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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้ บริ กำร
หน่ วยงำนที่รบั ผิดชอบ

การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุ ง
แต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (กรณีอำหำรที่ได้รับมอบอำนำจ)

ขอบเขตกำรให้บริ กำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร

1. กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
อุบลราชธานีและผลิตอาหารที่มีการมอบ
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 16.30 น.
อานาจให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้
พักกลำงวันเวลำ 12.00-13.00 น.
อนุญาต
ที่อยู่: กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ
1000, 3220
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
หมายเหตุ * ท่านสามารถตรวจสอบประเภทอาหารที่มอบ/ไม่มอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น
ผู้อนุญาตได้ที่ภาคผนวก 3
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
หลักเกณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอำหำรดังนี้
1.1 นมโค
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมโค
1.2 นมปรุงแต่ง
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมปรุงแต่ง
1.3 นมเปรี้ยว
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมเปรี้ยว
1.4 ผลิตภัณฑ์ของนม
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม
1.5 ไอศกรีม
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ไอศกรีม
1.6 เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง เครื่องดื่มใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
1.7 อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง อำหำรใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
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2. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
2.1 ต้องได้รับอนุญำตสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่นำเข้ำประเภทอำหำรที่ประสงค์จะยื่นก่อน และใบอนุญำตที่
ได้รับ ยังมีผ ลบังคับใช้ ทั้งนี้สถำนที่ผลิ ตอำหำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำรตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง และกรณีนำเข้ำต้องมีใบรับรองสถำนที่ผลิตอำหำรสำหรับ กำรนำเข้ำ
อำหำร (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 1)
2.2 ต้องไม่เข้ำข่ำยเป็นอำหำรวัตถุประสงค์พิเศษตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องอำหำรมี
วัตถุประสงค์พิเศษ (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือสำหรับประชำชน เรื่อง กำรอนุญำตผลิตภัณฑ์และกำร
แก้ไขรำยกำรอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ)
2.3 ต้องไม่เข้ำข่ำยเป็นอำหำรใหม่และอำหำรที่มีอำหำรใหม่เป็นส่วนผสม (Novel Food) (ศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมที่คู่มือสำหรับประชำชน เรื่อง กำรขอประเมินควำมปลอดภัยอำหำร)
2.4 ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องนั้นๆ และประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องนั้นๆ)
2.5 ต้องมีกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรเป็นไปตำมดังนี้
2.5.1 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ขว่ ำด้ ว ยเรื่อ งนั้ น ๆ เช่ น กำรใช้ วั ตถุ เจื อปนอำหำรในนมโคให้ ใ ช้ต ำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมโค กำรใช้วัตถุกันเสียใน
เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทให้ใช้ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง เครื่องดื่ม
ในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2.5.2 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร เช่น กำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรในนมปรุง
แต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่
ปิดสนิท
2.6 ต้องไม่มีกำรใช้วัตถุที่ห้ำมใช้ในอำหำร และ/หรือ อำหำรที่ห้ำมผลิต นำเข้ำ หรือจำหน่ำย ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
2.7 ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่อนุญำตให้ใช้ในอำหำร และมีประวัติกำรใช้เป็นอำหำร กรณีมีกำรใช้
ส่วนของพืชเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและส่วนที่ใช้ตำมบัญชีรำยชื่อพืชที่ อนุญำต
ให้ใช้ได้ในเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ (Health claim) ต้องผ่ำนกำรประเมินตำมคู่มือสำหรับประชำชน
เรื่อง กำรขอประเมินกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ (Health claim)
4. กำรใช้ภำชนะบรรจุอำหำรต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ภำชนะบรรจุ และ
กำรใช้ภำชนะบรรจุ/ฝำ พลำสติกมีสีสัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวต้องส่งรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์
5. กำรใช้ชื่ออำหำร หรือตรำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ขว่ำ ด้วยเรื่ อง กำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้อง (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 2)
6. กำรแสดงฉลำกอำหำร ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง กำรแสดงฉลำกอำหำรใน
ภำชนะบรรจุ และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญำต
7. กำรแสดงฉลำกโภชนำกำร ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง ฉลำกโภชนำกำร
เงื่อนไข
1. ผูยื่นขออนุญำตต้องเป็นผู้ได้รับอนุญำตตำมใบทะเบียนพำณิชย์หรือผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจที่มีองคควำมรู โดยกำรเขำรวมกำรอบรมตำมหลักสูตรที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนด หรือศึกษำกฎหมำย ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข และ/
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หรือระเบียบที่เกี่ยวของดวยตนเอง พร้อมทั้งสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ และ
มีอำนำจตัดสินใจลงนำมรับทรำบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอำนำจของนิติ
บุคคลให้มีหนังสือมอบอำนำจให้มีอำนำจดำเนินกำรแทนด้วย)
2. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มอบอำนำจให้ สสจ. ต้องยื่นคำขอที่ อย. ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว
ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีมยกเว้นไอศกรีมชนิดผง อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทยกเว้นหน่อไม้ปรับกรด
บรรจุปี๊ป เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดอัดก๊ำชและเครื่องดื่มแห้งบำงชนิด (ศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมกำรมอบอำนำจ ตำมภำคผนวก 3)
3. เอกสำรที่ต้องลงนำมโดยผู้ ได้รับอนุญำตตำมสถำนประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตไว้ หรือกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคล ได้แก่
 สบ.5 /สบ.5-1/ข้อมูลผู้ติดต่อและสถำนประกอบกำร/สบ.6
 สำเนำหนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศกรณีนำเข้ำ
 หนังสือรับรองชื่ออำหำรหรือตรำ/เครื่องหมำยกำรค้ำสอดคล้องตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยเรื่องกำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ
 หนังสือขอใช้และยินยอมให้ใช้เอกสำรร่วม ทั้งนี้ให้แนบสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่คัดลอกจำกกระทรวงพำณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) ทั้งจำกผู้ขอใช้และผู้
ยินยอมให้ใช้เอกสำรร่วมประกอบด้วย
4. ผู้ยื่นคำขอต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองตำมที่กำหนดและจัดเรียงเอกสำรแบบคำขอ หลักฐำนประกอบ
และตรวจสอบตำมแบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องให้ ครบถ้วนถูกต้อง (ศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมตำมภำคผนวก 4)
5. ผู้ยื่นคำขอต้องประเมินกรรมวิธีกำรผลิตด้วยตนเองตำมที่กฎหมำยกำหนด (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำม
ภำคผนวก 5)
6. กรณีรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนให้ส่ง
ตั ว อย่ ำ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เอกสำรแสดงรำยละเอี ย ดควำมไม่ ชั ด เจนหรื อ ควำมไม่ ส อดคล้ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกอบกำรพิจำรณำ
7. กรณีผลิตภัณฑ์มีควำมซับซ้อนหรือมีควำมคำบเกี่ยวของกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยหลำยฉบับ ต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำโดยคณะทำงำน/คณะกรรมกำร/หรือผู้เชี่ยวชำญ จะต้องใช้ระยะเวลำเพิ่มจำกที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับ
นี้โดยประมำณ 15 –45 วันทำกำร แล้วแต่กรณี
ขัน้ ตอนและระยะเวลำกำรให้ บริ กำร
ขัน้ ตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
1) ผู้ประกอบกำรยื่นคำขอและเอกสำรหลักฐำน
2) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน

ระยะเวลำ
0 นำที
30 นำที

หน่ วยงำน
ผูร้ บั ผิดชอบ
กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สนง.สสจ.
อุบลรำชธำนี
กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สนง.สสจ.
อุบลรำชธำนี
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3) กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
ตำมบันทึกข้อบกพร่อง และมำยื่นที่เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำที่ระบุ
ในใบรับคำขอ
4) กรณีเอกสำรครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอรอรับใบรับคำขอไว้เป็น
หลักฐำน

0 นำที
10 นำที

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สนง.สสจ.
อุบลรำชธำนี
กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สนง.สสจ.
อุบลรำชธำนี

2. การพิจารณาอนุญาต
ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ผูเ้ ชี่ยวชำญ ดำเนินกำรประเมินควำมสอดคล้อง
ตำมกฎหมำย

20 วัน
ทำกำร

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สนง.สสจ.
อุบลรำชธำนี

3. การลงนามอนุญาต
เสนอนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนีลงนำม พิจำรณำอนุญำต

5 วันทำกำร

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สนง.สสจ.
อุบลรำชธำนี

4. การแจ้งผลการพิจารณา
1) เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันทำกำรหลังเสร็จสิ้น
กำรพิจำรณำและส่งมอบใบอนุญำตหรือหนังสือให้ผู้ประกอบกำร
ต่อไป

1 วันทำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สนง.สสจ.
อุบลรำชธำนี

หมายเหตุ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มอบอำนำจให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญำตขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรพิจำรณำให้เป็นไปตำมคู่มือประชำชนที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำหนด
รวมระยะเวลำ

- ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ไม่เกิน 20-35 วันทำกำร
- กรณีผู้ประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์กำรขอแบบ Fast track ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วันทำกำร
โดยเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่ได้รับเอกสำรที่ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึง พิจำรณำแล้วเสร็จและ
บันทึกข้อมูลกำรอนุญำตในระบบสำรสนเทศ ไม่นับรวมระยะเวลำกำรชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบกำร กำร
พิจำรณำจำกคณะประเมินผู้เชี่ยวชำญ และระยะเวลำที่ผู้ประกอบกำรยื่นผ่ำนสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
กรณีประเภทอำหำรที่ไม่ได้มอบอำนำจ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
d

เอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียนอาหาร.แบบ สบ( แจ้งรายละเอียดอาหาร/5 )สาหรับ
อาหาร ประเภท 7 (ต่อ 1 รายการ( ดังนี้
1. ใบจดทะเบียน/แจ้งรำยละเอียดอำหำร (แบบ สบ.5) จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนรำยละเอียดครบถ้วน)
(ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 6)
2. สำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) / นำเข้ำอำหำร (แบบ อ.7) / คำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำร
ไม่เข้ำข่ำยเป็นโรงงำน (แบบ สบ.1) (ด้ำนหน้ำ – หลัง) และหำกมีกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำ
ข่ำยโรงงำนให้แนบสำเนำแบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.2) เพิ่มพร้อม
รับรองสำเนำเอกสำรด้วย แล้วแต่กรณี
3. ใบรับรองสถำนที่ผลิตอำหำรสำหรับกำรนำเข้ำอำหำร (กรณีนำเข้ำ) ที่ยังมีผลใช้ได้ (ศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมตำมภำคผนวก 1)
4. เอกสำรข้อมูลผู้ติดต่อและสถำนประกอบกำร จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน) (ศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 7)
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5. เอกสำรประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอำหำรตำมแบบ สบ.5-1 จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน) (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 8)
6. ใบรับรองผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำร (เฉพำะกรณีผลิต) สำหรับกำรผลิตอำหำรที่เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขดังนี้
6.1 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิต และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธี
พำสเจอร์ไรส์
6.2 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำและปรับกรด
7. กรณีนำเข้ำให้ส่งหนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบโดยคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักรวมให้ครบ 100% จำก
ผู้ผลิต ที่มีกำรลงลำยมือชื่อหรือประทับตรำสำคัญของหน่วยงำนผู้ผลิต กรณีเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
หรือฉบับสำเนำ ให้ผู้รับอนุญำตนำเข้ำรับรองว่ำเป็นเอกสำรแสดงสูตรและส่วนประกอบจำกผู้ผลิต
(ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมภำคผนวก 9)
8. กรณีที่มีกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร ให้ยื่นเอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรตำมแบบ
สบ.5-2 จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน) (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก
10)
9. กรณีที่มีวิตำมินและแร่ธำตุเป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสำรตรวจสอบปริมำณวิตำมินแร่ธำตุตำมแบบ
สบ.5-3 จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน) (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก
11)
10. กรณีที่มีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสำรตรวจสอบปริมำณกรดอะมิโน ตำมแบบ สบ.5-4
จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน) (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 12)
11. กรณีที่มีสมุนไพร สำรสกัด สำรสังเครำะห์ส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสำรตรวจสอบปริมำณสมุนไพร สำร
สกัด สำรสั งเครำะห์ ตำมแบบ สบ.5-5 จำนวน 2 ฉบับ (พิม พ์ / เขียนตั ว บรรจงครบถ้ว น) (ศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 13)
12. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำนของ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของ
นม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขเฉพำะของอำหำรนั้นๆ (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 14)
13. กรณีใช้ผลวิเครำะห์ร่วมอำหำรที่จะใช้รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ร่วมจะต้องมี สูตรส่วนประกอบ,
กรรมวิธีกำรผลิต เหมือนกัน และต้องผลิตจำกสถำนที่ผลิตเดียวกันกับอำหำรที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว
(ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 14)
14. กรณีใช้สำรอำหำรเป็นส่วนประกอบของชื่ออำหำรหรือคำกำกับชื่ออำหำรต้องส่งผลวิเครำะห์ชนิดและ
ปริมำณสำรอำหำรนั้นประกอบกำรพิจำรณำ และฉลำกต้องปฎิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยเรื่อง ฉลำกโภชนำกำร
15. อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีประเภทหรือชนิดอำหำรตำมที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ำยประกำศ แต่มี
ลักษณะพิเศษที่มิอำจกำหนดเนื้ออำหำรให้เป็นตำมที่กำหนดไว้ในบัญชีได้ให้แจ้งเหตุผลประกอบกำร
พิจำรณำ
16. กรณีรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนให้
ส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ เอกสำรแสดงรำยละเอียดควำมไม่ชัดเจนหรือควำมไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์
ประกอบกำรพิจำรณำ
17. สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่สำนักอำหำร กรณีเป็นผู้รับมอบอำนำจ
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18. กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกผันนิติบุคคลลงนำมในแบบ สบ.5 ต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจำกกระทรวงพำณิชย์ไว้อำยุไม่เกิน 6 เดือน
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรณีแสดงคำว่ำหรือคำที่สื่อคล้ำยกัน ”เกษตรธรรมชำติ“ ”เกษตรอินทรีย“์ ”ออร์กำนิก“ เป็นส่วนของ
ชื่ออำหำรหรือแสดงบนฉลำกต้องแสดงสำเนำใบรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (Organic) จำก
หน่วยงำนของรัฐ หรือ หน่วยงำนที่ได้รับรองกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐ หรือ จำกหน่วยงำน
รับรองสำกล เช่น IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture
Movements) สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
2.
กรณีชื่ออำหำรแสดงคำว่ำ “พรีเมียม” ต้องแสดงเอกสำรหรือหลักฐำนตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข 365 ฉบับที่)) พ๖๕๕๒ .ศ. เรื่อง กำรแสดงข้อควำม “พรีเมียม” บนฉลำกอำหำร หรือ
(ฉบับที่ ๓๒๒๖๕๕๒ .ศ.พ ( เรื่อง กำรแสดงข้อควำม “พรีเมียม” บนฉลำกน้ำนมโคสด และน้ำนมโค
ชนิดเต็มมันเนย ที่ผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์
3. กรณีอำหำรฉำยรังสีต้องแสดงเอกสำรหรือหลักฐำนจำกโรงงำนฉำยรังสี หรือผู้ให้บริกำรว่ำจะมีกำรฉำย
รังสีผลิตภัณฑ์ที่ขอรับเลขสำรบบอำหำรนั้นจริง
4. กรณีประสงค์แสดงอำยุกำรเก็บรักษำนมโคพำสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพำสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์ของนม
พำสเจอร์ไรส์และนมเปรี้ยวพำสเจอร์ไรส์ เกินกว่ำที่ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด ต้องแสดง
เอกสำรหรือหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตกำรขยำยกำรแสดงระยะเวลำ
กำรบริโภคของนมโคพำสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพำสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์ของนมพำสเจอร์ไรส์และนม
เปรี้ยวพำสเจอร์ไรส์ (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 15)
5. กรณีผลิตเพื่อส่งออกและมีคุณภำพหรือมำตรฐำนไม่เป็นไปตำมที่ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด
ต้องแสดงหลักฐำนจำกประเทศผู้สั่งซื้อในกำรยอมรับผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวประกอบกำรพิจำรณำ

เอกสารประกอบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
)แบบ สบ.6( สาหรับอาหาร 7 ประเภท ดังนี้
กรณีผู้ประกอบกำรประสงค์จะแก้ไขรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตไว้แล้ว เช่น ชื่อ
อำหำร ภำชนะบรรจุ สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีกำรผลิต เป็นต้น สำมำรถทำได้โดยกำรยื่นแบบกำรแก้ไข
รำยละเอียดของอำหำรที่จดทะเบียนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร(แบบ สบ.6) โดยมีรำยละเอียดและ
หลักฐำนประกอบกำรยื่นจดทะเบียนอำหำร ต่อ 1 รำยกำร ดังนี้
1. แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่จดทะเบียนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร(แบบ สบ.
6) จำนวน 2 ฉบับ (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 17)
2. สำเนำใบจดทะเบียน/แจ้งรำยละเอียดอำหำร (แบบ สบ.5) จำนวน 1 ฉบับ หรือสำเนำแบบ
กำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่จดทะเบียนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร(แบบ สบ.6) จำนวน 1 ฉบับ
กรณีได้มีกำรแก้ไขแล้ว
3. สำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) / นำเข้ำอำหำร (แบบ อ.7) / คำขอรับเลขสถำนที่
ผลิตอำหำรไม่เข้ำข่ำยเป็นโรงงำน (แบบ สบ.1) (ด้ำนหน้ำ – หลัง) และหำกมีกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่
ไม่เข้ำข่ำยโรงงำนให้แนบสำเนำแบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.2) เพิ่ม
พร้อมรับรองสำเนำเอกสำรด้วย แล้วแต่กรณี
4. หนังสือแสดงเหตุผลและรำยละเอียดกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำร
5. เอกสำรประเมิ น ผลิ ตภั ณฑ์ ส ำหรั บจดทะเบี ย นอำหำรตำมแบบ สบ.5-1 กรณี แก้ ไ ขสู ต ร
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ส่วนประกอบตำมข้อ 9 (แบบ สบ 5-1) จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน) กรณีนำเข้ำให้ส่ง
หนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบโดยคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักรวมให้ครบ 100%
6. ตำรำงเปรี ยบเทียบสูตรส่วนประกอบเก่ำและใหม่ กรณีแก้ไขสูตรส่วนประกอบตำมข้อ 9
(แบบ สบ 5-1) โดยคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักรวมให้ครบ 100% (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมภำคผนวก 9)
7. เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรตำมแบบ สบ.5-2 กรณีมีกำรใช้วัตถุเจือปน
อำหำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำตไว้ จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน)(ศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมภำคผนวก 10)
8. เอกสำรตรวจสอบปริมำณวิตำมินและแร่ธำตุตำมแบบ สบ.5-3 กรณีมีกำรใช้วิตำมินและแร่
ธำตุเปลี่ย นแปลงจำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำต จำนวน 2 ฉบับ (พิมพ์/เขียนตัวบรรจงครบถ้วน) )(ศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมภำคผนวก 11)
9. เอกสำรตรวจสอบปริมำณกรดอะมิโนตำมแบบ สบ.5-4 กรณีมีกำรใช้กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลง
จำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำต จำนวน 2 ฉบับ)(ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมภำคผนวก 12)
10. เอกสำรตรวจสอบปริมำณสมุนไพร สำรสกัด สำรสังเครำะห์ตำมแบบ สบ.5-5 กรณีมีกำรใช้
กรดอะมิโน สมุนไพร สำรสกัด สำรสังเครำะห์ เปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำต จำนวน 2 ฉบับ)
(ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมภำคผนวก 13)
11. ส ำเนำหนั งสือมอบอำนำจที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักอำหำรหรือส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นผู้รับมอบอำนำจ
12. กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกผันนิติบุคคลลงนำมในแบบ สบ.5 ต้องแนบสำเนำหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจำกกระทรวงพำณิชย์ไว้อำยุไม่เกิน 6 เดือน
13. กรณีรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในคำขอหรือเอกสำร
หลักฐำนให้ส่ งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ เอกสำรแสดงรำยละเอียดควำมไม่ชัดเจนหรือควำมไม่ส อดคล้ องของ
ผลิตภัณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำ
สำหรับกำรแก้ไขสูตรส่วนประกอบต้องไม่เป็นกำรแก้ไขจนกระทั่งเปลี่ยนชนิดลักษณะและประเภท
ของผลิตภัณฑ์ เช่น เปลี่ยนจำกนมปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ของนม หรือไอศกรีมหวำนเย็นกลิ่นสตรอเบอร์รี
เป็นไอศกรีมหวำนเย็นกลิ่นเลมอน หรือเปลี่ยนลักษณะอำหำรจำกของเหลวเป็นข้น
ค่ำธรรมเนี ยม
ไม่คิดค่ำธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน


ช่องทางการร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ
ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชั้น1 อำคำร 1 ถนนติวำนนท์ ตำบล
ตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354 -55
โทรสำร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th
สำยด่วน 1556
สำนักอำหำร โทร. 02-590-7195
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สำยด่วนของรัฐบำล 1111


ช่องทางการร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th



ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต
กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
10300
หมำยเหตุ หมำยเหตุ
การดาเนินการของผู้ประกอบการเมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ผู้ประกอบกำรต้องศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมตำมภำคผนวก (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมภำคผนวก 16)

