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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจำกอำหำร
ควบคุมเฉพำะ,  ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรีย้ว 
ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เคร่ืองดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอำหำร
วัตถุประสงค์พเิศษ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคมุ

เฉพาะ,  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ,รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑ์รอยลัเยลลี,นมโค นมปรุงแตง่ นมเปรีย้ว ผลิตภณัฑ์ของ
นม ไอศกรีม เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท และอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  2 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารประเภท
อ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคมุเฉพาะ,  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ,รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑ์รอยลัเยลลี,นมโค นม
ปรุงแตง่ นมเปรีย้ว ผลิตภณัฑ์ของนม ไอศกรีม เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
และอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษ 19/05/2558 10:05  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ  กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ    ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ  
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(One Stop Service Center: OSSC) 
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (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) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานประกอบการ ตัง้อยู่จงัหวดันนทบรีุ  
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขออนญุาต) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 
1. ผลิตภณัฑ์ต้องจดัเป็นอาหารประเภทดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1อาหารก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน ได้แก่ กาแฟเกลือบริโภค ข้าวเตมิวิตามิน ไขเ่ย่ียวม้า ครีม เคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
ช็อกโกแลต ชา ชาสมนุไพร ซอสบางชนิด น า้แข็ง น า้นมถัว่เหลืองในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท* น า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุ
ปิดสนิท น า้ปลา น า้ผึง้* น า้มนัถัว่ลิสง น า้มนัเนย น า้มนัปาล์ม น า้มนัมะพร้าว น า้มนัและไขมนั น า้แร่ธรรมชาต ิ
น า้ส้มสายช ูเนย เนยแข็ง เนยใสหรือกี ผลิตภณัฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถัว่เหลือง แยม เยลลีและ มาร์
มาเลดในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท อาหารก่ึงส าเร็จรูป น า้เกลือปรุงอาหาร เนยเทียม เนยผสม ผลิตภณัฑ์เนยเทียมและ
ผลิตภณัฑ์เนยผสม 
 
1.2อาหารท่ีต้องมีฉลาก ได้แก่ขนมปัง ซอสในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท แป้งข้าวกล้อง ผลิตภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ วตัถแุตง่
กลิ่นรส วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลล่ี หมากฝร่ังและลกูอม อาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที 
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1.3 อาหารทัว่ไป **ได้แก่สตัว์และผลิตภณัฑ์พืชและผลิตภณัฑ์ แป้งและผลิตภณัฑ์ เคร่ืองปรุงรส น า้ตาลเคร่ืองเทศ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับท าอาหารชนิดตา่งๆท่ียงัไมพ่ร้อมบริโภค 
 
หมายเหต:ุ  
 
*กรณีท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน ไมต้่องย่ืนค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบ 
สบ.5) แตส่ถานท่ีต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ.2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหนา่ย 
 
**อาหารทัว่ไป ท่ีผ่านการตรวจสถานท่ีผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามท่ีก าหนดส าหรับอาหารนัน้ๆ และประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร 
 
2. ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืน 
 
2.1 ต้องได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีน าเข้าประเภทอาหารท่ีประสงค์จะย่ืนก่อน และใบอนญุาตท่ีได้รับยงัมีผล
บงัคบัใช้ ทัง้นีส้ถานท่ีผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง และกรณีน าเข้าต้องมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร 
 
2.2 ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองอาหารมีวตัถปุระสงค์
พิเศษี (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ือง การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารมี
วตัถปุระสงค์พิเศษ) 
 
2.3 ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารใหมแ่ละอาหารท่ีมีอาหารใหมเ่ป็นสว่นผสม (Novel Food) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี
คูมื่อส าหรับประชาชน เร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของอาหาร) 
 
2.4 ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ ณ สถานประกอบการ 
 
2.5 กรณีมีการใช้วตัถเุจือปนอาหารต้องเป็นไปตามดงันี ้
 
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆ เช่น การใช้วตัถเุจือปนอาหารใน แยม เยลลีและมาร์มาเลด ใน
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ภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทให้ใช้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในบญัชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองแยม 
เยลลีและมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
 
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองวตัถเุจือปนอาหาร เชน่ การใช้วตัถเุจือปนอาหารในเนยแข็ง และอาหาร
กึ่งส าเร็จรูป เป็นต้น 
 
2.6 ต้องไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหนา่ย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.7 ต้องประกอบไปด้วยสว่นประกอบท่ีอนญุาตให้ใช้ในอาหาร และมีประวตัิการใช้เป็นอาหาร เชน่ กรณีมีการใช้พืชเป็น
สว่นประกอบในผลิตภณัฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและสว่นท่ีใช้ตามบญัชีรายช่ือพืชท่ีอนญุาตให้ใช้ในเคร่ืองดื่มใน
ภาชนะบรรจ ุเป็นต้น 
 
3. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) ต้องผา่นการประเมินตามคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขอ
ประเมินการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) 
 
4. การใช้ภาชนะบรรจอุาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง ภาชนะบรรจแุละการใช้ภาชนะ
บรรจ/ุฝาพลาสตกิมีสีสมัผสัอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว โดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ 
ณ สถานประกอบการ 
 
5. การใช้ช่ืออาหาร หรือตรา หรือเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน ต้องปฏิบตัิตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง 
 
6. การแสดงฉลากอาหาร ต้องเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารใน
ภาชนะบรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต 
 
7. การแสดงฉลากโภชนาการ ต้องเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง ฉลากโภชนาการ โดยต้องมี
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ ณ สถานประกอบการ 
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เง่ือนไข 
 
 ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
 
 ผู้ ย่ืนขออนญุาต ต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอ
ได้ 
 
 ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องจดัเตรียมแบบค าขอและเอกสารประกอบ โดยตรวจสอบรายละเอียดตามแบบตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึข้อบกพร่อง ให้ครบถ้วนถกูต้อง 
 
 กรณีท่ีขอรับเลขสารบบอาหารใหม ่ต้องใช้แบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) 
 
 กรณีท่ีมีการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีได้รับเลขสารบบอาหารตามข้อ 4 ไปแล้วนัน้ ต้องใช้แบบการแก้ไข
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 านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ทัง้นีใ้ห้รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆด้วย 
 
 กรณี การขอเลขสารบบอาหาร กาแฟผสมและกาแฟส าเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง 
กาแฟ ท่ีน ามาปรุงแตง่รสในลกัษณะพร้อมบริโภคและบรรจใุนภาชนะท่ีปิดสนิทไมว่า่ผลิตภณัฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง 
ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัสตูรสว่นประกอบทัง้ชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน า้หนกัและ 1 หนว่ยบริโภคอาหาร 
จะต้องใช้เวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีเ้ป็น 35 วนัท าการ 
 
 กรณี การขอเลขสารบบอาหาร เคร่ืองดื่มเกลือแร่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 
ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัสตูรสว่นประกอบทัง้ชนิดและปริมาณของวตัถดุบิทกุรายการเป็นร้อยละของน า้หนกัปริมาณ
เกลือแร่ตอ่ลิตรและตอ่ 1 หน่วยบริโภคของอาหาร จะต้องใช้เวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีเ้ป็น 35 วนัท าการ 
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 กรณีรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไมช่ดัเจนหรือไมส่อดคล้องกบัข้อมลูท่ีระบใุนค าขอหรือเอกสารประกอบต้องสง่ตวัอยา่ง
ผลิตภณัฑ์และหรือเอกสารหลกัฐาน เพ่ืออธิบายความไมช่ดัเจนหรือความไมส่อดคล้องของผลิตภณัฑ์นัน้ ประกอบการ
พิจารณาด้วยจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15 -45 วนัท าการ 
 
 กรณีผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฎิบตัติามกฎหมายหลายฉบบั ต้องผา่นการพิจารณา
โดยคณะท างาน/คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15-45 
วนัท าการ แล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย
ลว่งหน้าผา่นทางเว็บไซด์
ส านกัอาหารหรือทาง
โทรศพัท์ 
 
 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

20 นาที ส านกัอาหาร - 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน 
รายการท่ี ๑-๑๐๐ ผู้ ย่ืนค า
ขอรอรับเลขสารบบอาหาร 
 

5 นาที ส านกัอาหาร (หากเป็นกรณี
น าเข้า ต้องเป็นค า
ขอฯท่ีใช้ใบรับรอง
สถานท่ีผลิตเดมิท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ส านกัอาหารหรือ
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัท่ี
เก่ียวข้อง) 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน 
รายการท่ี ๑๐๑ ผู้ ย่ืนค าขอ
รอรับใบรับค าขอไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

5 นาที ส านกัอาหาร - 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบนัทกึข้อบกพร่อง 
ภายใน ๑๐ วนัท าการ และ
มาย่ืนท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้
พิจารณาท่ีระบใุนใบรับค า
ขอ 
 

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 านาจลงนาม พิจารณา
อนญุาต รายการล าดบัท่ี ๑-

20 นาที ส านกัอาหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑๐๐ รายการหรือไม่
อนญุาต และลงนาม 
 

8) การแจ้งผลพิจารณา 
 

แจ้งผลการพิจารณา  และ
สง่มอบแก่ผู้ประกอบการ
ภายใน 
๗ วนัท าการหลงัเสร็จสิน้
การพิจารณา 
 

5 นาที ส านกัอาหาร - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   2 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 2 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

ส ำนกัอำหำร 1 1 ชดุ (กรณี ผู้ ย่ืนมำย่ืน
ค ำขอ ไมใ่ช ่ผู้
ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจของนิติ
บคุคล ของสถำน
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบนัน้ๆ) 

2) แบบฟอร์มใบจด
ทะเบียนอำหำร/
แจ้งรำยละเอียด
อำหำร (แบบ
สบ.5) 

ส ำนกัอำหำร 2 0 ฉบบั (กรณีขอใหม ่
*ต้องลงนำมโดยผู้
ด ำเนินกิจกำรตำม
ใบอนญุำตหรือ
กรรมกำรบริษัทท่ี
มีอ ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคล) 

3) แบบกำรแก้ไข
รำยละเอียดของ
อำหำรท่ีจด
ทะเบียนอำหำร/
แจ้งรำยละเอียด
อำหำร (สบ.6) 

ส ำนกัอำหำร 2 0 ฉบบั (กรณี แก้ไข
รำยละเอียดหลงั
ได้รับอนญุำตแบบ 
สบ.5 
*ต้องลงนำมโดยผู้
ด ำเนินกิจกำรตำม
ใบอนญุำตหรือ
กรรมกำรบริษัทท่ี
มีอ ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคล 
*ดท่ีูภำคผนวก 3) 

4) แบบตรวจสอบ
ค ำขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

ส ำนกัอำหำร 1 0 ฉบบั - 

5) หลกัฐำนแสดง
กำรได้รับ
อนญุำตของ
สถำนประกอบ
ฉบบัปัจจบุนั 
จำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร

ส ำนกัอำหำร 0 1 ฉบบั (ถ่ำยส ำเนำ
ด้ำนหน้ำ-หลงั 
-กรณีผลิตไมเ่ข้ำ
ขำ่ยโรงงำนค ำ
ขอรับเลขสถำนท่ี
ผลิตอำหำรท่ีไม่
เข้ำขำ่ยโรงงำน 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำหำรและยำ 
หรือ ส ำนกังำน
สำธำรณสขุ
จงัหวดั แล้วแต่
กรณี 

(สบ.1)และ หำกมี
กำรแก้ไขสถำนท่ี
ผลิตอำหำรให้ใช้
แบบกำรแก้ไข
สถำนท่ีผลิต
อำหำรท่ีไมเ่ข้ำ
ขำ่ยโรงงำน(สบ.2) 
-กรณีผลิตเข้ำขำ่ย
โรงงำนใบอนญุำต
ผลิตอำหำร (แบบ 
อ.2) 
-กรณีน ำเข้ำ 
ใบอนญุำตน ำหรือ
สัง่อำหำรเข้ำมำ
ในรำชอำณำจกัร    
(แบบ อ.7)) 

6) ใบรับรองสถำนท่ี
ผลิตอำหำร ท่ี
เป็นไปตำม
ประกำศ
ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 
เร่ือง ใบรับรอง
สถำนท่ีผลิต
อำหำรส ำหรับ
กำรน ำเข้ำอำหำร 

ส ำนกัอำหำร 1 1 ฉบบั (*กรณี น ำเข้ำ) 

7) รำยละเอียดสตูร
สว่นประกอบทัง้

- 2 0 ฉบบั (เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ชนิดและปริมำณ
เป็นร้อยละของ
น ำ้หนกัและตอ่ ๑ 
หนว่ยบริโภคของ
อำหำรจำกผู้ผลิต 

ส ำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุวำ่
ด้วยเร่ืองกำแฟ ท่ี
น ำมำปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะท่ีปิด
สนิทไมว่ำ่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง 
*ต้องลงนำมโดยผู้
ด ำเนินกิจกำรตำม
ใบอนญุำตหรือ
กรรมกำรบริษัทท่ี
มีอ ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคล) 

8) รำยละเอียดสตูร
สว่นประกอบทัง้
ชนิดและปริมำณ
ของวตัถดุิบทกุ
รำยกำรเป็นร้อย
ละของน ำ้หนกั
ปริมำณเกลือแร่
ตอ่ลิตรและตอ่ ๑ 
หนว่ยบริโภคของ
อำหำรจำกผู้ผลิต 

- 2 0 ฉบบั (เฉพำะ เคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ 
ต้องลงนำมโดยผู้
ด ำเนินกิจกำรตำม
ใบอนญุำตหรือ
กรรมกำรบริษัทท่ี
มีอ ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคล) 

9) เอกสำร
ตรวจสอบ

ส ำนกัอำหำร 2 0 ฉบบั (เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ปริมำณกำรใช้
วตัถเุจือปน
อำหำรตำมแบบ 
สบ.5-2 

ส ำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุวำ่
ด้วยเร่ืองกำแฟ ท่ี
น ำมำปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะท่ีปิด
สนิทไมว่ำ่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
กรณีมีกำรใช้วตัถุ
เจือปนอำหำร ) 

10) เอกสำร
ตรวจสอบ
ปริมำณวิตำมิน
แร่ธำตตุำมแบบ 
สบ.5-3 

ส ำนกัอำหำร 2 0 ฉบบั (เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
ส ำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุวำ่
ด้วยเร่ืองกำแฟ ท่ี
น ำมำปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะท่ีปิด
สนิทไมว่ำ่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง  
กรณีมีวิตำมินและ
แร่ธำต)ุ 

11) เอกสำร ส ำนกัอำหำร 2 0 ฉบบั (เฉพำะกำแฟผสม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ตรวจสอบ
ปริมำณกรดอะมิ
โนตำม ตำมแบบ
สบ.5-4 

และกำแฟ
ส ำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุวำ่
ด้วยเร่ืองกำแฟ ท่ี
น ำมำปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะท่ีปิด
สนิทไมว่ำ่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
กรณีมีกรดอะมิโน) 

12) เอกสำร
ตรวจสอบ
ปริมำณสมนุไพร 
สำรสกดั สำร
สงัเครำะห์ ตำม
แบบ สบ.5-5 

ส ำนกัอำหำร 2 0 ฉบบั (เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
ส ำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุวำ่
ด้วยเร่ืองกำแฟ ท่ี
น ำมำปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะท่ีปิด
สนิทไมว่ำ่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือแห้ง
กรณีมีสมนุไพร 
สำรสกดั สำร
สงัเครำะห์) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

13) ใบรับรอง
มำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ 
(Oraganic) จำก
หนว่ยงำนของรัฐ
หรือหน่วยงำนท่ี
ได้รับกำรรับรอง
จำกหนว่ยงำน
ของรัฐหรือจำก
หนว่ยงำนรับรอง
สำกลเชน่IFOAM 
(The 
International 
Federation of 
Organic 
Agriculture 
Movements) 
ส ำนกังำน
มำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรและ
อำหำรแหง่ชำติ 

- 0 1 ฉบบั (กรณี ช่ืออำหำรมี
ค ำวำ่ “ออร์กำนิก
“เกษตรอินทรีย์
“เกษตรธรรมชำติ”
หรือค ำท่ีส่ือ
คล้ำยกนั) 

14) เอกสำรหรือ
หลกัฐำนตำม
ประกำศ
กระทรวง
สำธำรณสขุ  
(ฉบบัท่ี 365) 
พ.ศ.2556 เร่ือง
กำรแสดง

- 1 0 ชดุ (กรณี ช่ืออำหำรมี
ค ำวำ่ “พรีเมียม”
หรือ “Premium”) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ข้อควำม “พรี
เมียม” บนฉลำก 

15) เอกสำรชีแ้จง
เหตผุลกำรแก้ไข
รำยละเอียด 

- 1 0 ฉบบั (กรณี กำรย่ืนแบบ 
สบ.6 แก้ไข ช่ือ
อำหำร ช่ือตรำ
อำหำร ช่ือหรือ
ท่ีตัง้สถำนท่ีผลิต
อำหำร  เป็นต้น) 

16) เอกสำรแสดง
รำยละเอียดสตูร
ใหม ่และเอกสำร
เปรียบเทียบสตูร
สว่นประกอบเดมิ
กบัสตูร
สว่นประกอบ
ใหม ่

- 2 0 ฉบบั (เฉพำะ ย่ืนแบบ 
สบ.6 แก้ไขสตูร
สว่นประกอบ ของ
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 
กำแฟผสมและ
กำแฟส ำเร็จรูป
ผสมตำมประกำศ
กระทรวง
สำธำรณสขุวำ่
ด้วยเร่ืองกำแฟ ท่ี
น ำมำปรุงแตง่รส
ในลกัษณะพร้อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะท่ีปิด
สนิทไมว่ำ่
ผลิตภณัฑ์จะเป็น
ชนิดเหลวหรือ
แห้ง) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพ ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 
1 ถนนตวิานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  ส านกัอาหาร โทร. 02-590-7320 •
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดันนทบรีุ ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ตวัอยา่ง1 การกรอกแบบ สบ.5 

- 
 

2) ตวัอยา่ง 2 การกรอกแบบ สบ.5 
- 
 

3) ตวัอยา่ง 3 การกรอกแบบ สบ.5 
- 
 

4) ตวัอยา่ง 1 การกรอกแบบ สบ.6 
- 
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5) ตวัอยา่ง 2 การกรอกแบบ สบ.6 

- 
 

6) ตวัอยา่ง 3 การกรอกแบบ สบ.6 
- 
 

7) หลกัเกณฑ์การตัง้ช่ืออาหาร 
- 
 

8) หลกัเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิต(กรณีน าเข้า) 
- 
 

19. หมำยเหตุ 
1. ระยะเวลาด าเนินการ เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจ ไมน่บัรวม
ระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลาเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี,ระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบรูณ์ 
เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
 
2. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


