสดง
เหตผุลและ
รายละเอียดการ
แก้ไขรายละเอียด
ของอาหาร 

 1 0 ฉบับ กรณีรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ไม่
ชัดเจนหรือไม่
สอดคล้องกบั
ข้อมูลทีร่ะบุในค า
ขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหส้่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไม่ชัดเจนหรือ
ความไม่สอดคล้อง
ของผลิตภัณฑ์
ประกอบการ
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

พิจารณา 
28) 2.4 เอกสาร

ประเมิน
ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
จดทะเบียน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-1 กรณี
แก้ไขสูตร
ส่วนประกอบตาม
ข้อ 9 (แบบ สบ 
5-1) กรณีน าเข้า
ให้ส่งหนังสือแจ้ง
สูตรส่วนประกอบ
โดยคิดเป็นรอ้ย
ละของน้ าหนัก
รวมให้ครบ 
100% 

 2 0 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน) 

29) 2.5 ตาราง
เปรียบเทียบสูตร
ส่วนประกอบเก่า
และใหม่ กรณี
แก้ไขสูตร
ส่วนประกอบตาม
ข้อ 9 (แบบ สบ 
5-1) โดยคิดเป็น
ร้อยละของ
น้ าหนักรวมให้
ครบ 100%  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
9) 
การแก้ไขสูตร
ส่วนประกอบตอ้ง
ไม่เป็นการแก้ไข
จนกระทั่งเปลี่ยน
ชนิดลักษณะและ
ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น 
เปลี่ยนจากนมปรุง
แต่งเป็นผลิตภัณฑ์
ของนม หรอื
ไอศกรีมหวานเย็น
กลิ่นสตรอเบอร์รี
เป็นไอศกรีมหวาน
เย็นกลิ่นเลมอน 
หรือเปลี่ยน
ลักษณะอาหาร
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

จากของเหลวเป็น
ข้น 

30) 2.6 เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
การใช้วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-2 กรณีมี
การใช้วัตถุเจือปน
อาหาร
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมทีเ่คยได้รับ
อนุญาตไว้  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
10) 

31) 2.7 เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินและแร่
ธาตุตามแบบ สบ.
5-3 กรณีมีการใช้
วิตามินและแร่
ธาตุเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่เคย
ได้รับอนุญาต 
จ านวน 2 ฉบับ 

 2 0 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน) 
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
11) 

32) 2.8 เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมโินตาม
แบบ สบ.5-4 
กรณีมีการใช้
กรดอะมโิน
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมทีเ่คยได้รับ
อนุญาต  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
12) 

33) 2.9 เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะห์
ตามแบบ สบ.5-5 

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
13) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

กรณีมีการใช้
กรดอะมโิน 
สมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะห์ 
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมทีเ่คยได้รับ
อนุญาต  

34) 2.10 หนังสือมอบ
อ านาจ กรณีเป็น
ผู้รบัมอบอ านาจ
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ  

 
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 
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  
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1) ภาคผนวก 1 
-หลักเกณฑ์การพิจารณาใบรบัรองสถานที่ผลิตอาหารส าหรบัการน าเข้าอาหาร 
 

2) ภาคผนวก 2 
-หลักเกณฑ์การแสดงช่ืออาหาร 
 

3) ภาคผนวก 3 
-หลักเกณฑ์การรายช่ือประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขส าหรับอาหาร 7 ประเภท และการมอบ
อ านาจใหจ้ังหวัดด าเนินการ 
 

4) ภาคผนวก 4 
-แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพรอ่งค าจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) และการ
แก้ไข (สบ.6) ReProcess 
 

5) ภาคผนวก 5 
-หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร 
 

6) ภาคผนวก 6 
-แนวทางการกรอกเอกสารประกอบการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจง้รายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) 
 

7) ภาคผนวก 7 
-เอกสารข้อมลูผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ 
 

8) ภาคผนวก 8 
-เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ส าหรบัจดทะเบียนอาหาร 
 

9) ภาคผนวก 9 
-หลักเกณฑ์การพิจารณาสูตรส่วนประกอบอาหาร 
 

10) ภาคผนวก 10 
-เอกสารตรวจปรมิาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
 

11) ภาคผนวก 11 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ 
 

12) ภาคผนวก 12 
-เอกสารตรวขสอบปริมาณกรดอะมโิน 

13) ภาคผนวก 13 
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-เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ 
 

14) ภาคผนวก 14 
-หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ 
 

15) ภาคผนวก 15 
-หลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาสเจอร์ไรส์นม
ปรุงแตง่พาสเจอร์ไรสผ์ลิตภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์และนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ 

19. หมำยเหต ุ
1. ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลา 20 วันท าการ โดยเริ่มนบัระยะเวลาต้ังแตเ่จ้าหน้าที่ได้รบัเอกสารที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรจ็ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้
มีอ านาจ ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการช้ีแจงข้อมูลของผูป้ระกอบการ 
2. กรณีผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การขอแบบ Fast track ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วันท าการ  
3. เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ับมอบอ านาจทั่วไปทีม่ีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 

วันท่ีพิมพ์ 06/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน้า

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

 


