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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปร้ียว, 
ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ

ของนม, ไอศกรีม, เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2557  ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  8  วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน       0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด    0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด    0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว, 

ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
 
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. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารดังนี้ 
   1.1  นมโค   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค 
   1.2  นมปรุงแตง    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมปรุงแตง 
   1.3  นมเปรี้ยว    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมเปรี้ยว 
   1.4  ผลิตภัณฑของนม  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑของนม 
   1.5  ไอศกรีม     ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ไอศกรีม 
   1.6   เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิท 
   1.7  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
  2. ผลิตภัณฑท่ียื่น 
   2.1   ตองไดรับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาประเภทอาหารท่ีประสงคจะยื่นกอน และใบอนุญาตท่ีไดรับ
ยังมีผลบังคับใช ท้ังนี้สถานท่ีผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ และกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตามภาคผนวก 1) 
   2.2  ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑและการแกไขรายการ
อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ) 
   2.3  ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารท่ีมีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร) 
   2.4  ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนัน้ๆ) 
   2.5  ตองมีการใชวัตถุเจือปนอาหารเปนไปตามดังนี้ 
    2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมโคใหใชตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค การใชวัตถุกันเสียในเครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทใหใชตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
    2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมปรุง
แตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
   2.6  ตองไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 
   2.7   ตองประกอบไปดวยสวนประกอบท่ีอนุญาตใหใชในอาหาร และมีประวัติการใชเปนอาหาร กรณีมีการใชสวน
ของพืชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนท่ีใชตามบัญชีรายช่ือพืชท่ีอนุญาตใหใชไดในเครื่องด่ืม
ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
  3.   ผลิตภัณฑท่ีมีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การ
ขอประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) 
  4.   การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ และการใช
ภาชนะบรรจุ/ฝา พลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึง่เหลวตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห 
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  5.  การใชช่ืออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน ตองปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ี
เกี่ยวของ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 2) 
  6.   การแสดงฉลากอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต 
  7.   การแสดงฉลากโภชนาการ ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 
เง่ือนไข 
  1.  ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูไดรับอนุญาตตามใบทะเบียนพาณิชยหรือผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ีมีองคความรู ตามหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด หรือศึกษา
กฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของดวยตนเอง พรอมท้ังสามารถใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นขอ และมีอํานาจตัดสินใจลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมี
อํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนดวย) 
  2.  สําหรับผลิตภัณฑท่ียังไมไดมอบอํานาจให สสจ. ตองยื่นคําขอท่ี อย. ไดแก นมโค นมปรุงแตง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ
ของนม ไอศกรีมยกเวนไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทยกเวนหนอไมปรับกรดบรรจุปป เครื่องด่ืมในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิทชนิดอัดกาชและเครื่องด่ืมแหงบางชนิด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการมอบอํานาจ ตามภาคผนวก 3)  
  3.  เอกสารท่ีตองลงนามโดยผูไดรับอนุญาตตามสถานประกอบการท่ีไดรับอนุญาตไวหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ไดแก 
 สบ.5 /สบ.5-1/ขอมูลผูติดตอและสถานประกอบการ/สบ.6 
 สําเนาหนังสือแจงสูตรสวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขา  
 หนังสือรับรองช่ืออาหารหรือตรา/เครื่องหมายการคาสอดคลองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดง
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ 
 หนังสือขอใชและยินยอมใหใชเอกสารรวม ท้ังนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) ท้ังจากผูขอใชและผูยินยอมใหใชเอกสารรวมประกอบดวย 
  4. ผูยื่นคําขอตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตามท่ีกําหนดและจัดเรียงเอกสารแบบคําขอ หลักฐานประกอบ และ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง                                                                         
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 4) 
  5. ผูยื่นคําขอตองประเมินกรรมวิธีการผลิตดวยตนเองตามท่ีกฎหมายกําหนด                                                                           
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 5)   
  6.  กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลท่ีระบุในคําขอหรือเอกสารหลักฐานใหสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ เอกสารแสดงรายละเอียดความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑประกอบการพิจารณา 
  7.  กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ตองผานการพิจารณา
โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเช่ียวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ    15 –45 
วันทําการ แลวแตกรณี 
 
 
 
 
 
 
 



4/14 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 

60นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน 
ใหผูย่ืนคําขอดําเนินการ
แกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายใน
เวลาท่ีกําหนด และนํามา
ย่ืนตอเจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวน ผู

ย่ืนคําขอรอรับใบรับคําขอ

ไวเปนหลักฐาน 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

(หากเปนกรณีนําเขา ตองเปน
คําขอฯท่ีใชใบรับรองสถานท่ี
ผลิตสําหรับการนําเขาอาหาร) 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมินดําเนินการ
ประเมินความสอดคลอง
ตามกฎหมาย และหรือ
คณะประเมิน/ผูเชี่ยวชาญ
ดําเนินการประเมินความ
สอดคลองตามกฎหมาย 

20วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

(ไมนับรวมระยะเวลาการ
ชี้แจงขอมูลของ
ผูประกอบการและหรือ
พิจารณาจากคณะประเมิน
ผูเชี่ยวชาญ ประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายท้ังดานสถานท่ี(โดย
การตรวจสอบสถานท่ีผลิต)
และดานเอกสาร 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม 
พิจารณาอนุญาต หรือไม
อนุญาต และลงนาม 

5วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการ
พิจารณาภายใน 
7 วันทําการหลังเสรจ็สิ้น
การพิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตหรือหนังสือให
ผูประกอบการตอไป 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   27 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของผูขออนุญาต กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
2) บัตรประจําตัวประชาชน ผูขออนุญาต กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
3) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาวย่ืนหนังสือ

เดินทาง   
กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศน้ันๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาว ตองย่ืน
หนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศ 

กระทรวงแรงงานหรือ
ผูวาราชการจงัหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ี
แจงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคล 
(บัญชีรายชื่อ ผูถือหุน) (เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

7) หนังสือรับรองการประกอบธุรกจินิติ
บุคคลตางดาววาไมขัดพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 
2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตรสงเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารท่ีไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบานของสถานท่ีผลิตและสถานท่ี
เก็บอาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบานสํานักงานใหญ  กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
10) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน 
 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงต้ังขาราชการครูและ
บุคลากรการศึกษา(ของผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.กรณกีารย่ืนจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.5) 
สําหรับอาหาร 7 ประเภท
(กรณีขอใหม) 

    - 

2) 1.2แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
จดทะเบียนอาหาร/แจง
รายละเอียดอาหาร(แบบ 
สบ.5) และการแกไข (สบ.
6) ReProcess 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 - ฉบับ - 

3) 1.3ใบจดทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียดอาหาร 
(แบบสบ.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

4) 1.4ใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ อ.2)/นําเขาอาหาร
(แบบ อ.7)/คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารไมเขา
ขายโรงงาน(แบบ สบ.1)(
ดานหนา-หลัง) และหากมี
แกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ี
ไมเขาขายโรงงานใหแนบ
สําเนาแบบการแกไข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
แลวแตกรณี 

สํานักอาหารหรือกลุม
งานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

5) 1.5ใบรับรองสถานท่ีผลิต
อาหารสําหรับการนําเขา
อาหาร (กรณีนําเขา) ท่ียังมี
ผลใชได (ศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 1) 

หนวยงานของรัฐของ
ประเทศผูผลิตหรือ
หนวยงานที่ไดรับการ
รับรองจากหนวยงานของรัฐ
ของประเทศผูผลิต(ใหแนบ
หลักฐานการไดรับการ
รับรองประกอบการ
พิจารณาดวย)หรือสถานฑูต
ของประเทศผูผลิตใน
ประเทศไทยหรือหนวย
รับรอง(Certification 
Body)ที่ไดรับการรับรอง
จากหนวยรับรองระบบงาน
(Accreditation body) ที่
สากล (International 
Accreditation 
Forum;IAF)ใหการยอมรับ 

0 2 ฉบับ  
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) 1.6เอกสารขอมูลผูติดตอ
และสถานประกอบการ 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 7) 

7) 1.7เอกสารประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับจด
ทะเบียนอาหารตามแบบ 
สบ.5-1 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 8) 

8) 1.8ใบรับรองผูควบคุมการ
ผลิตอาหาร (เฉพาะกรณี
ผลิต) 

 0 2 ฉบับ สําหรับการผลิตอาหารที่เปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังน้ี 
1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549  เร่ือง วิธีการ
ผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอม
บริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556  เร่ือง วิธีการ
ผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดตํ่าและ
ปรับกรด 

9) 1.9กรณีนําเขาใหสง
หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบโดยคิดเปน
รอยละของนํ้าหนักรวมให
ครบ 100% จากผูผลิต ท่ีมี
การลงลายมือชื่อหรือ
ประทับตราสําคัญของ
หนวยงานผูผลิต กรณีเปน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
หรือฉบับสําเนา ใหผูรับ
อนุญาตนําเขารับรองวา
เปนเอกสารแสดงสูตรและ
สวนประกอบจากผูผลิต  

 0 2 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 9) 

10) 1.10กรณีท่ีมีการใชวัตถุ
เจือปนอาหาร ใหย่ืน
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
ตามแบบ สบ.5-2 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 10) 

11) 1.11กรณีท่ีมีวิตามินและ
แรธาตุเปนสวนประกอบ 
ใหย่ืนเอกสารตรวจสอบ
ปริมาณวิตามินแรธาตุตาม
แบบ สบ.5-3 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 11) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

12) 1.12กรณีท่ีมีกรดอะมิโน
เปนสวนประกอบ ใหย่ืน
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโน ตามแบบ สบ.
5-4 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 12) 

13) 1.13กรณีท่ีมีสมุนไพร สาร
สกัด สารสังเคราะห
สวนประกอบ ใหย่ืน
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด สาร
สังเคราะห ตามแบบ สบ.
5-5 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 13) 

14) 1.14รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพหรือ
มาตรฐานของ นมโค นม
ปรุงแตง นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑของนม ไอศกรีม 
เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท และอาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะของ
อาหารน้ันๆ (กรณีนําเขา)  

 1 0 ฉบับ  (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 14) 

15) 1.15กรณีใชผลวิเคราะห
รวมอาหารท่ีจะใชรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะหรวม
จะตองมี สูตรสวนประกอบ
, กรรมวิธีการผลิต 
เหมือนกัน และตองผลิต
จากสถานท่ีผลิตเดียวกัน
กับอาหารท่ีไดรับอนุญาต
ไวแลว (กรณีนําเขา) 

 1 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 14) 

16) 1.16กรณีใชสารอาหารเปน
สวนประกอบของชื่อ
อาหารหรือคํากํากับชื่อ
อาหารตองสงผลวิเคราะห
ชนิดและปริมาณ
สารอาหารน้ันประกอบการ
พิจารณา และฉลากตอง
ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 

 - 2 ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

17) 1.17อาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีประเภท
หรือชนิดอาหารตามท่ี
กําหนดไวในบัญชีทาย
ประกาศ แตมีลักษณะ
พิเศษท่ีมิอาจกําหนดเน้ือ
อาหารใหเปนตามท่ีกําหนด
ไวในบัญชีไดใหแจงเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 

 2 0 ฉบับ  

18) 1.18กรณีรายละเอียด
ผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไม
สอดคลองกับขอมูลท่ีระบุ
ในคําขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ เอกสารแสดง
รายละเอียดความไมชัดเจน
หรือความไมสอดคลองของ
ผลิตภัณฑประกอบการ
พิจารณา 

 2 0 ฉบับ  

19) 1.19หนังสือมอบอํานาจ 
กรณีเปนผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ  

20) 1.20เอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1.กรณีแสดงคําวา “ออรกา
นิก” “เกษตรอินทรีย” 
“เกษตรธรรมชาติ” หรือ
คําท่ีสื่อคลายกันเปนสวน
ของชื่ออาหารหรือแสดง
บนฉลากตองแสดงสําเนา
ใบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย (Organic) 

หนวยงานของรัฐ หรือ 
หนวยงานท่ีไดรับรอง
การรับรองจาก
หนวยงานของรัฐ หรือ 
จากหนวยงานรับรอง
สากล เชน IFOAM 
(The International 
Federation of 
Organic Agriculture 
Movements) 
สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ 
 
 
 
 
 

0 2 ฉบับ  
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

21) 1.21กรณีชื่ออาหารแสดง
คําวา “พรีเมียม” ตอง
แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 365) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การ
แสดงขอความ “พรีเมียม” 
บนฉลากอาหาร หรือ(ฉบับ
ท่ี ๓๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง การแสดงขอความ 
“พรีเมียม” บนฉลากนํ้านม
โคสด และนํ้านมโคชนิด
เต็มมันเนย ท่ีผานกรรมวิธี
พาสเจอรไรส 

 0 2 ฉบับ  

22) 1.22กรณีอาหารฉายรังสี
ตองแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานจากโรงงานฉาย
รังสี หรือผูใหบริการวาจะมี
การฉายรังสีผลิตภัณฑท่ี
ขอรับเลขสารบบอาหารน้ัน
จริง 

 0 2 ฉบับ  

23) 1.23กรณีประสงคแสดง
อายุการเก็บรักษานมโค
พาสเจอรไรส นมปรุงแตง
พาสเจอรไรส ผลิตภัณฑ
ของนมพาสเจอรไรสและ
นมเปรี้ยวพาสเจอรไรสเกิน
กวาท่ีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ตอง
แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ตามหลักเกณฑเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา
อนุญาตการขยายการแสดง
ระยะเวลาการบริโภคของ
นมโคพาสเจอรไรส นมปรุง
แตงพาสเจอรไรส 
ผลิตภัณฑของนมพาสเจอร
ไรสและนมเปรี้ยวพาสเจอร
ไรส 
 
 
 

 0 2 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 15) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

24) 2.กรณกีารย่ืนจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.5) 
สําหรับอาหาร 7 ประเภท
(กรณแีกไข) 

     

25) 2.1แบบตรวจสอบคําขอจด
ทะเบียนอาหาร/แจง
รายละเอียดอาหาร(แบบ 
สบ.5) และการแกไข (สบ.
6) ReProcess 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 - ฉบับ  

26) 2.2ใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ อ.2)/นําเขาอาหาร
(แบบ อ.7)/คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารไมเขา
ขายโรงงาน(แบบ สบ.1)(
ดานหนา-หลัง) และหากมี
แกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ี
ไมเขาขายโรงงานใหแนบ
สําเนาแบบการแกไข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
แลวแตกรณี 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ  

27) 2.3หนังสือแสดงเหตุผล
และรายละเอียดการแกไข
รายละเอียดของอาหาร 

 1 0 ฉบับ กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไม
ชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูล
ท่ีระบุในคําขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสงตัวอยางผลิตภัณฑ 
เอกสารแสดงรายละเอียดความไม
ชัดเจนหรือความไมสอดคลองของ
ผลิตภัณฑประกอบการพิจารณา 

28) 2.4เอกสารประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับจด
ทะเบียนอาหารตามแบบ 
สบ.5-1 กรณีแกไขสูตร
สวนประกอบตามขอ 9 
(แบบ สบ 5-1) กรณีนําเขา
ใหสงหนังสือแจงสูตร
สวนประกอบโดยคิดเปน
รอยละของนํ้าหนักรวมให
ครบ 100% 

 2 0 ฉบับ (พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน) 

29) 2.5ตารางเปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเกาและใหม 
กรณีแกไขสูตร

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 9) 
การแกไขสูตรสวนประกอบตองไม
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สวนประกอบตามขอ 9 
(แบบ สบ 5-1) โดยคิดเปน
รอยละของนํ้าหนักรวมให
ครบ 100%  

เปนการแกไขจนกระท่ังเปลี่ยน
ชนิดลักษณะและประเภทของ
ผลิตภณัฑ เชน เปลี่ยนจากนม
ปรุงแตงเปนผลิตภัณฑของนม 
หรือไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นสตรอ
เบอรรีเปนไอศกรีมหวานเย็น
กลิ่นเลมอน หรือเปลี่ยนลักษณะ
อาหารจากของเหลวเปนขน 

30) 2.6เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณการใชวัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ สบ.5-2 
กรณีมีการใชวัตถุเจือปน
อาหารเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตไว  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 10) 

31) 2.7เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณวิตามินและแรธาตุ
ตามแบบ สบ.5-3 กรณีมี
การใชวิตามินและแรธาตุ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีเคย
ไดรับอนุญาต จํานวน 2 
ฉบับ) 

 2 0 ฉบับ (พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน) 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 11) 

32) 2.8เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิโนตาม
แบบ สบ.5-4 กรณีมีการใช
กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลง
จากเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาต  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 12) 

33) 2.9เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณสมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะหตามแบบ 
สบ.5-5 กรณีมีการใช
กรดอะมิโน สมุนไพร สาร
สกัด สารสังเคราะห 
เปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีเคย
ไดรับอนุญาต  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 13) 

34) 2.10หนังสือมอบอํานาจ 
กรณีเปนผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ  
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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) ภาคผนวก 1 

-หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร 
2) ภาคผนวก 2 

-หลักเกณฑการแสดงช่ืออาหาร 
3) ภาคผนวก 3 

-หลักเกณฑการรายช่ือประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขสําหรับอาหาร 7 ประเภท และการมอบ
อํานาจใหจังหวัดดําเนินการ 

4) ภาคผนวก 4 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.5) และการ
แกไข (สบ.6) ReProcess 

5) ภาคผนวก 5 
-หลักเกณฑการพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร 

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

7) ภาคผนวก 7 
-เอกสารขอมูลผูติดตอ และสถานประกอบการ 

8) ภาคผนวก 8 
-เอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหาร 

9) ภาคผนวก 9 
-หลักเกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบอาหาร 

10) ภาคผนวก 10 
-เอกสารตรวจปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหาร 
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11) ภาคผนวก 11 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแรธาตุ 

12) ภาคผนวก 12 
-เอกสารตรวขสอบปริมาณกรดอะมิโน 

13) ภาคผนวก 13 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห 

14) ภาคผนวก 14 
-หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห 

15) ภาคผนวก 15 
-หลักเกณฑเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาสเจอรไรสนม
ปรุงแตงพาสเจอรไรสผลิตภัณฑของนมพาสเจอรไรสและนมเปรี้ยวพาสเจอรไรส 
 

19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา 27 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวนตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู
มีอํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
2. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได 
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สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 

จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 

 
 

 


