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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคุม
เฉพาะ,  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตง,นมเปร้ียวผลิตภัณฑของนม,
ไอศกรีมเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพิเศษ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ,  

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตงนมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนมไอศกรีม, 
เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพิเศษ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:     กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 2   วันทําการ 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน    0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ,  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโค,    นมปรุงแตง
นมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนมไอศกรีมเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและอาหาร
วัตถุประสงคพิเศษ  

11. ชองทางการใหบริการ  
 ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
  1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้ 
   1.1 อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไดแก กาแฟ เกลือบริโภค ขาวเติมวิตามิน ไขเยี่ยวมา ครีม เครื่องด่ืมเกลือ
แรช็อกโกแลต ชา ชาสมุนไพร ซอสบางชนิด น้ําแข็ง น้ํานมถ่ัวเหลืองในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท* น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท น้ําปลา น้ําผ้ึง* น้ํามันถ่ัวลิสง น้ํามัน เนย น้ํามันปาลม น้ํามันมะพราว น้ํามันและไขมัน น้ําแรธรรมชาติน้ําสมสายชู 
เนย เนยแข็ง เนยใสหรือกี ผลิตภัณฑปรุงรสท่ีไดจากการยอยโปรตีนของถ่ัวเหลือง แยมเยลลีและมารมาเลดในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท อาหารกึ่งสําเร็จรูป น้ําเกลือปรุงอาหาร เนยเทียม เนยผสมผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม 
   1.2 อาหารท่ีตองมีฉลากไดแกขนมปงซอสในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทแปงขาวกลองผลิตภัณฑจากเนื้อสัตววัตถุแตง
กล่ินรสวุนสําเร็จรูปและขนมเยลล่ีหมากฝรั่งและลูกอมอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที 
   1.3 อาหารท่ัวไป **ไดแกสัตวและผลิตภัณฑพืชและผลิตภัณฑแปงและผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสน้ําตาลเครื่องเทศ
ผลิตภัณฑสําหรับทําอาหารชนิดตางๆท่ียังไมพรอมบริโภค 
หมายเหตุ: 
*กรณีท่ีไมเขาขายเปนโรงงานไมตองยื่นคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร (แบบสบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบสบ.5) แต
สถานท่ีตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ.2555 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต
และเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 
**อาหารท่ัวไปท่ีผานการตรวจสถานท่ีผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามท่ีกําหนดสําหรับอาหารนั้นๆและประสงคจะแสดงเลขสารบบอาหาร 
  2. ผลิตภัณฑท่ียื่น 
   2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาประเภทอาหารท่ีประสงคจะยื่นกอนและใบอนุญาตท่ีไดรับยังมี
ผลบังคับใชท้ังนี้สถานท่ีผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีเกี่ยวของและกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร 
   2.2 ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมีวัตถุประสงค
พิเศษี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ) 
   2.3 ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารท่ีมีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
   2.4 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอื่นๆท่ีเกี่ยวของโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถานประกอบการ 
   2.5 กรณีมีการใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามดังนี ้
           2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆเชนการใชวัตถุเจือปนอาหารในแยมเยลลีและมาร
มาเลดในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทใหใชตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
แยมเยลลีและมารมาเลดในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
            2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหารเชนการใชวัตถุเจือปนอาหารในเนยแข็ง
และอาหารกึ่งสําเร็จรูปเปนตน 
   2.6 ตองไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหารและ/หรืออาหารท่ีหามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 
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   2.7 ตองประกอบไปดวยสวนประกอบท่ีอนญุาตใหใชในอาหารและมีประวัติการใชเปนอาหารเชนกรณีมีการใชพืช
เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนท่ีใชตามบัญชีรายช่ือพืชท่ีอนุญาตใหใชในเครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุเปนตน 
  3. ผลิตภัณฑท่ีมีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) 
  4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณ
สถานประกอบการ 
  5. การใชช่ืออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของ 
  6. การแสดงฉลากอาหารตองเปนไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต 
  7. การแสดงฉลากโภชนาการตองเปนไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลากโภชนาการโดยตองมี
รายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถานประกอบการ 
เง่ือนไข 
 ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ 
 ผูยื่นขออนุญาตตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได 
 ผูยื่นขออนุญาตตองจัดเตรียมแบบคําขอและเอกสารประกอบโดยตรวจสอบรายละเอียดตามแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง 
 กรณีท่ีขอรับเลขสารบบอาหารใหมตองใชแบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) 
 กรณีท่ีมีการแกไขรายละเอียดของอาหารท่ีไดรับเลขสารบบอาหารตามขอ 4 ไปแลวนั้นตองใชแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) 
 ตองพิมพขอมูลในแบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ใหถูกตองครบถวน 
 แบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแกไขรายละเอียดของอาหารท่ีจด
ทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลท้ังนี้ใหรวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆดวย 
 กรณีการขอเลขสารบบอาหารกาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ี
นํามาปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวาผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหงตองแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสวนประกอบท้ังชนิดและปริมาณเปนรอยละของน้ําหนักและ 1 หนวยบริโภคอาหารจะตองใชเวลา
เพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้เปน 35 วันทําการ 
 กรณีการขอเลขสารบบอาหารเครื่องด่ืมเกลือแรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องเครื่องด่ืมเกลือแรตองแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสวนประกอบท้ังชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการเปนรอยละของน้ําหนักปริมาณเกลือแรตอ
ลิตรและตอ 1 หนวยบริโภคของอาหารจะตองใชเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้เปน 35 วันทําการ 
 กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลท่ีระบุในคําขอหรือเอกสารประกอบตองสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑและหรือเอกสารหลักฐานเพื่ออธิบายความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑนั้นประกอบการ
พิจารณาดวยจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วันทําการ 
 กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับตองผานการพิจารณาโดย
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คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเช่ียวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วันทํา
การแลวแตกรณี 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวน ผูย่ืนคําขอ
รอรับเลขสารบบอาหาร 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

(หากเปนกรณีนําเขาตอง
เปนคําขอฯที่ใชใบรับรอง
สถานที่ผลิตเดิมที่ไดรับ
การตรวจสอบและรับรอง
จากพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่เก่ียวของไดรับ
การตรวจสอบและรับรอง
จากพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนครที่
เก่ียวของ) 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอ
เจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การพิจารณา 
 

ผูประเมินดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 
และหรือคณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 

20 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

5) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตและลง
นาม 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

6) การแจงผลพิจารณา 
 

แจงผลการพิจารณาและสงมอบ
แกผูประกอบการภายใน 7 วัน
ทําการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 27 วันทําการ 
 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ัน ตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 2 วันทําการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนังสือมอบอํานาจ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด (กรณีผูย่ืนมาย่ืนคําขอไมใชผูดําเนิน
กิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของ
นิติบุคคลของสถานประกอบน้ันๆ) 

2) แบบฟอรมใบจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร (แบบสบ.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (กรณีขอใหม 
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

3) แบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารท่ีจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร (สบ.6) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (กรณีแกไขรายละเอียดหลังไดรับ
อนุญาตแบบสบ.5 
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
*ดูท่ีภาคผนวก 3) 

4) แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) หลักฐานแสดงการไดรับ
อนุญาตของสถานประกอบ
ฉบับปจจุบันจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแลวแตกรณี 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ (ถายสําเนาดานหนา-หลัง 
-กรณีผลิตไมเขาขายโรงงานคําขอรับ
เลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขาย
โรงงาน (สบ.1)และหากมีการแกไข
สถานท่ีผลิตอาหารใหใชแบบการ
แกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขาย
โรงงาน ( สบ.2) 
- กรณีผลิตเขาขายโรงงาน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบอ.2) 
- กรณีนําเขาใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาในราชอาณาจักร    
(แบบอ.7)) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) ใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร
ท่ีเปนไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเรื่องใบรับรอง
สถานท่ีผลิตอาหารสําหรับ
การนําเขาอาหาร 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ (*กรณีนําเขา) 

7) รายละเอียดสูตร
สวนประกอบท้ังชนิดและ
ปริมาณเปนรอยละของ
นํ้าหนักและตอ 1 หนวย
บริโภคของอาหารจากผูผลิต 

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลติภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง 
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

8) รายละเอียดสูตร
สวนประกอบท้ังชนิดและ
ปริมาณของวัตถุดิบทุก
รายการเปนรอยละของ
นํ้าหนักปริมาณเกลือแรตอ
ลิตรและตอ 1 หนวยบริโภค
ของอาหารจากผูผลิต 

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะเครื่องด่ืมเกลือแร 
ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

9) เอกสารตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
ตามแบบสบ.5-2 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง 
กรณีมีการใชวัตถุเจือปนอาหาร) 

10) เอกสารตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแรธาตุตามแบบ
สบ.5-3 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง
กรณีมีวิตามินและแรธาตุ) 

11) เอกสารตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโนตามตามแบบ
สบ.5-4 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง 
กรณีมีกรด   อะมิโน ) 

12) เอกสารตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพรสารสกัดสาร
สังเคราะหตามแบบสบ.5-5 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง 
กรณีมีสมุนไพรสารสกัดสาร
สังเคราะห) 

13) ใบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย (Oraganic) จาก
หนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานท่ีไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของรัฐหรือ
จากหนวยงานรับรองสากล
เชนIFOAM (The 
International Federation 
of Organic Agriculture 
Movements) สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีชื่ออาหารมีคําวา “ออรกานิก
“เกษตรอินทรีย“เกษตรธรรมชาติ”
หรือคําท่ีสื่อคลายกัน) 

14) เอกสารหรือหลักฐานตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  (ฉบับท่ี 365) 
พ.ศ.2556 เรื่องการแสดง
ขอความ“พรีเมียม”บน
ฉลาก 

- 1 0 ชุด (กรณีชื่ออาหารมีคําวา “พรีเมียม”
หรือ“Premium”) 

15)  เอกสารชี้แจง
เหตุผลการแกไขรายละเอียด 

- 1 0 ฉบับ (กรณีการย่ืนแบบสบ.6 แกไขชื่อ
อาหารชื่อตราอาหารชื่อหรือท่ีต้ัง
สถานท่ีผลิตอาหารเปนตน) 

16) เอกสารแสดงรายละเอียด
สูตรใหมและเอกสาร
เปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเดิมกับสูตร
สวนประกอบใหม 

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะย่ืนแบบสบ.6 แกไขสูตร
สวนประกอบของเครื่องด่ืมเกลือแร
กาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามาปรุงแตงรส
ในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุใน
ภาชนะท่ีปดสนิทไมวาผลิตภัณฑจะ
เปนชนิดเหลวหรือแหง) 
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16. คาธรรมเนียม 
 ไมมีคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     

 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556  สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105 
3)  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1        
 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
1) ตัวอยาง1 การกรอกแบบสบ.5 
2) ตัวอยาง 2 การกรอกแบบสบ.5 
3) ตัวอยาง 3 การกรอกแบบสบ.5 
4) ตัวอยาง 1 การกรอกแบบสบ.6 
5) ตัวอยาง 2 การกรอกแบบสบ.6 
6) ตัวอยาง 3 การกรอกแบบสบ.6 
7) หลักเกณฑการต้ังช่ืออาหาร 
8) หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิต(กรณีนําเขา) 
  

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 


