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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นม
เปรีย้ว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรีย้ว, 

ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

ค าสัง่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ที ่3070/2556 ลงวนัที ่27 พฤศจิกายน 2556  เร่ือง มอบอ านาจใหน้ายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปฏิบติัราชการแทนตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาที ่112/2547 ลงวนัที ่23 
กมุภาพนัธ์ 2547 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2557  ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  8  วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน       0.83 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด    10 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด    0 
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุง

แต่ง, นมเปรีย้ว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ   ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)เลขที ่31ถ.ยทุธด าเนิน ต.หน้า

เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   โทรศพัท์ : 24000  โทรศพัท์ 0 3851 1189 ตอ่ 114, 144, 081-8433647  

โทรสาร  0 3851 2400 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน                                                                       

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)                         

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง)  

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
1. ผลิตภณัฑ์ต้องจดัเป็นอาหารประเภทดงัตอ่ไปนี ้
1. ผลิตภณัฑ์ต้องจดัเป็นอาหารดงันี ้
1.1  นมโค   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง นมโค 
1.2  นมปรุงแตง่    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง นมปรุงแตง่ 
1.3  นมเปรีย้ว    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง นมเปรีย้ว 
1.4  ผลิตภณัฑ์ของนม  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง ผลิตภณัฑ์ของนม 
1.5  ไอศกรีม     ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง ไอศกรีม 
1.6   เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิด
สนิท 
1.7  อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง  อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
2. ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืน 
2.1   ต้องได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีน าเข้าประเภทอาหารท่ีประสงค์จะย่ืนก่อน และใบอนญุาตท่ีได้รับยงัมีผล
บงัคบัใช้ ทัง้นีส้ถานท่ีผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง และกรณีน าเข้าต้องมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร (ศกึษารายละเอียด
เพิ่มเตมิตามภาคผนวก 1) 
2.2  ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองอาหารมีวตัถปุระสงค์
พิเศษ (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชน เร่ือง การอนญุาตผลิตภณัฑ์และการแก้ไขรายการอาหารท่ีมี
วตัถปุระสงค์พิเศษ) 
2.3  ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารใหมแ่ละอาหารท่ีมีอาหารใหมเ่ป็นสว่นผสม (Novel Food) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี
คูมื่อส าหรับประชาชน เร่ือง การขอประเมินความปลอดภยัอาหาร) 
2.4  ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองนัน้ๆ) 
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2.5  ต้องมีการใช้วตัถเุจือปนอาหารเป็นไปตามดงันี ้
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆ เช่น การใช้วตัถเุจือปนอาหารในนมโคให้ใช้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในบญัชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง นมโค การใช้วตัถกุนัเสียในเคร่ืองดื่มในภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิทให้ใช้ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองวตัถเุจือปนอาหาร เชน่ การใช้วตัถเุจือปนอาหารในนมปรุงแตง่ 
ผลิตภณัฑ์ของนม นมเปรีย้ว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท และเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
2.6  ต้องไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหนา่ย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง 
2.7   ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบท่ีอนญุาตให้ใช้ในอาหาร และมีประวตักิารใช้เป็นอาหาร กรณีมีการใช้สว่นของ
พืชเป็นสว่นประกอบในผลิตภณัฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและสว่นท่ีใช้ตามบญัชีรายช่ือพืชท่ีอนญุาตให้ใช้ได้ใน
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
3.   ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการกล่าวอ้างทางสขุภาพ (Health claim) ต้องผา่นการประเมินตามคูมื่อส าหรับประชาชน เร่ือง การ
ขอประเมินการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) 
4.   การใช้ภาชนะบรรจอุาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง ภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะ
บรรจ/ุฝา พลาสตกิมีสีสมัผสัอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวต้องสง่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
5.  การใช้ช่ืออาหาร หรือตรา หรือเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน ต้องปฏิบตัิตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามภาคผนวก 2) 
6.   การแสดงฉลากอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต 
7.   การแสดงฉลากโภชนาการ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง ฉลากโภชนาการ 
 
เง่ือนไข 
1.  ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ได้รับอนญุาตตามใบทะเบียนพาณิชย์หรือผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจท่ีมีองค์ความรู้ ตามหลกัสตูรท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด หรือ
ศกึษากฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้วยตนเอง พร้อมทัง้สามารถให้ข้อมลู
รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขอ และมีอ านาจตดัสินใจลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนด้วย) 
2.  ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ียงัไมไ่ด้มอบอ านาจให้ สสจ. ต้องย่ืนค าขอท่ี อย. ได้แก่ นมโค นมปรุงแตง่ นมเปรีย้ว ผลิตภณัฑ์
ของนม ไอศกรีมยกเว้นไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทยกเว้นหนอ่ไม้ปรับกรดบรรจป๊ีุป เคร่ืองด่ืมใน
ภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดอดัก๊าชและเคร่ืองด่ืมแห้งบางชนิด (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิการมอบอ านาจ ตาม
ภาคผนวก 3)  
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3.  เอกสารท่ีต้องลงนามโดยผู้ได้รับอนญุาตตามสถานประกอบการท่ีได้รับอนญุาตไว้หรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคล ได้แก่ 
สบ.5 /สบ.5-1/ข้อมลูผู้ติดตอ่และสถานประกอบการ/สบ.6 
ส าเนาหนงัสือแจ้งสตูรสว่นประกอบจากผู้ผลิตตา่งประเทศกรณีน าเข้า  
หนงัสือรับรองช่ืออาหารหรือตรา/เคร่ืองหมายการค้าสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองการแสดง
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุ
หนงัสือขอใช้และยินยอมให้ใช้เอกสารร่วม ทัง้นีใ้ห้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีคดัลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน (กรณีนิติบคุคล) ทัง้จากผู้ขอใช้และผู้ยินยอมให้ใช้เอกสารร่วมประกอบด้วย 
4. ผู้ ย่ืนค าขอต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองตามท่ีก าหนดและจดัเรียงเอกสารแบบค าขอ หลกัฐานประกอบ และ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่องให้ครบถ้วนถกูต้อง                                                                         
(ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามภาคผนวก 4) 
5. ผู้ ย่ืนค าขอต้องประเมินกรรมวิธีการผลิตด้วยตนเองตามท่ีกฎหมายก าหนด                                                                           
(ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามภาคผนวก 5)   
6.  กรณีรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไมช่ดัเจนหรือไมส่อดคล้องกบัข้อมลูท่ีระบใุนค าขอหรือเอกสารหลกัฐานให้สง่ตวัอยา่ง
ผลิตภณัฑ์ เอกสารแสดงรายละเอียดความไมช่ดัเจนหรือความไมส่อดคล้องของผลิตภณัฑ์ประกอบการพิจารณา 
7.  กรณีผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฎิบตัิตามกฎหมายหลายฉบบั ต้องผา่นการพิจารณา
โดยคณะท างาน/คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ            
15 –45 วนัท าการ แล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน 
 
 

 กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

30นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ผู้ประกอบการด าเนินการ

 กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แก้ไขข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่อง ภายในวนัเวลา
ท่ีก าหนด และมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ี กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯตามรายช่ือท่ีระบุ
ในใบรับค าขอ 
 

และเภสชั
สาธารณสขุ 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ ย่ืน

ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้

เป็นหลกัฐาน 

 

5 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

(หากเป็นกรณี
น าเข้า ต้องเป็นค า
ขอฯท่ีใช้ใบรับรอง
สถานท่ีผลิต
ส าหรับการน าเข้า
อาหาร) 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยู่
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เจ้าหน้าท่ีศนูย์บริการ
ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ 
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ตรวจสอบความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

5วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

(ไมน่บัรวม
ระยะเวลาการ
ชีแ้จงข้อมลูของ
ผู้ประกอบการและ
หรือพิจารณาจาก
คณะประเมิน
ผู้ เช่ียวชาญ 
ประเมินความ
ถกูต้องและ
สอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ด้าน
สถานท่ี(โดยการ
ตรวจสอบสถานท่ี
ผลิต)และด้าน
เอกสาร 

6) การลงนาม ผู้ มีอ านาจลงนาม พิจารณา 1วนั กลุม่งาน  
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 อนญุาต หรือไมอ่นญุาต 
และลงนาม 
 

คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 
7 วนัท าการหลงัเสร็จสิน้
การพิจารณาและสง่มอบ
ใบอนญุาตหรือหนงัสือให้
ผู้ประกอบการตอ่ไป 
 
 

1วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   8 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบ้านของ
ผู้ขออนญุาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั  

2) บตัรประจ าตวั
ประชาชน ผู้ขอ
อนญุาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั  

3) ผู้ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าวย่ืน
หนงัสือเดนิทาง   

กระทรวงการ
ตา่งประเทศของ
ประเทศนัน้ๆ 

0 1 ฉบบั  

4) ผู้ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าว ต้อง

กระทรวงแรงงาน
หรือผู้วา่ราชการ

0 1 ฉบบั  
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ย่ืนหนงัสือ
อนญุาตให้
ท างานใน
ประเทศ 

จงัหวดั 

5) หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิคุคลท่ีแจ้ง
วตัถปุระสงค์ 
และผู้ มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต 

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบบั  

6) หนงัสือรับรอง
สญัชาตขิองนิติ
บคุคล (บญัชี
รายช่ือ ผู้ ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิตบิคุคล
ท่ีเป็นบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบบั  

7) หนงัสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบคุคล
ตา่งด้าววา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบ
ธุรกิจคนตา่งด้าว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนญุาต หรือ
บตัรสง่เสริมการ
ลงทนุตาม

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบบั  
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับ
การสง่เสริมการ
ลงทนุ 

8) ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั  

9) ทะเบียนบ้าน
ส านกังานใหญ่  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั  

10) หนงัสือส าคญั
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชมุชน 

ส านกังานเกษตร
อ าเภอ 

0 1 ฉบบั  

11) ค าสัง่ส านกังาน
เขตพืน้ท่ี
การศกึษา เร่ือง 
ย้ายและแตง่ตัง้
ข้าราชการครู
และบคุลากร
การศกึษา(ของ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน) 

ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 

0 1 ฉบบั  

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 1.กรณีการย่ืนจด
ทะเบียนอาหาร/
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แจ้งรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) ส าหรับอาหาร 
7 ประเภท(กรณี
ขอใหม)่ 

2) 1.2แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่องค า
จดทะเบียน
อาหาร/แจ้ง
รายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) และการแก้ไข 
(สบ.6) 
ReProcess 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 - ฉบบั  

3) 1.3ใบจด
ทะเบียนอาหาร/
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (แบบ
สบ.5) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

2 0 ฉบบั  

4) 1.4ใบอนญุาต
ผลิตอาหาร(แบบ 
อ.2)/น าเข้า
อาหาร(แบบ อ.
7)/ค าขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารไมเ่ข้าข่าย
โรงงาน(แบบ 
สบ.1)(ด้านหน้า-

ส านกัอาหารหรือ
กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

0 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หลงั) และหากมี
แก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน
ให้แนบส าเนา
แบบการแก้ไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.2) 
แล้วแตก่รณี 

5) 1.5ใบรับรอง
สถานท่ีผลิต
อาหารส าหรับ
การน าเข้าอาหาร 
(กรณีน าเข้า) ท่ี
ยงัมีผลใช้ได้ 
(ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 1) 

หนว่ยงานของรัฐ
ของประเทศผู้ผลิต
หรือหน่วยงานท่ี
ได้รับการรับรอง
จากหนว่ยงานของ
รัฐของประเทศ
ผู้ผลิต(ให้แนบ
หลกัฐานการได้รับ
การรับรอง
ประกอบการ
พิจารณาด้วย)หรือ
สถานฑตูของ
ประเทศผู้ผลิตใน
ประเทศไทยหรือ
หนว่ยรับรอง
(Certification 
Body)ท่ีได้รับการ
รับรองจากหนว่ย
รับรองระบบงาน

0 2 ฉบบั  
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(Accreditation 
body) ท่ีสากล 
(International 
Accreditation 
Forum;IAF)ให้การ
ยอมรับ 

6) 1.6เอกสารข้อมลู
ผู้ตดิตอ่และ
สถาน
ประกอบการ 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

2 0 ฉบบั พิมพ์/เขียนตวั
บรรจงครบถ้วน 
(ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 7) 

7) 1.7เอกสาร
ประเมิน
ผลิตภณัฑ์
ส าหรับจด
ทะเบียนอาหาร
ตามแบบ สบ.5-1 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

2 0 ฉบบั พิมพ์/เขียนตวั
บรรจงครบถ้วน 
(ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 8) 

8) 1.8ใบรับรองผู้
ควบคมุการผลิต
อาหาร (เฉพาะ
กรณีผลิต) 

 0 2 ฉบบั ส าหรับการผลิต
อาหารท่ีเป็นไป
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุดงันี ้
1.  ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบั
ท่ี 298) พ.ศ.2549  
เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิต และ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การเก็บรักษา
ผลิตภณัฑ์นม
พร้อมบริโภคชนิด
เหลวท่ีผา่น
กรรมวิธีฆา่เชือ้
ด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอร์ไรส์ 
2.  ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบั
ท่ี 349) พ.ศ.2556  
เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิต และ
การเก็บรักษา
อาหารในภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิท
ชนิดท่ีมีความเป็น
กรดต ่าและปรับ
กรด 

9) 1.9กรณีน าเข้าให้
สง่หนงัสือแจ้ง
สตูร
สว่นประกอบโดย
คดิเป็นร้อยละ
ของน า้หนกัรวม
ให้ครบ 100% 
จากผู้ผลิต ท่ีมี
การลงลายมือช่ือ
หรือประทบัตรา

 0 2 ฉบบั (ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
9) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าคญัของ
หนว่ยงานผู้ผลิต 
กรณีเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือฉบบัส าเนา 
ให้ผู้ รับอนญุาต
น าเข้ารับรองวา่
เป็นเอกสารแสดง
สตูรและ
สว่นประกอบ
จากผู้ผลิต  

10) 1.10กรณีท่ีมีการ
ใช้วตัถเุจือปน
อาหาร ให้ย่ืน
เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณการใช้
วตัถเุจือปน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-2 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

2 0 ฉบบั พิมพ์/เขียนตวั
บรรจงครบถ้วน 
(ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 10) 

11) 1.11กรณีท่ีมี
วิตามินและแร่
ธาตเุป็น
สว่นประกอบ ให้
ย่ืนเอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณวิตามิน
แร่ธาตตุามแบบ 
สบ.5-3 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

2 0 ฉบบั พิมพ์/เขียนตวั
บรรจงครบถ้วน 
(ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 11) 

12) 1.12กรณีท่ีมี กลุม่งานคุ้มครอง 2 0 ฉบบั พิมพ์/เขียนตวั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กรดอะมิโนเป็น
สว่นประกอบ ให้
ย่ืนเอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิ
โน ตามแบบ สบ.
5-4 

ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

บรรจงครบถ้วน 
(ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 12) 

13) 1.13กรณีท่ีมี
สมนุไพร สาร
สกดั สาร
สงัเคราะห์
สว่นประกอบ ให้
ย่ืนเอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณสมนุไพร 
สารสกดั สาร
สงัเคราะห์ ตาม
แบบ สบ.5-5 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

2 0 ฉบบั พิมพ์/เขียนตวั
บรรจงครบถ้วน 
(ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 13) 

14) 1.14รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะห์
คณุภาพหรือ
มาตรฐานของ 
นมโค นมปรุง
แตง่ นมเปรีย้ว 
ผลิตภณัฑ์ของ
นม ไอศกรีม 
เคร่ืองด่ืมใน
ภาชนะบรรจท่ีุ
ปิดสนิท และ

 1 0 ฉบบั  (ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 14) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาหารในภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิท 
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุ
เฉพาะของ
อาหารนัน้ๆ 
(กรณีน าเข้า)  

15) 1.15กรณีใช้ผล
วิเคราะห์ร่วม
อาหารท่ีจะใช้
รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์
ร่วมจะต้องมี 
สตูร
สว่นประกอบ, 
กรรมวิธีการผลิต 
เหมือนกนั และ
ต้องผลิตจาก
สถานท่ีผลิต
เดียวกนักบั
อาหารท่ีได้รับ
อนญุาตไว้แล้ว 
(กรณีน าเข้า) 

 1 0 ฉบบั (ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 14) 

16) 1.16กรณีใช้
สารอาหารเป็น
สว่นประกอบของ
ช่ืออาหารหรือค า
ก ากบัช่ืออาหาร
ต้องสง่ผล

  2 ฉบบั รับรองส าเนา
ถกูต้อง 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิเคราะห์ชนิด
และปริมาณ
สารอาหารนัน้
ประกอบการ
พิจารณา และ
ฉลากต้องปฏิบตัิ
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุวา่
ด้วยเร่ือง ฉลาก
โภชนาการ 

17) 1.17อาหารใน
ภาชนะบรรจท่ีุ
ปิดสนิทท่ีมี
ประเภทหรือชนิด
อาหารตามท่ี
ก าหนดไว้ใน
บญัชีท้าย
ประกาศ แตมี่
ลกัษณะพิเศษท่ี
มิอาจก าหนดเนือ้
อาหารให้เป็น
ตามท่ีก าหนดไว้
ในบญัชีได้ให้แจ้ง
เหตผุล
ประกอบการ
พิจารณา 

 2 0 ฉบบั  

18) 1.18กรณี
รายละเอียด
ผลิตภณัฑ์ไม่

 2 0 ฉบบั  
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ชดัเจนหรือไม่
สอดคล้องกบั
ข้อมลูท่ีระบใุนค า
ขอหรือเอกสาร
หลกัฐานให้สง่
ตวัอยา่ง
ผลิตภณัฑ์ 
เอกสารแสดง
รายละเอียด
ความไมช่ดัเจน
หรือความไม่
สอดคล้องของ
ผลิตภณัฑ์
ประกอบการ
พิจารณา 

19) 1.19หนงัสือมอบ
อ านาจ กรณีเป็น
ผู้ รับมอบอ านาจ
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบบั  

20) 1.20เอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเตมิ 
ดงันี ้
1.กรณีแสดงค า
วา่ “ออร์กานิก” 
“เกษตรอินทรีย์” 
“เกษตร
ธรรมชาต”ิ หรือ

หนว่ยงานของรัฐ 
หรือ หนว่ยงานท่ี
ได้รับรองการ
รับรองจาก
หนว่ยงานของรัฐ 
หรือ จาก
หนว่ยงานรับรอง
สากล เชน่ IFOAM 

0 2 ฉบบั  
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ค าท่ีส่ือคล้ายกนั
เป็นสว่นของช่ือ
อาหารหรือแสดง
บนฉลากต้อง
แสดงส าเนา
ใบรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
(Organic) 

(The 
International 
Federation of 
Organic 
Agriculture 
Movements) 
ส านกังาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แหง่ชาติ 

21) 1.21กรณีช่ือ
อาหารแสดงค า
วา่ “พรีเมียม” 
ต้องแสดง
เอกสารหรือ
หลกัฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุ 
(ฉบบัท่ี 365) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เร่ือง การแสดง
ข้อความ “พรี
เมียม” บนฉลาก
อาหาร หรือ(ฉบบั
ท่ี ๓๖๖) พ.ศ. 
๒๕๕๖ เร่ือง การ
แสดงข้อความ 
“พรีเมียม” บน
ฉลากน า้นมโค

 0 2 ฉบบั  
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สด และน า้นมโค
ชนิดเตม็มนัเนย 
ท่ีผา่นกรรมวิธี
พาสเจอร์ไรส์ 

22) 1.22กรณีอาหาร
ฉายรังสีต้อง
แสดงเอกสาร
หรือหลกัฐาน
จากโรงงานฉาย
รังสี หรือผู้
ให้บริการวา่จะมี
การฉายรังสี
ผลิตภณัฑ์ท่ี
ขอรับเลขสารบบ
อาหารนัน้จริง 

 0 2 ฉบบั  

23) 1.23กรณี
ประสงค์แสดง
อายกุารเก็บ
รักษานมโคพาส
เจอร์ไรส์ นมปรุง
แตง่พาสเจอร์ไรส์ 
ผลิตภณัฑ์ของ
นมพาสเจอร์ไรส์
และนมเปรีย้ว
พาสเจอร์ไรส์เกิน
กวา่ท่ีประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุ
ก าหนด ต้อง
แสดงเอกสาร

 0 2 ฉบบั (ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิตาม
ภาคผนวก 15) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือหลกัฐาน
ตามหลกัเกณฑ์
เพ่ือประกอบการ
พิจารณา
อนญุาตการ
ขยายการแสดง
ระยะเวลาการ
บริโภคของนมโค
พาสเจอร์ไรส์ นม
ปรุงแตง่พาส
เจอร์ไรส์ 
ผลิตภณัฑ์ของ
นมพาสเจอร์ไรส์
และนมเปรีย้ว
พาสเจอร์ไรส์ 

24) 2.กรณีการย่ืนจด
ทะเบียนอาหาร/
แจ้งรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) ส าหรับอาหาร 
7 ประเภท(กรณี
แก้ไข) 

     

25) 2.1แบบ
ตรวจสอบค าขอ
จดทะเบียน
อาหาร/แจ้ง
รายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) และการแก้ไข 
(สบ.6) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 - ฉบบั  
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ReProcess 
26) 2.2ใบอนญุาต

ผลิตอาหาร(แบบ 
อ.2)/น าเข้า
อาหาร(แบบ อ.
7)/ค าขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารไมเ่ข้าข่าย
โรงงาน(แบบ 
สบ.1)(ด้านหน้า-
หลงั) และหากมี
แก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน
ให้แนบส าเนา
แบบการแก้ไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.2) 
แล้วแตก่รณี 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

0 1 ฉบบั  

27) 2.3หนงัสือแสดง
เหตผุลและ
รายละเอียดการ
แก้ไขรายละเอียด
ของอาหาร 

 1 0 ฉบบั กรณีรายละเอียด
ผลิตภณัฑ์ไม่
ชดัเจนหรือไม่
สอดคล้องกบั
ข้อมลูท่ีระบใุนค า
ขอหรือเอกสาร
หลกัฐานให้สง่
ตวัอยา่ง
ผลิตภณัฑ์ 



22/27 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไมช่ดัเจนหรือ
ความไม่
สอดคล้องของ
ผลิตภณัฑ์
ประกอบการ
พิจารณา 

28) 2.4เอกสาร
ประเมิน
ผลิตภณัฑ์
ส าหรับจด
ทะเบียนอาหาร
ตามแบบ สบ.5-1 
กรณีแก้ไขสตูร
สว่นประกอบ
ตามข้อ 9 (แบบ 
สบ 5-1) กรณี
น าเข้าให้สง่
หนงัสือแจ้งสตูร
สว่นประกอบโดย
คดิเป็นร้อยละ
ของน า้หนกัรวม
ให้ครบ 100% 

 2 0 ฉบบั (พิมพ์/เขียนตวั
บรรจงครบถ้วน) 

29) 2.5ตาราง
เปรียบเทียบสตูร
สว่นประกอบเก่า
และใหม ่กรณี
แก้ไขสตูร
สว่นประกอบ

 2 0 ฉบบั (ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
9) 
การแก้ไขสตูร
สว่นประกอบต้อง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตามข้อ 9 (แบบ 
สบ 5-1) โดยคิด
เป็นร้อยละของ
น า้หนกัรวมให้
ครบ 100%  

ไมเ่ป็นการแก้ไข
จนกระทัง่เปล่ียน
ชนิดลกัษณะและ
ประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ เชน่ 
เปล่ียนจากนมปรุง
แตง่เป็น
ผลิตภณัฑ์ของนม 
หรือไอศกรีมหวาน
เย็นกลิ่นสตรอ
เบอร์รีเป็นไอศกรีม
หวานเย็นกลิ่นเล
มอน หรือเปล่ียน
ลกัษณะอาหาร
จากของเหลวเป็น
ข้น 

30) 2.6เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณการใช้
วตัถเุจือปน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-2 กรณีมี
การใช้วตัถเุจือ
ปนอาหาร
เปล่ียนแปลงจาก
เดมิท่ีเคยได้รับ
อนญุาตไว้  

 2 0 ฉบบั (ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
10) 

31) 2.7เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณวิตามิน

 2 0 ฉบบั (พิมพ์/เขียนตวั
บรรจงครบถ้วน) 
(ศกึษา
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และแร่ธาตตุาม
แบบ สบ.5-3 
กรณีมีการใช้
วิตามินและแร่
ธาตเุปล่ียนแปลง
จากเดมิท่ีเคย
ได้รับอนญุาต 
จ านวน 2 ฉบบั) 

รายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
11) 

32) 2.8เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิ
โนตามแบบ สบ.
5-4 กรณีมีการใช้
กรดอะมิโน
เปล่ียนแปลงจาก
เดมิท่ีเคยได้รับ
อนญุาต  

 2 0 ฉบบั (ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
12) 

33) 2.9เอกสาร
ตรวจสอบ
ปริมาณสมนุไพร 
สารสกดั สาร
สงัเคราะห์ตาม
แบบ สบ.5-5 
กรณีมีการใช้
กรดอะมิโน 
สมนุไพร สาร
สกดั สาร
สงัเคราะห์ 
เปล่ียนแปลงจาก
เดมิท่ีเคยได้รับ

 2 0 ฉบบั (ศกึษา
รายละเอียด
เพิ่มเตมิภาคผนวก 
13) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนญุาต  
34) 2.10หนงัสือมอบ

อ านาจ กรณีเป็น
ผู้ รับมอบอ านาจ
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบบั  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                              

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)                                                                            

เลขท่ี 31 ถ.ยทุธด าเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

2) ช่องทางการร้องเรียน  สายด่วน 1556 

3) 

4) 

ช่องทางการร้องเรียน  E-mail :noinoiok@gmail.com 

ช่องทางการร้องเรียน  โทรศพัท์หมายเลข  0 3851 1189, 0 3851 1640, 0 3881 4337 ตอ่ 114,144 , 

08 1843 3647 

4) 

5) 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน  โทรสาร 0 3851 2400 

ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 เลขท่ี 1 

ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ภาคผนวก 1 

-หลกัเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร 
2) ภาคผนวก 2 

-หลกัเกณฑ์การแสดงช่ืออาหาร 
3) ภาคผนวก 3 

-หลกัเกณฑ์การรายช่ือประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสขุส าหรับอาหาร 7 ประเภท และการ
มอบอ านาจให้จงัหวดัด าเนินการ 

4) ภาคผนวก 4 
-แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่องค าจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.5) และ
การแก้ไข (สบ.6) ReProcess 

5) ภาคผนวก 5 
-หลกัเกณฑ์การพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร 

6) ภาคผนวก 6 
-แนวทางการกรอกเอกสารประกอบการย่ืนใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.5) 

7) ภาคผนวก 7 
-เอกสารข้อมลูผู้ติดตอ่ และสถานประกอบการ 

8) ภาคผนวก 8 
-เอกสารประเมินผลิตภณัฑ์ส าหรับจดทะเบียนอาหาร 

9) ภาคผนวก 9 
-หลกัเกณฑ์การพิจารณาสตูรสว่นประกอบอาหาร 

10) ภาคผนวก 10 
-เอกสารตรวจปริมาณการใช้วตัถเุจือปนอาหาร 

11) ภาคผนวก 11 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแร่ธาต ุ

12) ภาคผนวก 12 
-เอกสารตรวขสอบปริมาณกรดอะมิโน 

13) ภาคผนวก 13 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณสมนุไพร สารสกดั สารสงัเคราะห์ 

14) ภาคผนวก 14 
-หลกัเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ 
 






