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ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางคุมครองผูบริโภค
จากการควบคุมเปนการกํากับดูแลเพ่ือใหสอดคลองตามหลักการสากลท่ีเนนใหมีการบริหารจัดการ และ
ควบคุมความปลอดภัยอาหารในดานสถานท่ีผลิต เพ่ือใหไดผลิตภัณฑอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ

ปลอดภัยตอการบริโภค  

ในการนี้ สํานักอาหาร จึงไดพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย มาตรการ และพัฒนาระบบการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑอาหารแนวใหม (Re-process) โดยไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหสถานท่ีผลิตอาหาร

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (General GMP), GMP นมพาสเจอรไรสและ GMP 
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด และกําหนดใหนํารองกับอาหาร 7 
ประเภท ไดแก นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและ

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ซ่ึงมีการปรับสถานะจากกลุมอาหารควบคุมเฉพาะท่ีตองพิจารณาเอกสาร
อยางเขมงวดในข้ันตอนการยื่นขออนุญาต มาเปนอาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ท่ีมุงเนนการเพ่ิมความ
รับผิดชอบแกผูประกอบการในการควบคุมการผลิตดวยระบบคุณภาพ มีการประเมินความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑอาหารดวยตนเองในเบื้องตน (Self-assessment) และมีองคความรูดานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
เพียงพอ โดยสํานักอาหารสนับสนุนการจัดการอบรม ใหความรู สอบประเมิน เพ่ือวัดศักยภาพผูยื่นขอ
อนุญาตและผูประกอบการท่ีมีศักยภาพตามเกณฑท่ี อย. กําหนดจะจัดอยูในกลุม A ซ่ึงจะไดรับความสะดวก

ในการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารอยางรวดเร็ว (Fast track) นอกจากนี้ สํานักอาหารยังปรับกระบวนการ
กํากับดูแลอาหารหลังออกสูตลาด มุงเนนการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ โดยเพ่ิมความถ่ีการ
ตรวจสอบภายใน 6 เดือน – 1 ป และจะปรับความถ่ีในการตรวจติดตามบนพ้ืนฐานของผลการตรวจสอบและ

หลักฐานจากผลวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

แนวทาง Re-process สําหรับผลิตภัณฑอาหารท้ัง 7 ประเภท มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 21 
มกราคม 2557 นอกจากนี้ สํานักอาหารยังไดพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีสูตรสวนประกอบ

ตาม Positive list มารวมนํารองและจะขยายผลกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต เพ่ือสรางระบบการ
กํากับดูแลท่ีเขมแข็งยั่งยืน และรองรับการคาเสรีอาเซียน ภายใตความรวมมือ AEC ในป 2558 ดวย 

ประโยชนของแนวทาง Re-process นี้คือ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร  
2. เพ่ิมองคความรูแกผูประกอบการ เพ่ือใหเขาใจกฎระเบียบอาหารท่ีเก่ียวของและปฏิบัติได

อยางสอดคลองกับกฎหมายมากข้ึน 

3. อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการท่ีมีระบบประกันคุณภาพของสถานท่ีผลิตและองค
ความรูระดับดีเยี่ยม  

4. จัดระดับผูประกอบการบนพ้ืนฐานของของระบบประกันคุณภาพอาหาร จะชวยใหการตรวจ

เฝาระวังมุงเนนท่ีกลุมสถานท่ีผลิตและผูประกอบการท่ีเฉพาะมากข้ึน เปนการแกไขปญหาความไมปลอดภัย
อาหารไดตรงกลุมเปาหมาย  

บทนํา 



 

    3 
 

 
 

5. ไดแนวทางการกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหารท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการจัดการความเสี่ยงดาน
คุณภาพและความปลอดภัย ซ่ึงสามารถนําไปขยายผลใชกับประเภทอาหารอ่ืนๆ ตอไป  

6. เพ่ิมความม่ันใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารแกผูบริโภค  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานในแนวทาง Re-process ของเจาหนาท่ีและผูประกอบการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน สํานักอาหารไดจัดทํา “คูมือการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร ๗ ประเภท” ซ่ึงมีรายละเอียดเง่ือนไขการ
จัดกลุม A เพ่ือไดรับสิทธิ์ขออนุญาตอยางรวดเร็ว (Fast track) วิธีการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานความพรอม
ดานตางๆ ท้ังกอนและหลังไดรับเลขสารบบอาหาร นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมระเบียบและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเก่ียวของไวดวย เพ่ือเปนประโยชนแกผูประกอบการและเจาหนาท่ีใชอางอิงในการปฏิบัติให
สอดคลองกับระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหารแนวใหมนี้ 

 
สํานักอาหารไดมีการจัดทําหลักเกณฑ เง่ือนไขของการจัดกลุมผูประกอบการ โดยผูท่ีจะไดรับ

การพิจารณาเปนผูประกอบการกลุม A นั้น ตองมีคุณสมบัติครบทุกขอตามท่ี อย. กําหนดไว ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 
21 มกราคม 2557 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 จะใชเฉพาะเง่ือนไข 2.1 และ 2.2 พิจารณาจัดกลุมกอน
โดยเง่ือนไข หลักเกณฑท่ี อย. กําหนด ไดแก 

1. มีผลการตรวจสถานประกอบการประกอบการขอ/ตออายุเลขสถานท่ีเปนไปตามท่ี อย. 
กําหนด คือ 
  1.1 กรณีสถานท่ีผลิตในประเทศ ใหมีผลการตรวจสถานท่ี (GMP กฎหมาย) คะแนนตั้งแต 
85% ข้ึนไป หรือมีใบรับรองระบบ HACCP หรือ ISO 22000 หรือ Codex GMP โดยพิจารณาจากผลการ
ตรวจลาสุด 
 1.2 กรณีสถานท่ีผลิตอยูตางประเทศ (อาหารนําเขา) ใหมีใบรับรองระบบ HACCP หรือ ISO 
22000 หรือ Codex GMP  

2. ผูยื่นขออนุญาตเขารวมการอบรมและสอบประเมินองคความรูอยางนอย 2 หลักสูตรคือ  
2.1 หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต และ  
2.2 หลักสูตรเฉพาะแตละรายผลิตภัณฑ (แลวแตผูประกอบการจะเลือกอบรม)  

โดยผูเขารวมอบรมตองผานการเขารับอบรมหลักสูตรท่ี 1) กอนท่ีจะเขารวมอบรมหลักสูตรท่ี 2) 
และผลการสอบประเมินองคความรูตองไดคะแนน 80% ข้ึนไป ในแตละหลักสูตร  

3. สงรายงานผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยอาหาร
นั้นๆ และกรณีใชภาชนะพลาสติกมีสีบรรจุและสัมผัสอาหาร ท่ีมีลักษณะเหลว ก่ึงแข็งก่ึงเหลว ใหสงรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 295) พ.ศ. 2548 แก
สํานักอาหาร ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กลาวคือ 

3.1 กรณีอาหารผลิตในประเทศ ใหสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหฯ ของอาหารรุนแรกท่ี
จะวางจําหนายทองตลาด  

3.2 กรณีอาหารนําเขา ใหสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหฯ ของอาหารประกอบการยื่นขอรับ      
เลขสารบบอาหาร  
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4. มีผลการตรวจติดตามภายหลังจากผลิตภัณฑอาหารนั้นจําหนายทองตลาด โดยเจาหนาท่ีสํานัก

อาหารจะตรวจติดตามสถานท่ีผลิต กระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑและฉลากอาหาร รวมถึงสุม
ตัวอยางอาหาร ณ สถานท่ีผลิต/สถานท่ีนําเขา เพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานอาหารนั้นๆ ซ่ึงผลการตรวจ
ติดตามจะตองเปนไปตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว ไมถูกดําเนินคดีภายใน 1 ป หรือมีการแกไขขอบกพรองเสร็จ
สิ้น และแจงกลับมาท่ีสํานักอาหาร กอนท่ีสํานักอาหารจะพิจารณาทบทวนศักยภาพฯ ในปนั้นๆ  

ท้ังนีส้ํานักอาหารจะทบทวนศักยภาพของผูประกอบการตามเกณฑท่ีกําหนดไวทุกๆ 1 ป ปฏิทิน 
คือ ตั้งแตวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ เพ่ือทวนสอบและปรับกลุมผูประกอบการตามหลักเกณฑท่ี อย. กําหนดไว 
โดย ปแรกท่ีจะเริ่มทบทวนหลังจากวันท่ีบังคับใชแนวทาง Re-process คือตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559  

 
ตารางท่ี 1 ขอกําหนด เง่ือนไข หลักเกณฑทางดานศักยภาพของผูประกอบการท่ีจัดเปนกลุม A  

เกณฑ กลุม A (Fast Tract) 

1) ผลการตรวจสถานท่ีผลิต        

• ในประเทศ 
 

 

 
1) มีคะแนน GMP กฎหมาย > 85% 
หรือ 
2) มีผลการตรวจ HACCP หรือ ISO 22000 หรือ 
Codex GMP Certification ลาสุด 

• นําเขา 
มีผลการตรวจ HACCP หรือ ISO 22000 หรือ Codex 
GMP Certification ลาสุด 

2) ผลการสอบวัดความรู > 80% ในแตละหลักสูตร 

3) การสงผลวิเคราะห ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. ผลการตรวจหลังออกสูตลาด ไมเคยถูกดําเนินคดีภายในระยะเวลา 1 ป หรือมีการ
แกไขขอบกพรองเสร็จสิ้น 

              * หมายเหต:ุ มีการทบทวนขอมูลเพ่ือจัดเกรดใหมทุกป 

นอกจากนี้ เ พ่ือใหการปฏิบัติตามแนวทาง Re-process มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน 
ผูประกอบการจะตองมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนเจาของกิจการหรือผูไดรับมอบอํานาจ ตองมีองคความรู โดยการ
เขารวมการอบรมตามหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด หรือศึกษากฎหมาย ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของดวยตนเอง 

2. ตองสามารถจัดประเภทผลิตภัณฑและประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑเบื้องตนดวยตนเอง 
ซ่ึงจะตองเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑอาหารนั้นๆ  

3. ตองจัดเตรียมเอกสารและกรอกขอมูลในแบบฟอรมท่ีกําหนดใหครบถวน โดย 
3.1 ผูประกอบการผลิตอาหาร ใหเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ 

• สําเนาการไดรับอนุญาตสถานท่ี (สบ.1 หรือ อ.2 แลวแตกรณี)  
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• แบบจดทะเบียน (สบ.5) จํานวน 2 ฉบับ  

• เอกสารขอมูลติดตอและสถานประกอบการ จํานวน 2 ฉบับ 

• เอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1) จํานวน 2 ฉบับ 

• เอกสารตรวจสอบปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2) ถามีการใช วัตถุเจือ
ปนอาหาร 

• เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แรธาตุ (สบ.5-3) ถามีการใชวิตามินหรือแรธาตุ 

• เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห (สบ.5-4) 
ถามีการใชสารอาหารตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ภายหลังท่ีผูประกอบการไดรับเลขสารบบอาหาร จะตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑตามประกาศฯ วาดวยอาหารนั้นๆ จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ี
ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ใหแกสํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท้ังนี้ใหเก็บ
สําเนาไวเปนหลักฐาน ณ สถานท่ีผลิต   

3.2 ผูประกอบการนําเขาอาหาร ตองจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมจากเอกสารขอ (2) – (7) ของ 3.1 
ดังนี้ 

• สําเนาการไดรับอนุญาตสถานท่ีนําเขา (อ.7)  

• ใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาฉบับจริง พรอมสําเนา 

• รายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑตามประกาศฯวาดวย
อาหารนั้นๆ จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  

4. ตองเตรียมความพรอมในการตรวจติดตามและประเมินจากเจาหนาท่ี ภายหลังการไดรับ
อนุญาตเลขสารบบอาหารแลว ดังนี้  

4.1 จัดเก็บเอกสารการไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหารและหลักฐานท่ีอางอิงตามขอ 3 
4.2 เอกสารบันทึกและรายงานท่ีเก่ียวของกับการผลิต ตามท่ีกําหนดใน GMP กฎหมาย 
4.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑตามประกาศฯ วาดวยอาหาร

นั้นๆ จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  
4.4 ฉลากอาหารของผลิตภัณฑนั้นๆ  
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดปรับระบบงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร เพ่ือ

สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุงสงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบในการควบคุมการผลิตดวย
ระบบคุณภาพ โดยเนนระบบประกันสถานท่ีผลิต เพ่ือความปลอดภัยของอาหารตั้งแตป พ.ศ.2544 พรอมให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายอยางตอเนื่อง ในปพ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณสุข ไดออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท จํานวน 7 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 350) พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแตง 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑของนม 
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 353) พ.ศ.2556 เรื่อง นมเปรี้ยว 
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 354) พ.ศ.2556 เรื่อง ไอศกรีม 
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

และเพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันของท้ัง 7 ฉบับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 
ฉบับ (นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท) ฉบับลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. กําหนดใหสถานท่ีผลิตอาหาร 7 ประเภท (นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว 
ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท) ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) โดยผูผลิตหรือผูนําเขาอาหาร ตองจัดใหมีสถานท่ีหรือใบรับรองสถานท่ีผลิต
สําหรับการนําเขาอาหาร แลวแตกรณีดังนี้ 

1.1 นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ซ่ึงเปนชนิดเหลวพาสเจอรไรส และ
ผลิตภัณฑดังกลาวท่ีผลิตจากนมของสัตวอ่ืนท่ีนํามาบริโภคในลักษณะท่ีเปนนมพรอมบริโภคชนิดเหลวพาส
เจอรไรส ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ.2550 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความ
รอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ซ่ึงตองมีผูควบคุมการผลิต ท่ีมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

1.2 นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ซ่ึงเปนอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําหรือชนิดท่ีปรับกรด 
ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด 
เวนแตผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารท่ีไดรับอนุญาตกอนวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2556 ตองปฏิบัติตามประกาศฯ 
ภายในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 และตองมีผูควบคุมการผลิตท่ีผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

 

มาตรการทางกฎหมาย 
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1.3 อาหารอ่ืนนอกเหนือจากท่ีตองปฏิบัติตาม (1.1) และ (1.2) ตองปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร 

2. กําหนดให นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เปนอาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (ศึกษารายละเอียด
ไดท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่อง) 

3. ปรับแกไขรายละเอียดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค ในสวนของนิยาม ชื่อ
อาหาร การแสดงสวนประกอบ และขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

4. กรณีอาหารขางตนเขาขายเปนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 238) พ.ศ.2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2544 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 367) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม พ.ศ.2556 เชน อาหารท่ีใชสําหรับผูปวยเฉพาะโรค หรือผูท่ีมีสภาพผิดปกติทางรางกาย อาหารท่ี
ใชสําหรับบุคคลผูมีวัตถุประสงคในการบริโภคอาหารเปนพิเศษ อาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุมน้ําหนักตัว 
อาหารสําหรับผูสูงอายุ อาหารสําหรับสตรีมีครรภ เปนตน ตองยื่นขออนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะใชได 

5. วันบังคับใช : ตั้งแตวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2557 เปนตนไป และสําหรับผูผลิตหรือนําเขา
อาหารตามประกาศท้ัง 7 ฉบับ ท่ีไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร หรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร 
ซ่ึงออกใหกอนวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2557 ใชเลขสารบบอาหารเดิมตอไปได โดยถือวาไดจดทะเบียนอาหาร
ตามประกาศฉบับนี้แลว 

ดวยพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กําหนดใหสถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีสถานท่ีผลิตอาหารเขา
ขายเปนโรงงาน (คนงาน 7 คน หรือมีเครื่องจักร 5 แรงมาข้ึนไป) และสถานท่ีนําเขาอาหารเพ่ือจําหนายตอง
ไดรับอนุญาตกอน และสําหรับสถานท่ีผลิตอาหารไมเขาขายเปนโรงงาน (คนงานไมถึง 7 คน และมีเครื่องจักร
อุปกรณไฟฟา แกสหุงตม คํานวณไดนอยกวา 5 แรงมา) ตองยื่นขออนุญาตใหเปนไปตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 ดังนั้น ผูประกอบ
อาหารประเภทนมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เพ่ือจําหนายตองดําเนินการ ดังนี้ 

สถานประกอบการอาหาร  

สถานท่ีผลิต และสถานท่ีนําเขาตองปฏิบัติใหเปนไปตาม “หลักเกณฑวิธีการผลิตท่ีดีในการผลิต
อาหาร (GMP) ตามกฎหมาย” แลวแตกรณี ตามท่ีกลาวไวแลวขางตน สําหรับอาหารท่ีนําเขา ผูนําเขาตองมี
หนังสือหรือใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหารท่ีอยางนอยเทียบเทา GMP กฎหมาย และ
เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกอบการพิจารณา 
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ผลิตภัณฑอาหาร  

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องดานคุณภาพหรือมาตรฐาน 
และความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดอาหารอ่ืนๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. กลุมประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับอาหารท่ีหามผลิต/นําเขา หรือจําหนาย 
ไดแก 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารท่ีมีความเสี่ยงจากโรควัวบา 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดอาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 

(ปลาปกเปาทุกชนิดและอาหารท่ีมีเนื้อปลาปกเปาเปนสวนผสม) 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดเง่ือนไขการนําเขาอาหารท่ีมีความเสี่ยงจาก

การปนเปอนสารกัมมันตรังสี 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การหามผลิต นําเขา หรือจําหนายอาหารท่ีมีการ

บรรจุสิ่งอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนท่ีมิใชอาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบหอ 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดอาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 

(อาหารท่ีตรวจพบสารเมลามีน (Melamine) และสารในกลุมเมลามีน (ซัยยานูริก (Cyanuric acid)) 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดอาหารท่ีหามนําเขาหรือจําหนาย (อาหารท่ี

พนกําหนดหมดอายุ หรือพนกําหนดท่ีควรบริโภค) 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดอาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 

(อาหารท่ีมีการปนเปอนสารพันธุกรรมครายไนนซี Cry 9C DNA Sequence) 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดวัตถุท่ีหามใชในอาหาร 
2. กลุมประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย ไดแก 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร/ซัยคลาเมต/สตีวิออลไกโคไซด/

เกลือบริโภค/วัตถุแตงกลิ่นรสอาหาร 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การใชจุลินทรียโพรไบโอติกในอาหาร 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุท่ี

ทําจากพลาสติก 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ 

การใชภาชนะบรรจุ และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอน (โลหะหนัก) 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารท่ีมียาสัตวตกคาง 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีการปนเปอนสารเคมีกลุม

เบตาอะโกนิสต 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีการปนเปอนสารกัมมันตรังสี 
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3. กลุมประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับขอกําหนดการแสดงฉลาก/การกลาวอาง

สารอาหาร/คําเตือน ไดแก 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารท่ีไดจากเทคนิคการดัดแปลง

พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารท่ีมีสวนผสมของวานหาง

จระเข 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารท่ีมีใบแปะกวย และสาร

สกัดจากใบแปะกวย 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารท่ีใชเพ่ือรักษาคุณภาพ

หรือมาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง หลักเกณฑการแสดงขอความบนฉลากอาหาร

เก่ียวกับการไดรับการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต 
1.2.2 ตองจดทะเบียนอาหาร เพ่ือรับเลขสารบบอาหาร และนําไปแสดงบนฉลากอาหาร  
 

การขอรับเลขสารบบอาหาร 

สถานประกอบการอาหารท่ีมีความประสงคจะผลิต/นําเขาอาหารเพ่ือจําหนาย จะตองยื่นขอรับ
เลขสารบบอาหารตอผูอนุญาต ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ณ จังหวัดท่ีสถานประกอบการอาหารนั้นตั้งอยู (เฉพาะกรณีท่ีเปนผลิตภัณฑอาหารท่ีไดรับมอบ
อํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) โดยดําเนินการยื่นขออนุญาตในสวนสถานประกอบการ
อาหาร และสวนผลิตภัณฑอาหาร ดังนี้ 

1. การยื่นขออนุญาตสถานประกอบการอาหาร เปนการยื่นขออนุญาตเก่ียวกับสถานท่ีในการ
ดําเนินการธุรกิจดานอาหาร แบงออกไดเปน 3 สถานะ ดังนี้ 

1.1 สถานท่ีผลิตอาหารเขาขายโรงงาน กลาวคือ มีการใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 5 
แรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแต 5 แรงมา หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนข้ึนไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม 
ผูผลิตจะตองยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) พรอมเอกสารหลักฐาน ซ่ึงสามารถศึกษา
รายละเอียดไดจากระเบียบการและเอกสารท่ีตองใชประกอบการยื่นขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร1 โดยเม่ือ
ผานการตรวจประเมินแลวจะไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ท่ีมีอายุการอนุญาตถึงวันท่ี 31 ธันวาคม
ของปท่ีสามนับจากป พ.ศ. ท่ีไดรับอนุญาต และมีคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหารตั้งแต 3,000 – 10,000 บาท 
ตามกําลังเครื่องจักรหรือคนงานท่ีเก่ียวของในการผลิต 

 
 
 
 

1หมายเหตุ:  สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี   

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/data/rules/O1/FormO1.pdf 



 

    10 
 

 
 
1.2 สถานท่ีผลิตอาหารไมเขาขายโรงงาน กลาวคือ มีการใชเครื่องจักรมีกําลังรวมต่ํากวา 5 

แรงมา และใชคนงานนอยกวา 7 คน ผูผลิตจะตองยื่นคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในทํานองเดียวกับสถานท่ีผลิตอาหารเขาขาย
โรงงานขางตน และเม่ือผานการตรวจพิจารณาเอกสารและประเมินสถานท่ีผลิตในทํานองเดียวกันแลว จะได
รับคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) โดยไมเสียคาธรรมเนียม 

1.3 สถานท่ีนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ผูนําเขาอาหารจะตองยื่นคําขออนุญาต
นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) พรอมเอกสารหลักฐาน โดยศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก
คูมือเก่ียวกับขออนุญาตนํา หรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (อ.6/ อ.8/ อ.9/ อ.10/ ส.5)2 และเม่ือผาน
การตรวจพิจารณา จะไดรับใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) โดยมีอายุการ
อนุญาตถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีสามนับจากปพ.ศ. ท่ีไดรับอนุญาตท่ีถือเปนปแรก และมีคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร 15,000 บาท 

การไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารไมเขาขาย
โรงงาน (แบบ สบ.1) หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) เปนการไดรับเลข
ประจําสถานท่ี จํานวน 8 หลัก ซ่ึงเปนเพียงขอมูลชุดแรก (X) ของเลขสารบบอาหาร และสามารถดําเนินการ
ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑเพ่ือขอรับเลขสารบบอาหาร ในข้ันตอนตอไป 

2. การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร เปนข้ันตอนการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารภายหลังการ
ไดรับเลขประจําสถานท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงประกอบดวยขอมูล 2 ชุด ไดแก  

2.1 ขอมูลชุดแรก เปนขอมูลสถานท่ี จํานวน 8 หลัก 
2.2 ขอมูลชุดหลัง เปนขอมูลผลิตภัณฑ จํานวน 5 หลัก รวมเปน 13 หลัก เพ่ือนําไปแสดง

บนฉลากอาหารแตละผลิตภัณฑ 
สําหรับวิธีการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นม

เปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เปนไปตามระเบียบ
การและเอกสารประกอบการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหารท่ีจะกลาวตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2หมายเหตุ:  สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี 
                     http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/6-HandbookImportlicense.pdf 
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รายละเอียดขอมูลท่ีแสดงบนเลขสารบบอาหาร มีดังนี้ 
  

เลขสารบบอาหาร ประกอบดวยตัวเลข 13 หลัก แสดงถึงขอมูลสําคัญ 2 ชุด ไดแก 
º ชุดขอมูลชุดแรก (X) คือขอมูลสถานท่ีประกอบการ ประกอบดวยตัวเลข 8 หลักแรก 

º ชุดขอมูลชุดหลัง (Y) คือขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ ประกอบดวยตัวเลข 5 หลักหลัง 
 

 

XX-X-XXXXX-Y-YYYY 

แสดงถึง 

º จังหวัดท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบการน้ันๆ 

º ใชรหัสตัวเลข 2 หลักแทนอักษรยอ เชน 12 แทน 
จังหวัดนนทบุรี (ดูตารางแสดงรหัสจังหวัดประกอบ) 

แสดงถึง 

º เลขสถานท่ีผลิต/นําเขาอาหาร และป พ.ศ. ท่ีอนุญาต 

º ใชรหัสตัวเลข 5 หลัก โดย 3 หลักแรก คือเลข
สถานท่ีผลิตหรือนําเขาอาหาร และ 2 หลักหลังเปน
เลขทายของป พ.ศ. ท่ีอนุญาตสถานท่ีดังกลาว 

แสดงถึง 

º เลขลําดับท่ีของอาหารท่ีผลิตโดยสถานท่ีผลิต/
นําเขา ท่ีผานการอนุญาตจากหนวยงานท่ีประเมิน

เลขสารบบอาหารขางหนา (ตาม  ) เรียง
ตามลําดับจากนอยไปหามาก 

º ใชรหัสตัวเลข 4 หลัก เชน  
   ลําดับท่ี 1   ใช 0001 

   ลําดับท่ี 99 ใช 0099 แสดงถึง 

º หนวยงานท่ีออกเลขสารบบอาหาร ใชรหัสตัวเลข 1 หลัก 

   1 หมายถึง อาหารท่ีไดรับเลขสารบบอาหารจาก อย. 
   2 หมายถึง อาหารท่ีไดรับเลขสารบบอาหารจากจังหวัด 

แสดงถึง 

สถานะของสถานท่ีประกอบการและหนวยงานท่ี
อนุญาตสถานท่ีน้ันๆ  
  º ใชรหัสตัวเลข 1 หลัก : 
     1 หมายถึง สถานท่ีผลิต 

    3 หมายถึง สถานท่ีนําเขา 

    2 หมายถึง สถานท่ีผลิต 

    4 หมายถึง สถานท่ีนําเขา 
 

อนุญาตโดย อย. 
(เลขคี)่ 

อนุญาตโดย จว.
(เลขคู) 
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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  

พ.ศ.2557 กําหนดใหผูท่ีประสงคจะผลิต/นําเขาอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน สําหรับ 7 ประเภท 
ไดแก นมโค นมปรุงแตง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ 
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เพ่ือจําหนาย จะตองดําเนินการขอรับเลขสารบบอาหารตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (กรณีเปนอาหารท่ีมอบอํานาจ) ภายหลังการ
ไดรับใบอนุญาตผลิต/นําเขาอาหาร/สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน แลวแตกรณี โดยการย่ืนจด
ทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5 ดังรายละเอียดท่ีจะกลาวตอไป 

 
ตารางท่ี 2 รายชื่อประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขสําหรับอาหาร 7 ประเภท และการมอบ
อํานาจใหจังหวัดดําเนินการ 

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
มอบอํานาจใหจังหวัด 

ดําเนินการ 
1.  นมโค (ฉบับท่ี 350) พ.ศ.2556   

2.  นมปรุงแตง (ฉบับท่ี 351) พ.ศ.2556  

3.  ผลิตภณัฑของนม (ฉบับท่ี 352) พ.ศ.2556  

4.  นมเปรี้ยว (ฉบับท่ี 353) พ.ศ.2556  

5.  ไอศกรมี (ฉบับท่ี 354) พ.ศ.2556 ทุกชนิด ยกเวนไอศกรีมชนิดผง 
6.  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 355) พ.ศ.2556 เฉพาะหนอไมปรับกรดบรรจุปบ 
7.  เครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท

และเครื่ องดื่ มชนิดแหง  เฉพาะ
กระเจี๊ยบ เกกฮวย หลอฮังกวย 
มะตูม ขิง ขา บัวบก ตะไคร ใบเตย 
ใบหม อน  มะนาว  ลํ า ไ ย  ลิ้ น จี่ 
มะขาม มะขามปอม และเครื่องดื่มท่ี
ทําจากธัญพืช ไดแก ขาวสาลี ขาว
ฟาง ขาวโพด ลูกเดือย เม็ด บัว     
ถ่ัวแดง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ยกเวน
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  ท่ี มี ก า ซ
คารบอนไดออกไซด หรือออกซิเจน
ผสมอยูดวย และเครื่องดื่มชนิดแหง
อ่ืน 

หมายเหตุ: การมอบอํานาจใหจังหวัดดําเนินการ :           หมายถึง ไมไดมอบอํานาจใหจังหวัด 
  “มีขอความ” หมายถึง มอบอํานาจใหบางสวน 

 
กรณีท่ีอาหารท้ัง 7 ประเภทขางตน เขาขายเปนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ ตองยื่นขออนุญาต

ใชฉลากอาหารตาม แบบ สบ.3 ดวย 
  

ระเบียบการและเอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียน/แจงรายละเอียดอาหาร 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงข้ันตอนการยื่นจดทะเบียนอาหารสําหรับอาหาร 7 ประเภท เพ่ือขอรับเลขสารบบอาหาร 
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การย่ืนจดทะเบียนอาหาร/ แจงรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) สําหรับอาหาร 7 ประเภท 

การยื่นจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5) สําหรับอาหาร 7 ประเภท เพ่ือขอรับเลขสารบบอาหาร
ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร 
พ.ศ.2557 โดยใหดําเนินการยื่นจดทะเบียนอาหารตามขอ 3 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบทายระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 และ
รายละเอียดของผลิตภัณฑท่ีจดทะเบียนอาหารเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้หาก
ผลิตภัณฑมีรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกฎหมายกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากอนการยื่นจดทะเบียนอาหาร  

รายละเอียดและหลักฐานประกอบการยื่นจดทะเบียนอาหาร มีดังนี้ 
1. ใบจดทะเบียน/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จํานวน 2 ฉบับ (พิมพขอความครบถวน

และลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ) 
2. สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) / นําเขาอาหาร (แบบ อ.7) / คําขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารไมเขาขายเปนโรงงาน (แบบ สบ.1) (ดานหนา – หลัง) แลวแตกรณี และหากมีการแกไขสถานท่ี
ผลิตอาหารใหใชสําเนาแบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) เพ่ิมดวย 

3. ใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร (กรณีนําเขา) (ดูรายละเอียดใบรับรอง
สถานท่ีผลิตอาหาร สําหรับการนําเขาอาหาร หนา 19, 69 และ 70) 

4. เอกสารขอมูลผูติดตอและสถานประกอบการ จํานวน 2 ฉบับ (พิมพเทานั้น) 
5. เอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ .5-1 จํานวน 2 ฉบับ 

(พิมพเทานั้น) 
กรณีนําเขาใหสงหนังสือแจงสูตรสวนประกอบจากผูผลิต ท่ีมีการลงลายมือชื่อหรือประทับตรา

สําคัญของหนวยงานผูผลิต กรณีเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือฉบับสําเนา ใหผูรับอนุญาตนําเขารับรองวา
เปนเอกสารแสดงสูตรและสวนประกอบจากผูผลิต 

6. กรณีท่ีมีการใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหาร
ตามแบบ สบ.5-2  

7. กรณีท่ีมีวิตามินและแรธาตุเปนสวนประกอบ ใหยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินแรธาตุ
ตามแบบ สบ.5-3  

8. กรณีท่ีมีกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห เปนสวนประกอบ ใหยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะหตามแบบ สบ.5-4  

9. รายงานผลการตรวจวิเคราะห แลวแตกรณี ดังนี้ 
9.1 กรณีผลิต ใหสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหของอาหารรุนแรกท่ีจะวางจําหนาย ชุด

ตนฉบับ (ฉบับจริง) ภายหลังการไดรับเลขสารบบอาหาร ตอหนวยงานผูอนุญาต 
9.2 กรณีนําเขา ใหสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหของอาหาร ชุดตนฉบับ (ฉบับจริง) 

ประกอบการจดทะเบียนอาหาร  
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ท้ังนีร้ายงานผลการตรวจวิเคราะหของอาหารท่ีจะตองยื่นแกเจาหนาท่ี จะประกอบดวย 
1. รายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานของ นมโค นมปรุงแตง นมเปรี้ยว 

ผลิตภัณฑของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้นๆ  

2. รายงานผลการตรวจวิเคราะหเพ่ิมเติม สําหรับอาหารบางประเภท ไดแก  
2.1 เครื่องดื่มท่ีมีกาเฟอีน ตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหปริมาณกาเฟอีน และ

สารอาหารตามท่ีแสดงฉลาก 
2.2 อาหารท่ีสูตรมีการใสรังนก ตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห ปริมาณโปรตีน ชนิด

และปริมาณกรดอะมิโน และผลการตรวจวิเคราะหท่ีแสดงวาผลิตภัณฑนั้นมีรังนกเปนสวนประกอบอยูจริง 
2.3 อาหารประเภทซุปเนื้อสัตวสกัด ตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห ปริมาณโปรตีน 

ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน 
2.4 อาหารท่ีสูตรมีการใสโสมและประสงคจะแสดงคําวา “โสม” เปนสวนของชื่ออาหาร 

ตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหท่ีแสดงวาผลิตภัณฑนั้นมีโสมเปนสวนประกอบอยูจริง (Ginsenoside)  
2.5 อาหารท่ีสูตรมีการเติมวัตถุเจือปนอาหาร ไดแก วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล สีผสม

อาหาร(สีสังเคราะห), วัตถุกันเสีย ตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ 
3. รายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานพลาสติก ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี 295) พ.ศ.2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานภาชนะบรรจุพลาสติก กรณีใช
ภาชนะบรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีบรรจุและสัมผัสอาหารท่ีมีลักษณะเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลว  

ท้ังนี้หลักเกณฑและเง่ือนไขรายงานผลการตรวจวิเคราะห ใหเปนไปตามคําสั่งคณะกรรมการ
อาหารท่ี 1/2545 กําหนดสวนราชการหรือสถาบันท่ีคณะกรรมการอาหารใหการยอมรับผลการตรวจวิเคราะห
อาหารเพ่ือประกอบการขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ดังนี้ 

1. หนวยงานการตรวจวิเคราะหอาหาร3 
1.1 หนวยงานของรัฐท้ังในประเทศและตางประเทศ 
1.2 หนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับมอบหมายหรือไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐของ

ประเทศนั้นๆ 
1.3 หนวยงานหรือองคกรท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีไดรับการรับรองโดยหนวยงาน

รับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3หมายเหตุ: การใชผลการตรวจวิเคราะหจากหนวยงานตามขอ 1.2 หรือ ขอ 1.3 จะตอง 
• แนบหลักฐานการไดรับมอบหมายหรือไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐของประเทศ

นั้นๆ ตามขอ 1.2 หรือ 
• หลักฐานการไดรับการรับรองโดยหนวยงานรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

อยางนอยเทียบเทา (ISO/IEC 17025) ตามขอ 1.3  
ท้ังนี้ตองมีรายการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานและชนิดอาหารท่ีไดรับการ

มอบหมายหรือไดรับการรับรอง ตรงตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับของอาหารชนิด
นั้นๆ (สามารถศึกษาตัวอยางรายชื่อหนวยงานท่ีใหบริการตรวจวิเคราะหไดท่ีหนา 63 - 64) 
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2. แนวทางการแสดงรายงานผลการตรวจวิเคราะหสําหรับอาหารแตละประเภท ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขเฉพาะอาหารนั้นๆ  
2.1 รายงานผลการตรวจวิเคราะหจะตองเปนฉบับจริงท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันท่ีออก

รายงานผลการตรวจวิเคราะหจนถึงวันท่ียื่นคําขอ ซ่ึงควรมาจากหนวยงานเดียวกัน ท้ังนี้อาจใชจากหลาย
หนวยงานได แตในรายงานผลการตรวจวิเคราะหของแตละหนวยงานนั้นตองระบุวาวิเคราะหจากผลิตภัณฑ
ในรุนการผลิตเดียวกัน 

2.2 รายงานผลการตรวจวิเคราะหจะตองมีรายละเอียดครบตามขอกําหนดท่ีตองตรวจ
วิเคราะหท่ีระบุในคูมือรายงานการตรวจวิเคราะห4 

2.3 ผูประกอบการจะตองรับรองวาจะผลิต หรือ นําเขา ใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไป
ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนั้นๆ 

2.4 กรณีท่ีตองวิเคราะหซอม หรือวิเคราะหเพ่ิม ตองสงวิเคราะหท่ีหนวยงานเดิมเทานั้น 
ยกเวน หนวยงานนั้นไมสามารถวิเคราะหในรายการดังกลาวได โดยผูสงวิเคราะหตองทําหนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริง 

2.5 กรณีรายงานผลการตรวจวิเคราะหระบุชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อ และ/หรือ สถานท่ีผลิตไม
ตรงกับท่ีแจงในคําขอฯ (แบบ สบ.5) ใหรับรองวา “รับรองตัวอยางท่ีสงวิเคราะหมีสูตรเดียวกับท่ียื่นจด
ทะเบียนอาหาร...” (แจงชื่อและท่ีตั้งสถานท่ีผลิตจริง) พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลท่ีผลการตรวจวิเคราะหระบุชื่อ
อาหาร ชื่อตรา ชื่อและสถานท่ีผลิตไมตรงตามท่ียื่นจดทะเบียนอาหาร         . 

2.6 กรณีขอใชรายงานผลการตรวจวิเคราะหรวม อาหารท่ีจะใชรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหรวมจะตองมี สูตรสวนประกอบ, กรรมวิธีการผลิต เหมือนกัน และตองผลิตจากสถานท่ีผลิตเดียวกัน
กับอาหารท่ีไดรับอนุญาตไวแลว โดยหากเปนผลการตรวจวิเคราะหของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ตองยื่น
หนังสือตอสํานักอาหารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

• สําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห 
• หนังสือยินยอมใหใชผลวิเคราะหรวม จากเจาของสิทธิ์ผลการตรวจวิเคราะหนั้น 
• หนังสือขอใชผลวิเคราะหรวมจากผูตองการขอใชผลการตรวจวิเคราะหของผูอ่ืน 

10. เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจขอเอกสารหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติมได หากเห็นวา

รายละเอียดของอาหารมีความไมชัดเจน เชน 
• เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑและฉลากอาหาร 
• สําเนาหนังสือสอบถามเก่ียวกับอาหาร (กรณีประเภทของอาหารมีความคาบเก่ียวกัน) 
• สําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะหสารอาหารเพ่ือแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฯ 

วาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ (กรณีชื่ออาหารมีการกลาวอางทางโภชนาการ เชน หมากฝรั่งปราศจากน้ําตาล 

ขนมปงแคลเซียมสูง) 
 
 
 
 

 

4 หมายเหตุ: สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี   
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/1-Lab_Dmsc26-2-50.pdf 
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• สําเนาใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic) จากหนวยงานของรัฐ หรือ 
หนวยงานท่ีไดรับรองการรับรองจากหนวยงานของรัฐ หรือ จากหนวยงานรับรองสากล เชน IFOAM (The 
International Federation of Organic Agriculture Movements) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (กรณีชื่ออาหารมีกลาวอาง “ออรกานิก” “เกษตรอินทรีย” “เกษตรธรรมชาติ” หรือ คําท่ีสื่อ
คลายกัน) เปนตน 

• กรณีอาหารฉายรังสี ตองมีเอกสารหรือหลักฐานจากโรงงานฉายรังสี หรือผูใหบริการวาจะมี
การฉายรังสีผลิตภัณฑท่ีมาขอรับเลขสารบบอาหารนั้นจริง ประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนอาหาร (สบ.5) 
 

การดําเนินการของผูประกอบการหลังจากไดรับเลขสารบบอาหาร 
เม่ือไดรับเลขสารบบอาหารแลว ผูประกอบการจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
1. ตองควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ และฉลาก ใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 
2. จัดเก็บรายละเอียดและขอมูลดังตอไปนี้ ไว ณ สถานประกอบการ เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

การตรวจเฝาระวังของเจาหนาท่ี 
2.1 เอกสารการไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหาร และรายละเอียดของผลิตภัณฑ ดังเชน สูตร

สวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต คุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ/ภาชนะบรรจุ เปนตน 
2.2 เอกสารบันทึกและรายงานท่ีเก่ียวของกับการผลิตตามท่ีกําหนดใน GMP กฎหมาย 
2.3 รายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุพลาสติกมีสี 

(ถามี) ฉบับสําเนาท่ีตรงกับตนฉบับท่ีนําสงตอหนวยงานผูอนุญาต  
2.4 รายงานผลการตรวจวิเคราะหเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑท่ีประสงคจะแสดงชนิดและ

ปริมาณสารอาหาร โดยไมตองนําสงตอหนวยงานผูอนุญาต ไดแก 
2.4.1 อาหารท่ีตองแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182) 

พ.ศ.2541 คือ อาหารตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้  
 อาหารท่ีมีการกลาวอางทางโภชนาการ  
 อาหารท่ีมีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย  
 อาหารท่ีมีการระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสริมการขาย  
 อาหารท่ีมีการเติมสารอาหาร หรือ มีการกลาวอางถึงสารอาหารใดบนฉลาก 

2.4.2 อาหารอ่ืนซ่ึงไดมีประกาศฯ กําหนดในสวนท่ีเก่ียวกับการแสดงสารอาหารบนฉลาก
เอาไวแลวโดยเฉพาะ 

2.4.3 อาหารท่ีประสงคจะแสดงชนิดและปริมาณสารอาหาร บนฉลาก 

ท้ังนี้รายงานผลการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหารตองเปนไปตามเง่ือนไข 
ดังตอไปนี้ 

• เปนรายงานผลการตรวจวิ เคราะห ท่ีมาจากสวนราชการหรือสถาบัน ท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือ หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหของเอกชนท่ีเปนสากล (Authorized body) หรือ
หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหของบริษัทท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานรับรองหองปฏิบัติการ ไมวาจะเปน 



 

    18 
 

 
 
หนวยวิเคราะหภายในประเทศหรือตางประเทศ ท้ังนี้ตองมีหลักฐานแสดงวาหนวยงานตรวจวิเคราะหนั้นๆ มี
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห อยางนอยเทียบเทา ISO 17025 หรือมีหนวยงานราชการรับรองในรายการ
ตรวจวิเคราะหนั้น 

• สามารถใชผลตรวจวิเคราะหของหลายหนวยงานประกอบกันได 

• ในกรณีท่ีสูตรไมเปลี่ยนแปลงจากเดิม สามารถใชผลตรวจวิเคราะหท่ีมีอายุเกิน 1 ปได  

• กรณีใชผลวิเคราะหรวม สูตรตองไมเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
2.5 ฉลากอาหารของผลิตภัณฑ โดยการแสดงฉลากอาหารใหปฏิบัติตาม 

2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องของอาหารนั้นๆ  
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก   
2.5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ กรณีมีการแสดงฉลาก

โภชนาการ 
2.5.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารตางๆ เชน 

การแสดงฉลากของอาหารท่ีมีสวนผสมของวานหางจระเข เปนตน 
2.6 ใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร5  ซ่ึงตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

2.6.1 มีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 หนวยงานท่ีออกใบรับรอง เชน หนวยงานของรัฐของประเทศผูผลิต หรือหนวยงาน

ท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐของประเทศผูผลิต ใหมีหนาท่ีออกใบรับรองนั้นๆ (แนบหลักฐานการ
ไดรับการรับรองประกอบการพิจารณา) หรือหนวยงานท่ีออกใบรับรอง (Certification Body: CB) ท่ีไดรับ
การรับรองจากหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ตามระบบสากล: International 
Accreditation Forum (IAF) 

 ชื่อและท่ีตั้งสถานท่ีผลิต 
 ระบบประกันคุณภาพอาหารอยางใดอยางหนึ่ง เชน GMP, HACCP, ISO 9001 

หรือ 9002 หรือ ISO22000 เกณฑหรือ ระบบอ่ืนท่ีเทียบเทา ซ่ึงตองแนบเอกสารชี้แจงเกณฑหรือระบบนั้น
ประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ใหรวมถึงหลักเกณฑตาม 

- ประกาศฯ (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร หรือ  

- ประกาศฯ (ฉบับท่ี 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต 
และเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน โดยวิธีพาสเจอรไรส หรือ  

- ประกาศฯ (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด  

 ขอบเขตของประเภทอาหารท่ีรับรอง โดยสอดคลองกับประเภทอาหารท่ีขอ
อนุญาตนําเขา 

 
 
 

5 หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
ใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการนําเขาอาหาร ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 14 ธันวาคม 
2554 ตามแนบ หนา 61 - 62 
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 ขอบเขตของประเภทอาหารท่ีรับรอง โดยสอดคลองกับประเภทอาหารท่ีขอ 
 วันเดือนปท่ีออกใบรับรอง หรือ ชวงเวลาท่ีใบรับรองมีอายุการใช กรณีท่ีไมระบุ ให

ใบรับรองนั้นมีอายุ 1 ป นับจากวันท่ีออกใบรับรอง หรือมีหลักฐานจากหนวยงานท่ีรับรองสถานท่ีผลิตวา
ใบรับรองฯ ยังคงมีสภาพเปนไปตามเกณฑ 

2.6.2 ตองเปนเอกสารตนฉบับ กรณีท่ีไมใชตนฉบับตองทําการรับรองสําเนาเอกสาร
ใบรับรองนั้น โดยหนวยงานท่ีออกใบรับรองนั้น หรือ บุคคลท่ีรัฐบาลรับรอง เชน NOTARY PUBLIC หรือ
หนวยงานของรัฐของประเทศผูผลิต หรือ สถานทูตผูผลิตในประเทศไทย เปนตน 

2.6.3 ในกรณีท่ีใบรับรองสถานท่ีผลิตนั้น ไมใชภาษาอังกฤษ จะตองแนบคําแปลท่ีเปน
ภาษาไทย/อังกฤษ จากหนวยงานรับรองคําแปลถูกตอง โดยหนวยงานของรัฐ หรือ สถานทูตผูผลิตในประเทศ
ไทย หรือสถานทูตไทยในประเทศผูผลิต หรือหนวยงานเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจการแปลเอกสารท่ีเปน
มาตรฐานสากลพรอมแนบใบรับรองการแปลท่ีไดรับประกอบการพิจารณา 
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แนวทางการกรอกแบบฟอรม สบ.5 

1. ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจงรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) ตองมีรูปแบบและเนื้อหาเปนไป
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.
2557 โดยหามปรับเปลี่ยนตําแหนงขอความ และรูปแบบ รวมท้ังดานหนา – หลังตองอยูในแผนเดียวกัน 

2. รายการอาหารท่ีพิมพในแบบ สบ.5 1 ชุด ตอ 1 รายการ 
3. พิมพรายละเอียดในแบบ สบ.5 จํานวน 2 ฉบับ และลงลายมือชื่อจริงผูรับอนุญาตทุกฉบับ 
 

แบบ สบ.5 ดานหนา 

 

แนวทางการกรอกเอกสาร 
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การพิมพรายละเอียดในใบจดทะเบียนอาหาร / แจงรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) มีดังนี้ 

แบบฟอรมสวนท่ี 
ดวยผลิตภัณฑ นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปดสนิท เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ท้ัง 7 ประเภท จัดเปนอาหารกลุม 2 (อาหารท่ีกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน)   

ใหทําเครื่องหมาย  ขอจดทะเบียนอาหาร และ 
กรณีเปนผูผลิต ใหทําเครื่องหมาย  ผลิต, ผูนําเขา ใหทําเครื่องหมาย  นําเขา 

แบบฟอรมสวนท่ี 

ชื่ออาหาร 
2.1 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่อง สําหรับอาหารท่ีมีการ

กําหนดการแสดงชื่ออาหารไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั้นๆ ไดแก 
(1) นมโค ใหปฏิบัติตามขอ 19 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 350)  พ.ศ.

2556 เรื่อง นมโค 
(2) นมปรุงแตง ใหปฏิบัติตามขอ 13 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 351) 

พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแตง 
(3) นมเปรี้ยว ใหปฏิบัติตามขอ 18 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 353) 

พ.ศ.2556 เรื่อง นมเปรี้ยว 
(4) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ใหปฏิบัติตามขอ 8 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท หรือ 
2.2 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก (ฉบับท่ี 194) พ.ศ.2543 

สําหรับผลิตภัณฑของนม ไอศกรีม และอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท โดยใหใชชื่ออยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 

(1) ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อท่ีเรียกใชอาหารตามปกติ เชน ปลาทูนาใน
น้ํามันพืช 

(2) ชื่อท่ีแสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร เชน ไอศกรีมหวานเย็นรสสม 
(3) ชื่อทางการคา การใชชื่อนี้ตองมีขอความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหารกํากับชื่อ

อาหารดวย เชน บีบี (ไอศกรีมนมผสม) 
(4) กรณีประสงคจะแสดงตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีฉลาก ใหแสดงชื่อตราหรือ

เครื่องหมายการคานั้นไวในวงเล็บตอทายชื่ออาหารในคําขอ เชน ไอศกรีมหวานเย็นรสสม (ตราบูบู) 
(5) กรณีประสงคจะมีชื่ออาหารภาษาตางประเทศ สามารถแสดงดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

วิธีท่ี 1  แสดงชื่ออาหารภาษาไทยทับศัพทชื่ออาหารภาษาตางประเทศ โดยใหแสดง
ชื่ออาหารท่ีถอดเสียงจากชื่ออาหารภาษาตางประเทศมาเปนภาษาไทยกอน เชน ทอปปง ทีม แอปเปล แลว
ตอดวยชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญชื่อท่ีใชเรียกอาหารตามปกติหรือชื่อท่ีแสดงประเภทหรือชนิดของ
อาหาร เชน ผลิตภัณฑแตงหนาขนมรสแอปเปล (ตราซาซา) แลวจึงแสดงชื่ออาหารภาษาตางประเทศ เชน 
Topping Team Apple (Saza Brand) 



 

    22 
 

 
 

ตัวอยาง:  
ชื่ออาหารภาษาไทย:   ทอปปง ทีม แอปเปล (ผลิตภัณฑแตงหนาขนมรสแอปเปล) (ตราซาซา) 
ชื่ออาหารภาษาตางประเทศ: Topping Team Apple (Saza Brand) 
 

วิธีท่ี 2 หากชื่ออาหารภาษาตางประเทศสามารถแปลเปนชื่ออาหารภาษาไทยไดโดย
มีความหมายถูกตองตรงตามชนิดและประเภทอาหาร เชน TUNA IN BRINE ใหแปลเปนปลาทูนาในน้ําเกลือ 
โดยแสดงชื่ออาหารภาษาไทยท่ีมีคําแปลได 

ตัวอยาง:  
ชื่ออาหารภาษาไทย:   ปลาทูนาในน้ําเกลือ (ตราบูบู) 
ชื่ออาหารภาษาตางประเทศ: TUNA IN BRINE (Boo Boo Brand) 

 
แบบฟอรมสวนท่ี 

ใหพิมพชื่อประเภทของอาหารใหตรงตามชื่อเรื่องของประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั้นๆ 
พรอมกับฉบับท่ีของประกาศฯ และป พ.ศ. ใหครบถวนทุกฉบับ ดังเชน นมโค/(ฉบับท่ี 350) พ.ศ.2556 

 

แบบ สบ.5 ดานหลัง  

 

 



 

    23 
 

 
 
แบบฟอรมสวนท่ี 

กรณีผลิต ใหพิมพชื่อผูรับอนุญาตผลิต เลขท่ีใบอนุญาตผลิต หรือเลขสถานท่ีผลิต ตามท่ีได
แจงไวในการขออนุญาตผลิต (ในใบ อ.2 หรือ สบ.1 แลวแตกรณี) 

กรณีนําเขา ใหขีด ( - ) ในสวนผูรับอนุญาตผลิตชื่อ และเลขท่ีใบอนุญาตผลิต / เลขสถานท่ี
ผลิต โดยเริ่มพิมพในสวนสถานท่ีผลิตชื่อและท่ีตั้งตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการ
นําเขาอาหาร เปนภาษาอังกฤษ และพิมพในสวนผูรับอนุญาตนําเขา ชื่อ เลขท่ีใบอนุญาตนําเขา และสถานท่ี
นําเขา ตามท่ีไดแจงไวในใบอนุญาตนําเขาอาหาร (แบบ อ.7) 

แบบฟอรมสวนท่ี        

การแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ใหแจงเอกสารหลักฐานท่ีแนบมาประกอบการ
พิจารณาตามขอเท็จจริง ในขอ (2) อ่ืนๆ ดังตัวอยาง เชน  

• สําเนาการไดรับอนุญาตสถานท่ี ไดแก ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน (สบ.1) หรือ ใบอนุญาตนําเขาอาหาร (อ.7) แลวแตกรณี 

• ใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการนําเขาอาหารดวยระบบ HACCP ฉบับจริงพรอม
สําเนา (กรณีนําเขา) 

• ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ฉบับจริง (กรณีนําเขา). 

• เอกสารขอมูลผูติดตอและสถานประกอบการ จํานวน 2 ฉบับ 

• เอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5-1 จํานวน 2 ฉบับ 
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แบบฟอรมสวนท่ี        

การรับรองสถานท่ีผลิต ผลิตภัณฑ การแสดงฉลาก และอ่ืนๆ 

1. สถานท่ีผลิต 

 

1.1 กรณีเปนผลิตภัณฑอาหารท่ีสถานท่ีผลิตอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีใน
การผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะท่ัวไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 ใหทํา
เครื่องหมาย  ใน  แรกท่ีระบุวา การผลิตอาหารดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการ
ผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะท่ัวไปและประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ........................................... 
ดังนี้ 

ตัวอยาง:  
 การผลิตอาหารดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะท่ัวไป

และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง                                                                    . 

1.2 กรณีเปนผลิตภัณฑอาหารท่ีสถานท่ีผลิตอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีใน
การผลิตอาหารเปนการเฉพาะ ใหทําเครื่องหมาย  ใน  แรกท่ีระบุวา การผลิตอาหารดังกลาวขางตน
เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะท่ัวไปและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ................................. โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

• “นมโค ผลิตภัณฑนม นมเปรี้ยว และนมปรุงแตงพาสเจอรไรสชนิดเหลว” ซ่ึงมี
หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารเปนการเฉพาะ เม่ือทําเครื่องหมาย  ใน  การผลิตอาหารดังกลาว
ขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะท่ัวไปและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง                                                   .แลวใหขีดฆาขอความ “วาดวยสุขลักษณะ
ท่ัวไปและประกาศกระทรวงสาธารณสุข” ออก และพิมพ “นมพาสเจอรไรสชนิดเหลว” ในชองวางขางหลัง 
ดังนี้ 

 
ตัวอยาง:  
 การผลิตอาหารดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารวาดวย

สุขลักษณะท่ัวไปและประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง  นมพาสเจอรไรสชนิดเหลว       .             
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• “อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความเปนกรดต่ําและปรับกรด” ซ่ึงมี
หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารเปนการเฉพาะ เม่ือทําเครื่องหมาย  ใน  การผลิตอาหารดังกลาว
ขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะท่ัวไปและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง                                                   .แลวใหขีดฆาขอความ “วาดวยสุขลักษณะ
ท่ัวไปและประกาศกระทรวงสาธารณสุข” ออก และพิมพ “อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปน
กรดต่ําและปรับกรด” ในชองวางขางหลังดวย ดังนี้ 

ตัวอยาง:  

 การผลิตอาหารดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารวาดวย
สุขลักษณะท่ัวไปและประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมี
ความเปนกรดต่ําและปรับกรด                     

2 ผลิตภัณฑและการแสดงฉลาก  
ในการรับรองลักษณะคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารและการแสดงฉลาก ใหทําเครื่องหมาย 

 ใน  บริเวณ/และภายใตขอความอาหารท่ีผลิตตองมีลักษณะดังตอไปนี้ ตามขอเท็จจริงของผลิตภัณฑ 

3 อ่ืนๆ 
ในชองสุดทาย  อ่ืนๆ...... ใหพิมพการรับรองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี

เก่ียวของกับอาหารนั้นตามขอเท็จจริง เชน 

• ขอรับรองวาผลิตภัณฑอาหารมีการใชวัตถุแตงกลิ่นรสอาหารเปนไปตามกฎหมาย (กรณี
ท่ีสูตรสวนประกอบมีการใชวัตถุแตงกลิ่นรสอาหารชนิดเดียวกันจากหลายแหลง โดยแตละแหลงท่ีใชนั้น
ถูกตองตามกฎหมาย) 

• ขอรับรองวาผลิตภัณฑมีการเติมสารอาหารเปนไปตามหลักเกณฑการเสริมสารอาหาร
สําหรับอาหารท่ีบริโภคโดยบุคคลท่ัวไป และผลิตภัณฑมีการแสดงฉลากโภชนาการเปนไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ  

กรณีท่ีผลิตภัณฑมีการเติมสารอาหาร โดยไมสามารถคํานวณปริมาณวิตามินและแรธาตุตาม
แบบ สบ.5-3 หรือ ปริมาณกรดอะมิโนตามแบบ สบ.5-4 ใหสอดคลองกับปริมาณท่ีมีในผลิตภัณฑได แต
ผลิตภัณฑมีการวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหารเพ่ือแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ฉลากโภชนาการ ดังเชน นมโค ผลิตภัณฑของนม นมปรุงแตง เปนตน 

• ขอรับรองวาผลิตภัณฑมีการใชเกลือบริโภคและแสดงฉลากเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง เกลือบริโภค 

• ขอรับรองวาไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค แตจําหนายใหโรงงานเปนวัตถุดิบ 

• ขอรับรองวาผลิตภัณฑนี้เพ่ือการสงออกเทานั้น 
ขอรับรองวาเปนผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกท่ีมี  (ระบุคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีไมไดมาตรฐาน)  ไมเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง  (ระบุชื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข)   . แตเปนไปตามความ
ตองการของประเทศผูสั่งซ้ือ 
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• ขอรับรองวาแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
โภชนาการ 

• ขอรับรองวาแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารท่ีมีวัตถุท่ีใชเพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ 

• ขอรับรองวาแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารท่ีมีสวนผสมของวานหางจระเข  

• ขอรับรองวาแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารท่ีมีใบแปะกวยและสารสกัดจากใบแปะกวย 

• ขอรับรองวาแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลาก
อาหารท่ีไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 

• ขอรับรองวา การแสดงขอความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหารเปนไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 365) พ.ศ.2556 

• ขอรับรองวา การแสดงขอความ “พรีเมียม” บนฉลากน้ํานมโค และน้ํานมโคเต็มมันเนย 
เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 366) พ.ศ.2556 

แบบฟอรมสวนท่ี        

ใหลงลายมือชื่อผูดําเนินกิจการ และพิมพ ชื่อ – สกุล ในวงเล็บขางใต และ/หรือ 
ประทับตรา ท้ัง 2 ฉบับ 

ท้ังนีช้องวางท้ังหมดท่ีไมใชใหขีด ( - ) 
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เอกสารขอมูลผูติดตอ และสถานประกอบการ 

โปรดกรอกรายละเอียดหรือทําเครื่องหมาย  บริเวณขอความท่ีตองการในเอกสารขอมูลผู
ติดตอ และสถานประกอบการ จํานวน 2 ฉบับ และลงลายมือชื่อจริงของผูรับอนุญาตทุกฉบับ โดยขอมูลในเอกสาร
ตองสอดคลองกับ แบบ สบ.5 และ สบ.5-1  

แบบฟอรมสวนท่ี        

 
 
Fast Track (การขออนุญาตอยางรวดเร็ว) เปนทางเลือกในการขออนุญาตผลิตภัณฑ/สถานท่ี/

โฆษณาอาหาร ใหรวดเร็วข้ึน สําหรับผูประกอบการ (กลุม A) ท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

กรณีผูประกอบการมีคุณสมบัติและผานตามเกณฑ ไดรับการจัดเกรดเปนผูประกอบการ กลุม A 
ใหทําเครือ่งหมาย  หนา Fast Track และใหทําเครื่องหมาย  หนาผลิตภัณฑท่ีจะยื่นขออนุญาต 

แบบฟอรมสวนท่ี        

ผูประเมินเอกสารคําขออนุญาตดานอาหาร (ผูมาติดตอ) หมายถึง ผูดําเนินกิจการตามท่ีไดรับ
อนุญาต หรือผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน ท่ีเปนผูประเมินเอกสารคําขออนุญาตดานอาหาร 

1. กรอกขอมูลชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประชาชน หรือเลขพาสปอรต (กรณีตางชาติ) 
หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ท่ีสะดวกในการติดตอ ของผูประเมินเอกสารคําขออนุญาตดานอาหาร 

2. ทําเครื่องหมาย  ตามหลักสูตรท่ีผูประเมินเอกสารคําขออนุญาตดานอาหารเขารวม
การอบรมและสอบผานการประเมินองคความรูท่ีไดคะแนน 80% ข้ึนไป และระบุรายละเอียดเลขใบ
ประกาศนียบัตร 
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แบบฟอรมสวนท่ี        

3. ระบุขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการตามท่ีไดรับอนุญาต ดังนี้  
3.1 เลขนิติบุคคล (กรณีเปนบริษัทฯ หรือหางฯ) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ  
3.2 เลขบุคคลธรรมดา ตามบัตรประชาชน 
3.3 ชื่อ – นามสกุล ของผูดําเนินกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต 
3.4 ชื่อ – นามสกุล พรอมหมายเลขโทรศัพท และ E-mail ของผูประสานงาน ในกรณี

ฉุกเฉินท่ีเจาหนาท่ีสามารถติดตอไดสะดวกทันที 
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4. เลขท่ีใบอนุญาตผลิตฯ หรือ เลขคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารไมเขาขายเปนโรงงาน หรือ
เลขท่ีใบอนุญาตนําเขาฯ ตามท่ีไดรับอนุญาต และทําเครื่องหมาย  ตามสถานะของสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต
และวัตถุประสงคการจําหนาย 

 

แบบฟอรมสวนท่ี        

5. ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของสถานประกอบการอาหารตามท่ีไดรับ
อนุญาต โดยทําเครื่องหมาย  หรือระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมของระบบประกันคุณภาพท่ีใชในสถาน
ประกอบการอาหารนั้นๆ 

6. ผูควบคุมการผลิตอาหาร (กรอกเฉพาะกรณีผลิตเทานั้น) ซ่ึงกําหนดใหตองมีในสถานท่ีผลิต
อาหารบางประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

(1) ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยการพาสเจอรไรสและ 
(2) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดกรดต่ําและปรับกรด  
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กรณีสถานท่ีผลิตอาหารประเภทท่ีกลาวขางตนไมมีผูควบคุมการผลิตอาหาร หรือมีผูควบคุม
การผลิตอาหารแตยังไมมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด กลาวคือ ยังไม
ผานการอบรมตามเกณฑถือวาเปนขอบกพรองรุนแรง สงผลใหไมผานการประเมินสถานท่ีผลิตตามเกณฑ 
GMP เฉพาะสําหรับอาหารดังกลาว ดังมีรายละเอียดและเง่ือนไขการปฏิบัติ ดังนี้ 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชตั้งแตป 2550 และ
หมดระยะเวลาผอนผันตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว ดังนั้นกรณีสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสชนิด
เหลว ไมสามารถแจงขอมูลในสวนนี้ได ใหถือวาสถานท่ีผลิตไมผานการประเมินตามเกณฑ GMP กฎหมาย ทํา
ใหไมสามารถดําเนินการขอรับเลขสารบบอาหารตอไปได 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556 มีผลบังคับใชตั้งแต 19 สิงหาคม 
2556 รายเดิมผอนผันใหภายใน 1 ป (19 สิงหาคม 2557) ดังนั้น กรณีสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิทชนิดกรดต่ําและชนิดปรับกรดท่ีไดรับอนุญาตกอน 19 สิงหาคม 2556 และยังไมสามารถแจงขอมูลใน
สวนนี้ได อนุโลมใหจนถึง 19 สิงหาคม 2557 
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แตหากสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ไดรับอนุญาตตั้งแต 19 สิงหาคม 2557 

เปนตนไป และไมสามารถแจงขอมูลในสวนนี้ได ใหถือวาสถานท่ีผลิตดังกลาวไมผานการประเมินตามเกณฑ 
GMP กฎหมาย ทําใหไมสามารถดําเนินการขอรับเลขสารบบอาหารตอไปได 

6.1 ชื่อ – นามสกุล ของผูควบคุมการผลิตอาหารในสถานประกอบการอาหาร  
 Code หมายถึง รหัสผูควบคุมการผลิตอาหารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จะเปนผูกําหนดให เม่ือมีการบันทึกและจัดทําเปนฐานขอมูลผูติดตอ และสถานประกอบการแลว 
6.2 ใหทําเครื่องหมาย  กรณีผูควบคุมการผลิตผานการอบรมหลักสูตรตามขอเท็จจริง 

พรอมระบุเลขใบประกาศนียบัตรท่ีไดรับ  

แบบฟอรมสวนท่ี   

 
 
 
 
 
 

 
 
ใหลงลายมือชื่อผูดําเนินกิจการ และพิมพชื่อ – นามสกุลในวงเล็บขางใต พรอมลงวันท่ี เดือน 

และป พ.ศ. ท่ีกรอกขอมูล 
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เอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5-1 

โปรดกรอกรายละเอียดหรือทําเครื่องหมาย  บริเวณขอความท่ีตองการในเอกสารประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ. 5-1) จํานวน 2 ฉบับ และลงลายมือชื่อจริงของผูรับอนุญาต
ทุกฉบับ ท้ังนี้ขอมูลท่ีกรอกหรือทําเครื่องหมาย  ในเอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหาร
ตองสอดคลองกับ แบบ สบ.5 และ แบบ สบ.5-1 

แบบฟอรมสวนท่ี   

 

ใหทําเครื่องหมาย  หนาผลติภัณฑท่ีจะยื่นขออนุญาต 

แบบฟอรมสวนท่ี   

 

คําอธิบาย 
หมวดท่ี 3 : ขอมูลผลิตภัณฑของสถานประกอบการ ชื่อ (ชื่อสถานประกอบท่ียื่นขออนุญาต)            
ขอท่ี 1 ชื่ออาหารภาษาไทย  ชื่อของผลิตภัณฑเปนภาษาไทยโดยใหสอดคลองกับแบบ สบ.5        
ขอท่ี 2 ชื่ออาหารตางประเทศ ชื่อของผลิตภัณฑเปนภาษาอังกฤษ (ถามี) โดยใหสอดคลอง

กับแบบ สบ.5. 
ขอท่ี 3 ลักษณะอาหาร 

(1) กรณีผลิต : คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑตามขอเท็จจริง เชน ผงละเอียดสีสม 
 (2) กรณีนําเขา : คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑตามรายงานผลการตรวจวิเคราะห

และขอเท็จจริง เชน ของเหลวใส ไมมีสี 
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แบบฟอรมสวนท่ี   

คําอธิบาย 
ขอท่ี 4 ทําเครื่องหมาย  หรือแจงจุดประสงคการใชผลิตภัณฑนั้นตามขอเท็จจริง 
ขอท่ี 5 ทําเครื่องหมาย  ตามวิธีการใชเพ่ือการบริโภคของผลิตภัณฑ 
ขอท่ี 6 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ : ปริมาณผลิตภัณฑตอปริมาตรของเหลว (ระบุชนิดของเหลว

และคาความถวงจําเพาะ) สําหรับหนึ่งหนวยบริโภค เชน นมผง 30 กรัม ตอน้ําสะอาด 200 มล. 
ขอท่ี 7 ชนิดภาชนะบรรจุ : รายละเอียดของชนิดภาชนะบรรจุ ท้ังสวนท่ีเปนภาชนะบรรจุและฝา 

โดยไมตองแจงขนาดบรรจุ6 
กรณีเปนพลาสติก ใหแจงชนิดและสีพลาสติกดวย เชน ขวดพลาสติกพีอี ใสไมมีสี       

ฝาพลาสติก พีอีสีขาว เปนตน 

 

 

 

 

 
 
 

6หมายเหตุ: การผลิต/นําเขาอาหาร ดังตอไปนี้ 
 1. กรณีผลิตภัณฑเขาขายอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดกรดต่ํา ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด ชนิดภาชนะบรรจุที่แจงตองสอดคลองผล
การศึกษาการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑ (Heat Penetration) และขนาดบรรจุที่ทําการผลิต/นําเขา เพื่อ
จําหนายตองมีขนาดบรรจุไมมากกวาผลการศึกษาการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑดวย ทั้งนี้ ผลการศึกษา
การแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด 

2. กรณีเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดเหลวที่เติมกาเฟอีน(สารสังเคราะห) ขนาดบรรจุที่ทํา
การผลิต/นําเขา เพื่อจําหนาย ตองมีปริมาณกาเฟอีน ไมเกิน 50 มก. ตอหนึ่งหนวยบรรจุ 
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แบบฟอรมสวนท่ี   

 

คําอธิบาย 
ขอท่ี 8 ประเภทอาหาร : ประเภทของผลิตภัณฑอาหารสอดคลองประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เชน นมโค หรืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เปนตน 
ชนิดอาหาร : ชนิดของผลิตภัณฑอาหารสอดคลองท่ีกําหนดแยกยอยในประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เชน นมพาสเจอรไรส นมผง นมยูเอชที แตหากอาหารท่ีผลิต/นําเขา เขาขายอาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิทชนิดกรดต่ําหรือปรับกรดใหแจงเพ่ิมเติมกํากับชนิดไวดวย เชน เครื่องดื่มท่ีมีหรือทําจากพืชผัก
ท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดปรับกรด นมยูเอชทีบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดกรดต่ํา เปนตน 

แบบฟอรมสวนท่ี   
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คําอธิบาย 

ขอท่ี 9 สวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ 
ระบุรายละเอียดของลําดับท่ี ชื่อ และปริมาณของวัตถุดิบหรือสวนประกอบตามความเปนจริง

รวมใหครบ 100% ท้ังนี้ สูตรตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะผลิตภัณฑและกฎหมาย โดยการแจง
ใหดําเนินการ ดังนี ้

1. ชื่อสวนประกอบ หรือชื่อสามัญ ในกรณีท่ี  
1.1 สวนประกอบท่ีเปนกลุมอาหารท่ัวไป (G) เชน น้ําตาล เกลือเสริมไอโอดีน/เกลือไมเสริม

ไอโอดีน น้ําปลา น้ําเชื่อม แปงขาวโพด เปนตน 
1.2 เปนวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (FA) เชน สีตารตราซีน กรดซิตริก โมโนโซเดียม- 

กลูตาเมต เปนตน 
1.3เปนวัตถุแตงกลิ่นรสอาหาร (FL) เชน กลิ่นสม กลิ่นสตรอเบอรรี เปนตน 
1.4 เปนสารสกัด สารสังเคราะห สารอาหารตางๆ กรณีเปนชนิดผสมใหแจงรายละเอียดของ

สูตรสวนประกอบดวย  

2. ชื่อสวนประกอบและระบุเลขสารบบอาหาร ในกรณีท่ี  
2.1 ใชวัตถุดิบ/สวนประกอบท่ีเปนผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสวนประกอบเฉพาะของแตละ

ผลิตภัณฑ เชน ไอศกรีมดัดแปลงกลิ่นวานิลลา นมเปรี้ยวกลิ่นสตรอเบอรรี 
2.2 เปนวัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม 
2.3 เปนสารสกัด สารสังเคราะห สารอาหารตางๆ ท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (จัดเปน

อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ซ่ึงตองมีเลขสารบบอาหาร)  

ท้ังนี้การเลือกใชวัตถุดิบ/สวนประกอบอาหาร ตองปฏิบัติใหเปนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว
และตองมีรายละเอียดของวัตถุดิบ/สวนประกอบ ไวใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ ณ สถานท่ีผลิต/นําเขา ตอไป 

3. หนาท่ี ใหทําเครื่องหมาย  ตรงตามหนาท่ีของวัตถุดิบหรือสวนประกอบแตละตัว แลวแต
กรณี ดังนี้ 

3.1 G: General เชน น้ําตาลทราย เกลือแกง แปงมันสําปะหลังไมดัดแปร พริกไทย นม น้ํา 
เปนตน 

3.2 FA: Food Additive เชน สีตารตราซีน กรดซิตริก โมโนโซเดียมกลูตาเมต เปนตน   ให
ดําเนินการตรวจสอบปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหารตามแบบ สบ.5-2  

3.3 FL: Flavor เชน กลิ่นสม กลิ่นสตรอเบอรรี เปนตน ใหระบุเลขสารบบอาหาร  

• กรณีท่ีไมระบุเลขสารบบอาหารใหเพ่ิมคํารับรองในแบบ สบ.5 ดานหลังวา “ขอ
รับรองวัตถุแตงกลิ่นรสอาหารท่ีใชเปนไปตามกฎหมาย” หรือในแบบ สบ.5-1 บริเวณท่ีระบุ สวนประกอบของ
กลิ่น เชน กลิ่นสม (รับรองวัตถุแตงกลิ่นรสท่ีใชเปนไปตามกฎหมาย)  

• กรณีวัตถุดิบมีสูตรสวนประกอบยอย เชน Vitamin Premix, วัตถุเจือปนอาหารชนิด
ผสม, แปง Premix เปนตน ใหระบุรายละเอียด โดยแจงสูตรสวนประกอบ 100% หรือ เลขสารบบอาหาร 
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3.4 AI: Active Ingredient เชน วิตามิน แรธาตุ เปนตน ใหดําเนินการตรวจสอบปริมาณ

การใชตามแบบ สบ.5-3 ดวย สวนกรณีท่ีเปน กรดอะมิโน พืช/สัตว สารสกัดตางๆ ใหดําเนินการตรวจสอบ
ปริมาณการใชตามแบบ สบ.5-4 ดวย 

ท้ังนี้กรณีผลิตภัณฑมีการเติมสารอาหารและไมสามารถคํานวณปริมาณวิตามินและแรธาตุ
ตามแบบ สบ.5-3 หรือปริมาณกรดอะมิโนตามแบบ สบ.5-4 ใหสอดคลองกับปริมาณท่ีมีในผลิตภัณฑได แต
ผลิตภัณฑมีการวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหาร เพ่ือแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ดังเชน นมโค ผลิตภัณฑของนม เปนตน ใหเพ่ิมคํารับรองในแบบ สบ.5 ดานหลังวา “ขอรับรอง
วาผลิตภัณฑมีการเติมสารอาหารเปนไปตามหลักเกณฑการเสริมสารอาหารสําหรับอาหารท่ีบริโภคโดยบุคคล
ท่ัวไป และผลิตภัณฑมีการแสดงฉลากโภชนาการเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
โภชนาการ” หรือขอความท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกัน 

กรณีผลิตภัณฑเปนวิตามิน แรธาตุ กรดอะมิโน สารอาหารท่ีมีจุดประสงคการใชเพ่ือเปน
วัตถุดิบในอาหาร ไมตองตรวจสอบปริมาณการใชตามแบบ สบ.5-3 และ สบ.5-4 

ประเภทอาหารตามหมวดอาหารของ Codex: แจงหมวดอาหารของ Codex ท่ีสอดคลอง
กับผลิตภัณฑท่ีจดทะเบียนอาหาร เพ่ือประโยชนในการพิจารณาการใชวัตถุเจือปนอาหารตามขอ 6(1) ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 281) พ.ศ.2548 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 

แบบฟอรมสวนท่ี   

 

คําอธิบาย 
ขอท่ี 10 กรรมวิธีการผลิต ใหทําเครื่องหมาย  หรือระบุกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑตาม

ขอเท็จจริง และสอดคลองกฎหมาย  
ท้ังนี้การใชความรอนในการฆาเชื้อผลิตภัณฑอาหาร เปนวิธีหนึ่งในการถนอมอาหารใหเก็บไวได

นาน โดยระดับความรอนท่ีใชทําลายจุลินทรียในอาหาร มีดังนี้ 
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1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว 

และไอศกรีม มีการกําหนดกรรมวิธีการฆาเชื้อดังเชน พาสเจอรไรส UHT สเตอริไลส ไวอยางชัดเจน 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และเครื่องดื่มใน

ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท มิไดมีการกําหนดกรรมวิธีการฆาเชื้อไว อาจเนื่องดวยความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
กรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน จึงข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังเชน ชนิดอาหาร ลักษณะอาหาร ภาชนะบรรจุ 
สภาวะการเก็บ เปนตน ดังนั้น ระดับความรอนท่ีใชทําลายจุลินทรียในอาหาร มีดังนี้ 

2.1 การพาสเจอรไรส เปนการใชความรอนในระดับท่ีไมสูงมาก เพ่ือฆาเชื้อจุลินทรียท่ีเปน
อันตราย (Pathogen) ตอผูบริโภค ซ่ึงอาจมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดการเนาเสียบางสวนเหลือรอด ดังนั้น การใช
ความรอนในระดับนี้ จึงจําเปนตองใชกระบวนการอ่ืนควบคูดวย เชน การปรับกรด การหมัก การลดคาวอ
เตอรแอคติวิตี้ของผลิตภัณฑ การเก็บผลิตภัณฑท่ีอุณหภูมิเย็น เปนตน 

2.2 การสเตอลิไลส เปนการใชความรอนท่ีอุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส เพ่ือทําลาย
สปอรของแบคทีเรีย (ซ่ึงมีความทนทานตอความรอนมากกวาเซลปกติ) ใหไมสามารถเจริญเติบโตไดภายใต
สภาวะปกติท่ีใชในการเก็บรักษา จึงเรียกการใหความรอนกับอาหารดวยหลักการนี้วา “การฆาเชื้อเชิงการคา 
(Commercial Sterilization)” เพ่ือใหเกิดสภาวะ “สภาพปลอดเชื้อเชิงการคา (Commercial Sterility)” 
โดยท่ัวไปอาหารท่ีผานความรอนในระดับนี้จะบรรจุใน “ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (Hermitically Sealed 
Containers) เพ่ือปองกันการปนเปอนหลังการฆาเชื้อ 

กรณีที่ฆาเชื ้อดวยวิธีอื่นๆ นั้นอาจตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากอน 

กรณีท่ีผลิตภัณฑผลิตดวยหลายกรรมวิธีการผลิต ใหพิจารณากรรมวิธีการผลิตตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ยกตัวอยางเชน ไอศกรีมดัดแปลงรสช็อกโกแลต ซ่ึงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 354) พ.ศ.2556 ระบุ กรรมวิธีการผลิตไอศกรีม ไว ดังนี้ 

ไอศกรีมทุกชนิด ยกเวนไอศกรีมชนิดแหงตองผานกรรมวิธีตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
1. การผานความรอน ตองผานกรรมวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้ 

1.1 ทําใหรอนข้ึนถึงอุณหภูมิไมต่ํากวา 68.5 องศาเซลเซียส และคงไวท่ีอุณหภูมินี้ไม
นอยกวา 30 นาที หรือ 

1.2 ทําใหรอนข้ึนถึงอุณหภูมิไมต่ํากวา 80 องศาเซลเซียส และคงไวท่ีอุณหภูมินี้ไมนอย
กวา 25 วินาที และจะตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิพรอมดวยเครื่องบังทึกอัตโนมัติแสดงอุณหภูมิเวลาท่ีใชจริง หรือ 

1.3 ทําใหรอนโดยกรรมวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบดวย 
2. ทําใหเย็นลงทันทีท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และคงไวท่ีอุณหภูมินี้ 
3. ปน กวน หรือผสม แลวแตกรณี และทําใหเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิไมสูงกวา -2.2 องศา

เซลเซียส กอนบรรจุลงในภาชนะบรรจุเพ่ือจําหนาย และตองเก็บไวท่ีอุณหภูมิไมสูงกวา -2.2 องศาเซลเซียสนี้
จนกวาจะจําหนาย 
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จากขอมูลขางตน การระบุกรรมวิธีการผลิตของไอศกรีมในแบบฟอรม ควรเปนดังนี้ 
1. การผานความรอน ดังนี้ 

• กรณีใชกรรมวิธีการผลิตขอ 1.1 หรือ 1.2 ขางตน ใหทําเครื่องหมาย () พาสเจอรไรส  

• กรณีใชกรรมวิธีการผลิตขอ 1.3 ใหทําเครื่องหมาย () ฆาเชื้ออ่ืนๆ โปรดระบุ และ
แจงอุณหภูมิ เวลา และความดัน (ถามี) 

2. การทําใหเย็นลงทันทีท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และคงไวท่ีอุณหภูมินี้ และ 
3. การปน กวน หรือผสม แลวแตกรณี และทําใหเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิไมสูงกวา -2.2 องศา

เซลเซียส กอนบรรจุลงในภาชนะบรรจุเพ่ือจําหนาย และตองเก็บไวท่ีอุณหภูมิไมสูงกวา -2.2 องศาเซลเซียสนี้
จนกวาจะจําหนาย 

• กรณีใชกรรมวิธีการผลิตโดยทําใหเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิไมสูงกวา -2.2 องศาเซลเซียส 
และตองเก็บไวท่ีอุณหภูมิไมสูงกวา -2.2 องศาเซลเซียส ตามขอ (3) ใหทําเครื่องหมาย () แชแข็ง 

ดังนั้น ในตัวอยางการผลิตไอศกรีมจะทําเครื่องหมาย () พาสเจอรไรส หรือ () ฆาเชื้อ
อ่ืนๆ โปรดระบุ  แจงอุณหภูมิ เวลา และความดัน   . และ () แชแข็ง 

แบบฟอรมสวนท่ี   

 
 

คําอธิบาย 
ขอท่ี 11 แจงเฉพาะกรณีเปนอาหารท่ีเขาขายอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดกรดต่ําและ

ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2555 โดยมีรายละเอียดท่ีตองแจง ดังนี้ 
11.1 คา F0 โดยเปนคาท่ีไดจากผลการศึกษาการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑท่ีขอจด

ทะเบียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีมีขอมูลทางวิชาการวาสามารถใชเปนตัวแทนได (Worst Case) 
11.2 pH โดยระบุคา pH เฉพาะกรณีเปนผลิตภัณฑอาหารตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี 355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และผลิตภัณฑอ่ืนท่ีเขาเง่ือนไข
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดปรับกรดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2555 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมี 
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ความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรดแจงเปนคาคงท่ี เนื่องจากเปนคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ี
กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเปนปจจัยวิกฤติท่ีตองควบคุมสําหรับอาหารปรับกรด  

กรณีเปนผลิตภัณฑอาหารอ่ืนท่ีเขาเง่ือนไขอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดกรดต่ํา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด การแจงคา pH 
สามารถแจงเปนชวงได เชน pH มากกวา 4.6 เนื่องจากผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเขาเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2555) นั้น ไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของคา pH ดังนั้น
การแจงคา pH เปนเพียงการบอกใหทราบวาผลิตภัณฑเขาเง่ือนไขตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2555 โดยมีปจจัยวิกฤติท่ีตองควบคุม คือกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน
โดยใหคา F0 ไมต่ํากวา 3 นาที  

11.3 ระยะเวลาท่ี pH เขาสูสมดุล (กรณีปรับกรด) หมายถึงระยะเวลาท่ีผลิตภัณฑอยูใน
สภาวะเม่ือสวนท่ีเปนของแข็งและสวนท่ีเปนของเหลวมีคา pH เทากัน โดยจะตองระบุขอมูล กรณีท่ีเปน
ผลิตภัณฑปรับกรดเทานั้น  

11.4 aw  (water activity) เปนคาท่ีแสดงปริมาณน้ําอิสระในอาหาร มีปริมาณแตกตางกัน
ตามชนิด สูตรสวนประกอบ และลักษณะอาหารของผลิตภัณฑเปนคาท่ีมีความสําคัญตออายุการเก็บ การ
เสื่อมเสีย และความปลอดภัยของอาหาร โดยใหแจง ดังนี ้

กรณีเปนผลิตภัณฑอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 355) พ.ศ.2556 
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตองแจงคา aw เปนคาคงท่ี เนื่องจากเปนคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑท่ีกําหนดไวในประกาศฯ ดังกลาว  

กรณีเปนผลิตภัณฑอ่ืนท่ีเขาเง่ือนไขอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดกรดต่ําและปรับ
กรดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด การแจง
คา aw สามารถแจงเปนชวงได เชน aw มากกวา 0.85 เนื่องจากผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเขาเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติตาม
ประกาศฯ (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2555 นั้น ไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของคา aw ดังนั้น การแจงคา 
aw เปนเพียงการบอกใหทราบวาผลิตภัณฑเขาเง่ือนไขตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
349) พ.ศ.2555 หรือไม 

ขอท่ี 12 อายุการเก็บรักษา (ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ) ท่ีอุณหภูมิ (อุณหภูมิการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ) กรณีเปนผลิตภัณฑท่ีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่อง ระบุระยะเวลาการเก็บ
รักษา หรืออุณหภูมิการเก็บรักษา จะตองแจงระยะเวลาการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาใหสอดคลอง
กับประกาศฯ เชน นมพาสเจอรไรส ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 350) พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค ขอ 8 
ระบุวา “น้ํานมโคสดหรือน้ํานมโคพาสเจอรไรส ตองเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิไมเกิน 8 ºC ตลอดระยะเวลาหลัง
บรรจุจนถึงผูบริโภค และระยะเวลาการบริโภคตองไมเกิน 10 วัน นับจากวันท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 
กรณีท่ีจะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาท่ีกําหนด ตองมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑตลอดระยะเวลาตั้งแตการผลิต การบรรจุ การจําหนาย จนถึงผูบริโภค เปนไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ” 
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ดังนั้น อายุการเก็บรักษา (แจงระยะเวลาภายใน 10 วัน หลังจากการบรรจุ) ท่ีอุณหภูมิ  ไมเกิน 8 ºC  
ท้ังนี้ หากประสงคจะแสดง “อายุการเก็บรักษา” และ/หรือ “อุณหภูมิการเก็บรักษา” แตกตาง

ไปจากกฎหมายกําหนด ตองยื่นหนังสือพรอมขอมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณาตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากอน เม่ือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบแลวใหแนบหนังสือ
ตอบประกอบการยื่นแบบ สบ.5-1 ดวย 

แบบฟอรมสวนท่ี  8 

 

คําอธิบาย 
ขอท่ี 13 ผลิตภัณฑมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข        

(ฉบับท่ี......) พ.ศ...........  เรื่อง .......................  ระบุประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ป พ.ศ. และชื่อ
เรื่อง) ท่ีใชอางอิงความสอดคลองกับผลิตภัณฑและแบบ สบ.5 

ขอท่ี 14 – 18 กําหนดเพ่ือใหผูประกอบการรับรองการแจงขอมูลท้ังหมดเปนความจริงพรอมท้ัง
รับทราบและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 

8 
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แบบฟอรมสวนท่ี   

 

ขอท่ี 3 ขาพเจารับทราบวามีหลักเกณฑ และเง่ือนไขในการยกเลิกเลขสารบบอาหารตาม
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร            
พ.ศ.2557  ตามปท่ีระเบียบสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับ
เลขสารบบอาหารนี้ประกาศใช  

ลงลายมือชื่อผูดําเนินกิจการ และพิมพชื่อ – สกุล ในวงเล็บขางใต และ/หรือ ประทับตราพรอมแจง
วันท่ี เดือนและป พ.ศ. กํากับ7 

 
  

7หมายเหตุ: การกรอกรายละเอียดตามแบบ สบ.5-1 ในแตละขอ หากไมสามารถกรอกรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑไดครบถวน ครอบคลุมผลิตภัณฑท่ีจะผลิต/นําเขา เพ่ือจําหนาย เนื่องจากพ้ืนท่ีไมเพียงพอ ให
ดําเนินการจัดทําเปนเอกสารแนบเพ่ิมเติมตามรายละเอียดในขอฯ ดังกลาว โดยใชรูปแบบเดียวกันตามตัวอยาง 

หมวดขอมูลผลิตภัณฑ (ตอ) 

9. สวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑ   

ลําดับท่ี รายชื่อสวนประกอบ และเลขสารบบอาหาร  

(แลวแตกรณี) 

หนาท่ี ปริมาณ  หมายเหตุ 

G FA FL AI 
        
        
        
        
        
        
        
        
 รวม     100%  

 
 
 
 

9 

9 
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เอกสารตรวจสอบปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหาร (แบบ สบ.5-2) 

เอกสารฉบับนี้ จะตองแนบพรอมเอกสาร สบ. 5-1 เม่ือผลิตภัณฑอาหารท่ีจะขอเลขสารบบ
อาหารนั้น มีการใชวัตถุเจือปนอาหาร ซ่ึงจะตองพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง โดยรูปแบบ และตัวอยางการ
กรอกแบบฟอรม สบ. 5-2 มีดังนี้ 

 
 

ขอท่ี 1 เลขท่ีรับ / วันท่ี 

รายละเอียดเลขท่ี และ วันท่ีท่ีเจาหนาท่ีรับเอกสาร สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูระบุ 

ขอท่ี 2 ชื่อผลิตภัณฑ  

ชื่อผลิตภัณฑท่ียื่นขอเลขสารบบอาหาร โดยตองเปนชื่อเดียวกับท่ีปรากฏบนผลิตภัณฑนั้น 
  ตัวอยาง: " ไอศกรีมนม กลิ่นสตรอเบอรรี-วานิลลา " 

ขอท่ี 3 ประเภท 

  ประเภทหรือหมวดของผลิตภัณฑตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้น ๆ 
และหมวดอาหารตามท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานท่ัวไปสําหรับการใชวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ (Codex)8 

 ตัวอยาง: "ประกาศกระทรวงฯ ฉบับท่ี 354 พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีม /หมวดอาหาร 01.7" 

ขอท่ี 4 การคํานวณปริมาณสวนประกอบจาก ผง/เขมขน เปนพรอมบริโภค 
เม่ือผลิตภัณฑนั้นเปนผงหรืออยูในสภาพเขมขน ตองคํานวณปริมาณสวนประกอบใหอยูใน

สภาพพรอมบริโภค ซ่ึงมีสูตรการคํานวณตามท่ีปรากฏบนแบบฟอรม สบ.5-2 โดย 
 
 

8หมายเหตุ: หมวดอาหารตามที่กําหนดไวมาตรฐานทั่วไปสําหรับการใชวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ สามารถ
ตรวจสอบไดจาก http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/foods/index.html?lang=en 
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(A) : น้ําหนักของผลิตภัณฑท่ีเปนผง/เขมขน มีหนวยเปน กรัม 

(B) : ปริมาณน้ํา หรือของเหลวท่ีแนะนําใหผูบริโภคเตรียมใหผลิตภัณฑอาหารอยูในสภาพ
พรอมบริโภค มีหนวยเปน มิลลิลิตร 

(d) : คาความหนาแนน 

(C) : ปริมาณผลิตภัณฑหลังผสมในสภาพพรอมบริโภค 

(D) : ผลิตภัณฑท่ีเปนผง/เขมขน ท่ีมีอยูจริงในผลิตภัณฑสภาพพรอมบริโภคท่ี 100 มิลลิลิตร 

(E) : ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีอยู ในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑในสภาพ          
ผง/เขมขน (คิดเปนรอยละของน้ําหนัก) 

(F) : ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีอยูจริงในผลิตภัณฑสภาพพรอมบริโภค 
ขอท่ี 5 ลําดับท่ี 

 ลําดับของวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑท่ีมีอยูในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
ขอท่ี 6 ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 

รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีอยูในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑ  

ตัวอยาง:  Xanthan gum  และ Allura red ตามลําดับ 

ขอท่ี 7 INS No.9 
ระบบเลขรหัสสากล (International Numbering System: INS) ของวัตถุเจือปนอาหาร 
ตัวอยาง:  INS. 415 , INS. 129 ตามลําดับ 

ขอท่ี 8 หนาท่ีของวัตถุเจือปนอาหาร (E) 
หนาท่ีของวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีอยูในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
ตัวอยาง: ชวยทําใหขน, สี ตามลําดับ 

ขอท่ี 9 ปริมาณท่ีใชในสูตร (ppm) 
ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีอยูในสวนประกอบในผลิตภัณฑ มีหนวยเปน มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม (ppm) (แปลงหนวย จาก% เปน ppm โดย นําตัวเลข % x 10,000 ) 
ตัวอยาง: 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ppm) ,100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ppm) ตามลําดับ 

ขอท่ี 10 ปริมาณในสภาพพรอมบริโภค (F) 
ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีอยูในผลิตภัณฑเม่ือคํานวณในสภาพพรอมบริโภค 

ขอท่ี 11 ประเภทอาหาร ปริมาณ และหนวยท่ีอนุญาตใหใช (ระบุตามแหลงอางอิง) 
ระบุประเภท / ชนิดอาหารท่ีพิจารณาเง่ือนไขการใชวัตถุเจือปนอาหารจากแหลงขอมูลอางอิง 
ตัวอยาง: ไอศกรีม (ตารางการใชวัตถุเจือปนอาหารทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาเรื่องขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร) หมวดท่ี 01.7 (มาตรฐานท่ัวไปสําหรับการใชวัตถุเจือ
ปนอาหารของโคเด็กซ ฉบับลาสุด) ตามลําดับ 

 

 
 

9หมายเหตุ: สามารถคนหา INS ไดท่ี http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-
advice/jecfa/jecfa-additives/en/ 
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แหลงขอมูลอางอิงท่ีสําคัญ  4 แหลง ไดแก 
(1) ประกาศ สธ.เฉพาะ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑท่ีมี

ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหารไวเปนการเฉพาะ9 

(2) ประกาศ สธ. 281  : ตารางการใชวัตถุเจือปนอาหารทายประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเรื่องขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร10 

(3) CODEX : มาตรฐานท่ัวไปสําหรับการใชวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ ฉบับลาสุด 

(Codex General Standard for Food Additives)11 

ตัวอยาง :  300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ppm) เปนตน 

(4) Status quo : ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีอนุญาตกอนประกาศฯ ฉบับท่ี 281 พ.ศ.2547 
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และยังคงสถานะอนุญาตใหใชไดจนกวาจะมีขอมูลทางวิชาการท่ีแสดงถึงความไม
ปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารดังกลาว 

ขอท่ี 12 ผลการประเมิน  
ผาน : กรณีปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีในผลิตภัณฑไมเกินจากปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร

จากแหลงขอมูลอางอิง 
ตัวอยาง:  
(1) Xanthan gum ในสูตรมีปริมาณ 500 ppm ปริมาณอางอิง คือ ปริมาณท่ีเหมาะสม  
(2) Allura red ในสูตรมีปริมาณ 100 ppm ปริมาณอางอิง คือ 300 ppm  

ไมผาน: กรณีปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีในผลิตภัณฑเกินจากปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
จากแหลงขอมูลอางอิง 

ขอท่ี 13 สําหรับผูประกอบการ 
ลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บของผูประเมิน และระบุ วัน เดือน ป 

ท่ีผูประเมินทําการประเมินขอมูลการใชวัตถุเจือปนอาหารในแบบฟอรม 

ขอท่ี 14 สรุปผลการประเมิน  
สรุปผลการประเมินการใชวัตถุเจือปนอาหาร โดยผูประเมินพิจารณาจากขอมูล "ผลการ

ประเมิน" (ขอท่ี 11) วาผลิตภัณฑมีการใชวัตถุเจือปนอาหารสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายหรือไม 

 

 

 
สวนท่ี 12 ผลการประเมิน 

พิจารณาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีในผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับปริมาณวัตถุเจือปน
อาหารจากแหลงขอมูลอางอิง  

 

 

หมายเหตุ:  
10 สามารถตรวจสอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเร่ือง ไดที ่
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/announ_moph1-150.php 
11 สามารถตรวจสอบไดจาก http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Food%20Additives.php 
หัวขอ ประกาศสํานักงานฯ เร่ือง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร (296 ชนิด) 
12 สามารถ ตรวจสอบการใชวัตถุเจือปนอาหาร หรือ download pdf ของ CODEX GSFA ฉบับลาสุดไดที่ 
http://www.codexalimentarius.org/standards/gsfa/en/ 
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เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแรธาตุ (แบบ สบ. 5-3) 
 

เอกสารฉบับนี้ จะตองแนบพรอมเอกสาร สบ. 5-1 เม่ือผลิตภัณฑอาหารท่ีจะขอเลขสารบบนั้น 
มีวิตามิน หรือ แรธาตุ ในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหาร ซ่ึงจะตองพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง โดย
รูปแบบ และ ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม สบ. 5-3 มีดังนี้ 
 

ตัวอยางแบบ สบ. 5-3 

 

 
 

ขอท่ี 1 เลขท่ีรับ / วันท่ี 

รายละเอียดเลขท่ี และ วันท่ีท่ีเจาหนาท่ีรับเอกสาร สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูระบุ 

ขอท่ี 2 ชื่อผลิตภัณฑ  
ชื่อผลิตภัณฑท่ียื่นขอเลขสารบบอาหาร โดยตองเปนชื่อเดียวกับท่ีปรากฏบนผลิตภัณฑนั้น 

ขอท่ี 3 ประเภท 
ประเภทหรือหมวดของผลิตภัณฑ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของผลิตภัณฑนั้น ๆ 
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ขอท่ี 4 ลักษณะการบริโภค 
 ชนิดแหง / เขมขน : กรณีเปนผลิตภัณฑตองละลาย/เจือจาง/ปรุง/ผสม กอนการบริโภค  

โดยใหระบุน้ําหนักของผลิตภัณฑท่ีแนะนําในการบริโภค 1 ครั้ง มีหนวยเปนกรัม  

 ชนิดเหลว : กรณีเปนผลิตภัณฑเหลวสภาพพรอมบริโภค ใหระบุน้ําหนักของผลิตภัณฑ
ในการบริโภค 1 ครั้ง มีหนวยเปนกรัม 

กรณีนอกเหนือจากขางตน ใหระบุน้ําหนักของผลิตภัณฑในการบริโภค 1 ครั้ง มีหนวย
เปนกรัม เพ่ิมเติม 

ขอท่ี 5 ปริมาณการบริโภค 
 จํานวนครั้งท่ีแนะนําใหบริโภคผลิตภัณฑตอวัน 

ขอท่ี 6 สารอาหาร 
ชื่อวิตามิน และ แรธาตุท่ีมีอยูในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑ 

ขอท่ี 7 รูปแบบสารอาหาร 
รูปแบบ (Form) ของสารอาหารท่ีใชในผลิตภัณฑ 

ขอท่ี 8 สารสําคัญ (%) 
ปริมาณสารสําคัญของสารอาหาร (ชองหมายเลข 6) หนวยเปนรอยละ (%) ท่ีมีอยูในรูปแบบ

สารอาหาร (ขอท่ี 7) 
ขอท่ี 9 รอยละ (%) ในสูตร 

ปริมาณของสารอาหารท่ีใชในผลิตภัณฑ (คิดเปนรอยละของน้ําหนัก, %) 
ขอท่ี 10 ปริมาณการบริโภค (ตองระบุ "หนวย" ทุกชอง) 

10.1 กรณีไมใชเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน 
ระบุปริมาณของสารอาหารนั้น ๆ ท่ีมีอยูในผลิตภัณฑตอการบริโภคท่ี 1, 2 และ 3 ครั้ง 

ตามลําดับ คํานวณโดย  

[น้ําหนัก (ขอท่ี 4)] x [ปริมาณสาระสําคัญ (ขอท่ี 8)/100] x [%ในสูตร (ขอท่ี 9)/100] 

10.2 กรณีเปนเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน 
ระบุปริมาณสารอาหารนั้น ๆ ท่ีมีอยูในผลิตภัณฑตอ 1 ภาชนะบรรจุ ในชอง 1 ครั้ง เทานั้น 

ขอท่ี 11 Thai RDI 
ปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป  

(THAI RECOMMENDED DAILY INTAKES - THAI RDI) 
ขอท่ี 12 ปริมาณท่ีอนุญาตสูงสุดตามหลักการ Nutrification ตอวัน 

ปริมาณสูงสุดของสารอาหารท่ีอนุญาตใหเติมลงในผลิตภัณฑอาหารได 
ขอท่ี 13 ปริมาณท่ีอนุญาตเฉพาะเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนตอภาชนะบรรจุ 

ปริมาณสูงสุดของสารอาหารนั้นท่ีอนุญาตใหเติมในเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนตอ 1 ภาชนะบรรจุได 
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ขอท่ี 14 ผลการประเมิน 
14.1 กรณีอาหารอ่ืน ท่ีไมใชเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน 

 ใหระบุผลการประเมินปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ ท่ีปริมาณการบริโภค 3 ครั้ง 
เปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารท่ีอนุญาตสูงสุดตามหลักการ Nutrification ตอวัน (ชองหมายเลข 12) 

14.2 กรณี เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน 
 ระบุผลการประเมินปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ 1 ภาชนะบรรจุ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณท่ีอนุญาตเฉพาะเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนตอภาชนะบรรจุ (ชองหมายเลข 13) 

ขอท่ี 15 สําหรับผูประกอบการ 
ใหลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บ ของผูประเมิน พรอมท้ังระบุ วัน 

เดือน ป ท่ีผูประเมินทําการประเมินขอมูลในแบบฟอรม 
ขอท่ี 16 สรุปผลการประเมิน  

สรุปผลการประเมินการใชวิตามินและเกลือแร โดยผูประเมินพิจารณาจากขอมูลวา
ผลิตภัณฑมีการใชวิตามินและเกลือแรสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายหรือไม 
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เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (แบบ สบ.5-4)  
 

เอกสารฉบับนี้ จะตองแนบพรอมเอกสาร สบ. 5-1 เม่ือผลิตภัณฑอาหารท่ีจะขอเลขสารบบนั้น 
มีกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด หรือ สารสังเคราะหในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหาร ซ่ึงจะตอง
พิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง ดังแสดงตามตัวอยาง 

 

ตัวอยางแบบ สบ. 5-4 (ดานหนา): เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน 

 

 
 

ขอท่ี 1 เลขท่ีรับ / วันท่ี 

รายละเอียดเลขท่ี และ วันท่ีท่ีเจาหนาท่ีรับเอกสาร สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูระบุ 

ขอท่ี 2 ชื่อผลิตภัณฑ  
ชื่อผลิตภัณฑท่ียื่นขอเลขสารบบอาหาร โดยตองเปนชื่อเดียวกับท่ีปรากฏบนผลิตภัณฑนั้น 

ขอท่ี 3 ประเภท 
ประเภทหรือหมวดของผลิตภัณฑ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของผลิตภัณฑนั้น ๆ 

ขอท่ี 4 ลักษณะการบริโภค 
 ชนิดแหง / เขมขน : กรณีเปนผลิตภัณฑตองละลาย/เจือจาง/ปรุง/ผสม กอนการบริโภค  

โดยใหระบุน้ําหนักของผลิตภัณฑท่ีแนะนําในการบริโภค 1 ครั้ง มีหนวยเปนกรัม  
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 ชนิดเหลว : กรณีเปนผลิตภัณฑเหลวสภาพพรอมบริโภค ใหระบุน้ําหนักของผลิตภัณฑ

ในการบริโภค 1 ครั้ง มีหนวยเปนกรัม 
กรณีท่ีลักษณะการบริโภคตางจากท่ีระบุไวขางตน ใหแจงน้ําหนักของผลิตภัณฑในการ

บริโภค 1 ครั้ง มีหนวยเปนกรัมดวย 
ขอท่ี 5 ปริมาณการบริโภค 

จํานวนครั้งท่ีแนะนําใหบริโภคผลิตภัณฑตอวัน 
ขอท่ี 6 ลําดับท่ี 

ลําดับท่ีของกรดอะมิโนท่ีมีอยูในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
ขอท่ี 7 ชนิดกรดอะมิโน 

ชื่อของกรดอะมิโนท่ีมีอยูในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
ขอท่ี 8 รูปแบบกรดอะมิโน 

รูปแบบ (Form) ของกรดอะมิโนท่ีมีอยูในสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
ขอท่ี 9 สารสําคัญ (%) 

ปริมาณสาระสําคัญของกรดอะมิโน (ชองหมายเลข 7) หนวยเปนรอยละ (%) ท่ีมีอยูใน
รูปแบบของกรดอะมิโน 

ขอท่ี 10 % ในสูตร 
ปริมาณของกรดอะมิโนท่ีใชในผลิตภัณฑ มีหนวยเปนรอยละของน้ําหนัก (%) 

ขอท่ี 11 ปริมาณการบริโภค (ตองระบุ "หนวย" ทุกชอง) 
ปริมาณของกรดอะมิโนนั้น ๆ ท่ีมีอยูในผลิตภัณฑตอการบริโภคท่ี 1, 2 และ 3 ครั้ง 

ตามลําดับ คํานวณโดย  

[น้ําหนัก (ขอท่ี 4)] x [ปริมาณสาระสําคัญ(ขอท่ี 9) /100] x [%ในสูตร (ขอท่ี 10) /100] 

 

12 ปริมาณและแหลงขอมูลอางอิง 
ปริมาณกรดอะมิโนจากแหลงขอมูลอางอิงแหลงอางอิงของปริมาณกรดอะมิโนดังกลาว 

13 ผลการประเมิน 
ระบุผลการประเมินปริมาณกรดอะมิโนในผลิตภัณฑ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณจาก

แหลงขอมูลอางอิง (ขอท่ี 12) 

14 สําหรับผูประกอบการ 
ใหลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บ ของผูประเมิน พรอมระบุ วัน 

เดือน ป ท่ีผูประเมินทําการประเมินขอมูลในแบบฟอรม 

15 สรุปผลการประเมิน  
สรุปผลการประเมินการใชกรดอะมิโน โดยผูประเมินพิจารณาจากขอมูลวาผลิตภัณฑมีการ

ใชกรดอะมิโนสอดคลองกับแหลงอางอิงหรือไม 
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ตัวอยางแบบ สบ. 5-4 (ดานหลัง): เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห 

 

 

ขอท่ี 1 เลขท่ีรับ / วันท่ี 

รายละเอียดเลขท่ี และ วันท่ีท่ีเจาหนาท่ีรับเอกสาร สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูระบุ 

ขอท่ี 2 ชื่อผลิตภัณฑ  
ชื่อผลิตภัณฑท่ียื่นขอเลขสารบบอาหาร โดยตองเปนชื่อเดียวกับท่ีปรากฏบนผลิตภัณฑนั้น 

ขอท่ี 3 ประเภท 
ประเภทหรือหมวดของผลิตภัณฑ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของผลิตภัณฑนั้น ๆ 

ขอท่ี 4 ลักษณะการบริโภค 
 ชนิดแหง / เขมขน : กรณีเปนผลิตภัณฑตองละลาย/เจือจาง/ปรุง/ผสม กอนการบริโภค  

โดยใหระบุน้ําหนักของผลิตภัณฑท่ีแนะนําในการบริโภค 1 ครั้ง มีหนวยเปนกรัม  
 ชนิดเหลว : กรณีเปนผลิตภัณฑเหลวสภาพพรอมบริโภค ใหระบุน้ําหนักของผลิตภัณฑ

ในการบริโภค 1 ครั้ง มีหนวยเปนกรัม 
กรณีท่ีลักษณะการบริโภคตางจากท่ีระบุไวขางตน ใหแจงน้ําหนักของผลิตภัณฑในการ

บริโภค 1 ครั้ง มีหนวยเปนกรัมดวย 

ขอท่ี 5 ปริมาณการบริโภค 
จํานวนครั้งท่ีแนะนําใหบริโภคผลิตภัณฑตอวัน 

ขอท่ี 6 ลําดับท่ี 
ระบุลําดับท่ีของ สมุนไพร/สารสกัด/สารสังเคราะห ท่ีใชในผลิตภัณฑ 

ขอท่ี 7 ชื่อสมุนไพร / สารสกัด / สารสังเคราะห 
ระบุชื่อของสาร ชื่อวิทยาศาสตร (ถามี) และสวนท่ีใช (ถามี)  
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ตัวอยาง: ระบุ โสมสกัด  

    ชื่อวิทยาศาสตร :  Panax ginseng C.A. Mey.  
    สวนท่ีใช : ราก 

ขอท่ี 8 ปริมาณในสูตร (%) 
ปริมาณของสารดังกลาวท่ีใชในผลิตภัณฑ หนวยเปนรอยละ (%) 

ตัวอยาง: ระบุ 0.05% 
ขอท่ี 9 อัตราสวนในการสกัด (วัตถุดิบ : สารสกัด)  

อัตราสวนในการสกัด (อัตราสวนระหวางปริมาณวัตถุดิบท่ีนํามาใชตอสารสกัดท่ีได 1 กรัม)  
ขอท่ี 10 ตัวทําละลาย 

ชนิดของตัวทําละลายท่ีใชในการสกัดสารสําคัญ 
ขอท่ี 11 สารสําคัญ (ชื่อและปริมาณ) (หนวยเปน %) 

ระบุชนิด และปริมาณของสารสําคัญ หรือ กลุมสารท่ีไดจากการสกัด หนวยเปนรอยละ (%)
(หากทราบ) 

ขอท่ี 12 ปริมาณการบริโภค (ตองระบุ "หนวย" ทุกชอง) 
ปริมาณของสมุนไพร / สารสกัด / สารสังเคราะห นั้น ๆ ท่ีมีอยูในผลิตภัณฑตอการบริโภคท่ี 

1, 2 และ 3 ครั้ง ตามลําดับ คํานวณโดยใชสูตร 

[น้ําหนัก (ขอท่ี 4)] x [%ในสูตร (ขอท่ี 8)/100] x [อัตราสวนการสกัด (ขอท่ี 9 ถามี)] 

ตัวอยาง: เครื่องดื่มในภาชนะท่ีปดสนิด (พรอมดื่ม) ปริมาณ 200 กรัม (ขอท่ี 4) มีโสม
สกัด 0.05% (ขอท่ี 8) อัตราสวนในการสกัด 10 : 1 (ขอท่ี 9) ดังนั้น ปริมาณโสมในเครื่องดื่มดังกลาว ท่ีไดรับ
ในการบริโภค 1 ครั้ง เทากับ 200 x (0.05 / 100) x10  = 1 กรัม (น้ําหนักสด) 

ขอท่ี 13 ปริมาณและแหลงขอมูลอางอิง 
ปริมาณของสมุนไพร/สารสกัด/สารสังเคราะห จากแหลงขอมูลอางอิง และแหลงอางอิงของ

ปริมาณดังกลาว 
ขอท่ี 14 ผลการประเมิน 

ผลการประเมินปริมาณสมุนไพร/สารสกัด/สารสังเคราะห ในผลิตภัณฑ โดยผูประเมิน 
เปรียบเทียบกับปริมาณจากแหลงขอมูลอางอิง (ขอท่ี 13) 

ขอท่ี 15 สําหรับผูประกอบการ 
ใหผูประเมินลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บพรอมท้ังระบุ วัน เดือน ป 

ท่ีผูประเมินทําการประเมินขอมูลในแบบฟอรม 
ขอท่ี 16 สรุปผลการประเมิน  

สรุปผลการประเมินปริมาณการใช สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะหในผลิตภัณฑ โดยผูประเมิน
พิจารณาจากขอมูลวาผลิตภัณฑมีการใชสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะหสอดคลองกับแหลงอางอิงหรือไม 

 
 
 

13หมายเหตุ:  
                        ขอที ่9-11 กรอกเฉพาะกรณีเปนสารสกัดเทานั้น 
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(สําเนา) 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  ใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการนําเขาอาหาร 

---------------------------------------- 

เนื่องดวยตามขอ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
239) พ.ศ.2544 กําหนดใหผูท่ีนําเขาอาหารตามรายชื่อท่ีกําหนด ตองจัดใหมีการรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศดังกลาว 
ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากข้ึนสําหรับใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยากําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้

ขอ 1  ใหยกเลิก 
(1)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการ

นําเขา อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2544 
(2)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการ

นําเขา อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 
26 กรกฎาคม พ.ศ.2544 

ขอ 2  ใบรับรองตองระบุเกณฑท่ีเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 
หรือ มีรายละเอียดเทียบเทากับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว หรือมีระบบประกันคุณภาพของ
อาหารอยางใด อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1)  หลักเกณฑท่ัวไปดานสุขลักษณะอาหาร (General Principles of Food Hygiene) ท่ี
กําหนด โดยโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ 

(2)  ระบบการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical 
Control Point System) 

(3)  ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ของ ไอ เอส โอ (ISO) 
(4)  เกณฑอ่ืนหรือระบบอ่ืนท่ีมีความเทียบเทาตาม (1)-(3) 

ขอ 3  ใบรับรองตามขอ 2 ตองเปนตนฉบับ กรณีท่ีไมสามารถใชตนฉบับใหใชสําเนาใบรับรอง ซ่ึง
รับรอง สําเนาหรือขอความโดยหนวยงานท่ีออกใบรับรองนั้นๆ หรือสถานทูตของผูผลิตในประเทศไทย หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลท่ีรัฐรับรอง เชน Notary Public เปนตน 

กรณีใบรับรองท่ีใชภาษาอ่ืนใหแนบคําแปลท่ีเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษท่ีผานการรับรอง
คําแปลจากสถานทูตไทยในประเทศผูผลิต หรือสถานทูตของผูผลิตในประเทศไทย หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนท่ีดําเนินธุรกิจการแปลเอกสารท่ีเปนมาตรฐานสากลพรอมใบรับรองดวย 

ขอ 4  หนวยงานท่ีสามารถออกใบรับรองตามขอ 3 อาจเปนหนวยงานของรัฐของประเทศผูผลิต 
หรือ หนวยงานท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ หรือสถานทูตของประเทศผูผลิตในประเทศไทย หรือ
หนวยงานรับรองท่ีไดรับการรับรองโดยหนวยงานรับรองสากล 
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ขอ 5  ใบรับรองตามขอ 2 ตองระบุเวลาสิ้นสุดของการใชใบรับรองนั้นๆ เวนแตมีหลักฐานจาก

หนวยงาน ท่ีรับรองสถานท่ีผลิตดังกลาววาใบรับรองยังคงมีสภาพเปนไปตามเกณฑในขอ 2 หรือหนวยงานท่ี
รับรองสถานท่ีผลิต ดังกลาว ระบุเฉพาะวัน เดือน ป ท่ีออกใบรับรองเพียงอยางเดียว ใหอายุใบรับรองมีผล
ใชไดไมเกิน 1 ปนับจากวันท่ีออกใบรับรองนั้น ๆ  

ขอ 6  ใหใบรับรองท่ีออกตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรอง
สถานท่ีผลิต สําหรับการนําเขาอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 ลงวันท่ี 9 
กรกฎาคม พ.ศ.2544 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิต
สําหรับการนําเขาอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 
2) ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ยังคงมีผลใชไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาฉบับนี้ 

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ประกาศ ณ วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2544 
    (ลงชื่อ)  วาท่ี ร.ต. วิศิษฏ ประวีณวงศวุฒิ 

                    (วิศิษฏ ประวีณวงศวุฒิ) 
              นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. 
     ดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ 
            และการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 118 ตอนพิเศษ 123 ง. ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2544) 
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ตาราง แสดงรายชื่อหนวยงานราชการท่ีใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานเพ่ือประกอบการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร และตรวจวิเคราะห ชนิด ปริมาณสารอาหาร เพ่ือแสดงฉลากโภชนาการ 

หนวยงานวิเคราะห โทรศัพท โทรสาร 
1.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

88/7 หมู 4 ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดรู ถนนติวานนท 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
http://www.dmsc.moph.go.th/ossc/ 

0-2589-9850-2 ตอ 9561 
หรือ 9562 (ในประเทศ) 
ตอ 9503 (เพ่ือสงออก) 

0-2951-1023 

2.  กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400 
http://www.dss.go.th 

0-2201-7183-4 
(โครงการวิทยาศาสตร

ชีวภาพ) 

0-2201-7181 

3.  หองปฏิบัติการกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
(วิเคราะหเฉพาะชนิดและปรมิาณสารอาหารทางโภชนาการ) 
http://nutrition.anamal.moph.go.th 

0-2968-7619 0-2968-7616 

4.  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย   
4.1  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สงขลา 0-7444-7024-8 0-7433-3809 
4.2  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ชลบุร ี 0-3878-4006-7 0-3878-3767 
4.3  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสมีา 0-4424-1522 0-4424-5860 
4.4  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ขอนแกน 0-4324-2871-2 0-4324-2845 
4.5  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงใหม 0-5321-1065-6 0-5321-9223 
4.6  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย พิษณุโลก 0-5524-7579-80 0-5525-8859 
4.7  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุบลราชธานี 0-4531-2231-4 0-4531-2231 
4.8  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ตรัง 0-7521-3105-7 0-7521-3104 
4.9  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงราย 0-5379-3148-50 0-5379-3148 
4.10  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สมุทรสงคราม 0-3472-0543 0-3472-0540 
4.11  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สุราษฎรธานี 0-7728-2670 0-7728-2672 
4.12  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุดรธานี 0-4220-7364-9 0-4220-7367 
4.13  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ภูเก็ต 0-5626-7423 0-5626-7433 
4.14  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครสวรรค 0-7635-4611 0-7635-4612 

5.  สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
ตู ปณ.1043 ปณฝ.เกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 
http://www.ifrpd.ku.ac.th 

0-2942-8629-35 ตอ  
800, 811 

0-2942-7601-2 

6.  สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม 73170 
http://www.nu.mahidol.ac.th 

0-2441-9346 (สายตรง) 
หรือ 0-2800-2380 ตอ 

406, 418 (ประสานงานรับ
ตัวอยาง) 

0-2441-9344 

7.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

http://www.tistr.or.th 

0-2579-5515 หรือ 
0-2579-1121-30 ตอ  

5219, 5226 

0-2579-8592 

8.  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี 20131 

0-3874-5815 
0-3874-5266 

0-3839-3497 
0-3839-3492 

 

http://nutrition.anamal.moph.go.th/
http://www.ifrpd.ku.ac.th/
http://www.nu.mahidol.ac.th/
http://www.tistr.or.th/
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ตาราง แสดงตัวอยางรายชื่อหนวยงานเอกชนท่ีใหบริการตรวจวิเคราะห ชนิด และปริมาณสารอาหาร เพ่ือแสดง
ฉลากโภชนาการ 

หนวยงานวิเคราะห โทรศัพท โทรสาร 

1.  บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส เซอรวิส จํากัด (ALS) 

611/277-279 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

0-2292-1645,  

0-2292-1648, 

0-2689-8164-5 

0-2292-1646 

2.  บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) 

41/23 ซอยพระราม 3 ซอย 59 ถนนพระราม 3 แขวงชอง

นนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

0-2294-7485-90 

0-2683-0541-7 

0-2294-7484 

0-2683-0758 

3.  บริษัท เซาอีสต เอเชี่ยน ลาบอราตอรีส จํากัด (SEAL) 

256/1 ซอยสันนบิาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0-2939-1131-3 

0-2511-6113-5 

0-2511-6114 

0-2512-3821 

4.  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากดั 

104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

0-2715-8700 0-2715-8799 

 

5.  สถาบันอาหาร 

2008 ถนนจรัญสนิทวงศ ซอย 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  

กรุงเทพฯ 10700 

0-2886-8088-103 

ตอ 531-534 

0-2886-8106-7 

6.  บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด 

60/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ2 คลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12120 

0-2657-8000 0-2256-9838 

7.  บริษัท เคมแล็บเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

(CHEMLAB) 

282 เรนทรีออฟฟศ การเดน อาคารบี 3 ชั้น 3 ซอยศูนยวิจัย 4  

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

0-2719-6488-92 0-2719-6483 

8.  บริษัท หองปฏิบตัิการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและ

อาหาร จํากัด (LCFA) 

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0-2940-6881-3 

ตอ 206, 211 

0-2579-4895 

9.  บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและ

การเกษตรแหงเอเซีย จํากัด 

     361, 361/1-4 ซอยลาดพราว 122 (มหาดไทย 1) ถนน

ลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

10310 

0-2934-2381 0-2934-0661 

หมายเหตุ: ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมท่ี http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/ 
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ตาราง แสดงรายชื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี
เก่ียวของ 

ประกาศกระทรวงฯ ชื่อเรื่องของประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท
ชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับ
กรด 
 

คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.
2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความ
เปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุง
แตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิท เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท) 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแตง 
(ฉบับท่ี 352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ
ของนม 
(ฉบับท่ี 353) พ.ศ.2556 เรื่อง นมเปรี้ยว 
(ฉบับท่ี 354) พ.ศ.2556 เรื่อง ไอศกรีม 
(ฉบับท่ี 355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
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ท่ีปรึกษา 

นายแพทยบุญชัย  สมบูรณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

นายแพทยไพศาล  ดั่นคุม   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

นางสาวทิพยวรรณ  ปริญญาศิริ  ผูอํานวยการสํานักอาหาร 

นางจุรีรัตน  หอเกียรติ   ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร 

นางมาลี     จิรวงศศรี   หัวหนากลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด 

 

คณะผูจัดทํา 

กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด 

นางสาวนฤมล ฉัตรสงา   นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 

นางสาวมยุรีพร พรมใบ   นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 

นางสาวชาลินี ศรีนิ่มนวล  นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 

นางสาวสายรุง ทุยเท่ียงสัตย  เจาหนาท่ีสํานักอาหาร 

นางสาวขวัญแกว  กังสดาลอําไพ  เจาหนาท่ีสํานักอาหาร 

กลุมพัฒนาระบบ 

นางสาวจารุณี อินทรสุข   นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ 

นางพรผกา สินวีรุทัย   นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 

นายอมรพันธ ลูกอินทร   นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 

นางสาวจารุณี วงศเล็ก   นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 

นางสาวชนานันท ประไพรเพชร   นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 

 

 

 

คณะผูจัดทํา 


	ด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์
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