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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว, 
ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว, 

ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  8 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0.08 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 1 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นม

เปรี้ยว, ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 0 44 836826-9 ตอ 301-302 
ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ -(มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้ 
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 1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารดังนี้ 
  1.1  นมโค   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค 
  1.2  นมปรุงแตง    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมปรุงแตง 
  1.3  นมเปรี้ยว    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมเปรี้ยว 
  1.4  ผลิตภัณฑของนม  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑของนม 
  1.5  ไอศกรีม     ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ไอศกรีม 
  1.6   เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท 
  1.7  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง  อาหารในภาชนะบรรจุ
ท่ีปดสนิท 
 2. ผลิตภัณฑท่ียื่น 
  2.1   ตองไดรับอนุญาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาประเภทอาหารท่ีประสงคจะยื่นกอน  และใบอนุญาตท่ีไดรับ
ยังมีผลบังคับใช ท้ังนี้สถานท่ีผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเก่ียวของ และกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตามภาคผนวก 1) 
  2.2  ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑและการแกไขรายการ
อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ) 
  2.3  ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารท่ีมีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร ) 
  2.4  ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ) 
  2.5  ตองมีการใชวัตถุเจือปนอาหารเปนไปตามดังนี้ 
   2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมโคใหใชตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค การใชวัตถุกันเสียในเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทใหใชตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมปรุงแตง ผลิตภัณฑ
ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
  2.6  ตองไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 
  2.7   ตองประกอบไปดวยสวนประกอบท่ีอนุญาตใหใชในอาหาร และมีประวัติการใชเปนอาหาร กรณีมีการใชสวน
ของพืชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนท่ีใชตามบัญชีรายชื่อพืชท่ีอนุญาตใหใชไดในเครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
3.   ผลิตภัณฑท่ีมีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) 
4.   การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ  และการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝา พลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลวตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห 
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5.  การใชชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามภาคผนวก 2) 
6.   การแสดงฉลากอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต  
7.   การแสดงฉลากโภชนาการ ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 
 
 
เง่ือนไข 
 1.  ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูไดรับอนุญาตตามใบทะเบียนพาณิชยหรือผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ีมีองคความรู โดยการเขารวมการอบรมตามหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนด หรือศึกษากฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของดวยตนเอง พรอมท้ัง
สามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ียื่นขอ และมีอํานาจตัดสินใจลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผู
ดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนดวย) 
 2.  สําหรับผลิตภัณฑท่ียังไมไดมอบอํานาจให สสจ. ตองยื่นคําขอท่ี อย. ไดแก นมโค นมปรุงแตง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ
ของนม ไอศกรีมยกเวนไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทยกเวนหนอไมปรับกรดบรรจุปป เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิทชนิดอัดกาชและเครื่องดื่มแหงบางชนิด (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมการมอบอํานาจ ตามภาคผนวก 3)  
 3.  เอกสารท่ีตองลงนามโดยผูไดรับอนุญาตตามสถานประกอบการท่ีไดรับอนุญาตไวหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ไดแก สบ.5 /สบ.5-1/ขอมูลผูติดตอและสถานประกอบการ/สบ.6 สําเนาหนังสือแจงสูตรสวนประกอบจาก
ผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขา หนังสือรับรองชื่ออาหารหรือตรา/เครื่องหมายการคาสอดคลองตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ หนังสือขอใชและยินยอมใหใชเอกสารรวม ท้ังนี้ใหแนบสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัดลอกจากกระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) ท้ังจากผูขอใชและ
ผูยินยอมใหใชเอกสารรวมประกอบดวย 
 4. ผูยื่นคําขอตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตามท่ีกําหนดและจัดเรียงเอกสารแบบคําขอ หลักฐานประกอบ  และ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามภาคผนวก 4) 
 5. ผูยื่นคําขอตองประเมินกรรมวิธีการผลิตดวยตนเองตามท่ีกฎหมายกําหนด (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามภาคผนวก 
5)   
 6.  กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลท่ีระบุในคําขอหรือเอกสารหลักฐานใหสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ เอกสารแสดงรายละเอียดความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑประกอบการพิจารณา  
 7.  กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ตองผานการพิจารณา
โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพ่ิมจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 –45 
วันทําการ แลวแตกรณี 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูประกอบการยื่นคําขอและ  ศูนยบริการ - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 เอกสารหลักฐาน 
 
 

ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

30 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ให
ผูประกอบการดําเนินการ
แกไขขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
ผูประกอบการกําหนด และ
มายื่นท่ีเจาหนาท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิตามรายชื่อท่ีระบุ
ในใบรับคําขอ 

 ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวน ผูยื่น

คําขอรอรับใบรับคําขอไว

เปนหลักฐาน 

 

5 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

(หากเปนกรณี
นําเขา ตองเปนคํา
ขอฯท่ีใชใบรับรอง
สถานท่ีผลิต
สําหรับการนําเขา
อาหาร) 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู
จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาท่ี
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ ตรวจสอบความถูก
ตองและสอดคลองตาม
กฎหมาย 

5 วัน ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

(ไมนับรวม
ระยะเวลาการ
ชี้แจงขอมูลของ
ผูประกอบการและ
หรือพิจารณาจาก
คณะประเมิน
ผูเชี่ยวชาญ 
ประเมินความ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ถูกตองและ
สอดคลองตาม
กฎหมายท้ังดาน
สถานท่ี(โดยการ
ตรวจสอบสถานท่ี
ผลิต)และดาน
เอกสาร 

7) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาต หรือไมอนุญาต และ
ลงนาม 
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต) 
 

1 วัน ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

กรณีผูวาราชการ

จังหวัดชัยภูมิเปนผู

อนุญาตใชเวลา 5 

วันทําการ 

 

8) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการ
พิจารณาภายใน 
๗ วันทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตหรือหนังสือให
ผูประกอบการตอไป 
 
 

1วัน ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   8 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของ
ผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

7) หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี
ไดรับการสงเสริม

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การลงทุน 
8) ทะเบียนบานของ

สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 1.กรณีการยื่นจด
ทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) สําหรับอาหาร 
7 ประเภท(กรณี
ขอใหม) 

     

2) 1.2แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองคําจด
ทะเบียนอาหาร/

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 - ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) และการแกไข 
(สบ.6) 
ReProcess 

3) 1.3ใบจดทะเบียน
อาหาร/แจง
รายละเอียด
อาหาร (แบบ
สบ.5) 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ  

4) 1.4ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร(แบบ 
อ.2)/นําเขา
อาหาร(แบบ อ.
7)/คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารไมเขาขาย
โรงงาน(แบบ สบ.
1)(ดานหนา-หลัง) 
และหากมีแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงานให
แนบสําเนาแบบ
การแกไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) 
แลวแตกรณี 

สํานักอาหารหรือ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

5) 1.5ใบรับรอง
สถานท่ีผลิต
อาหารสําหรับ
การนําเขาอาหาร 
(กรณีนําเขา) ท่ียัง
มีผลใชได (ศึกษา
รายละเอียด

หนวยงานของรัฐ
ของประเทศผูผลิต
หรือหนวยงานท่ี
ไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของ
รัฐของประเทศ
ผูผลิต(ใหแนบ

0 2 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 1) 

หลักฐานการไดรับ
การรับรอง
ประกอบการ
พิจารณาดวย)หรือ
สถานฑูตของ
ประเทศผูผลิตใน
ประเทศไทยหรือ
หนวยรับรอง
(Certification 
Body)ท่ีไดรับการ
รับรองจากหนวย
รับรองระบบงาน
(Accreditation 
body) ท่ีสากล 
(International 
Accreditation 
Forum;IAF)ใหการ
ยอมรับ 

6) 1.6เอกสารขอมูล
ผูติดตอและสถาน
ประกอบการ 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 7) 
 

7) 1.7เอกสาร
ประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับ
จดทะเบียน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-1 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 8) 

8) 1.8ใบรับรองผู
ควบคุมการผลิต
อาหาร (เฉพาะ
กรณีผลิต) 

 0 2 ฉบับ สําหรับการผลิต
อาหารท่ีเปนไป
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขดังนี้ 
1.  ประกาศ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ท่ี 298) พ.ศ.2549  
เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช
ในการผลิต และ
การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนม
พรอมบริโภคชนิด
เหลวท่ีผาน
กรรมวิธีฆาเชื้อดวย
ความรอนโดยวิธี
พาสเจอรไรส 
2.  ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ท่ี 349) พ.ศ.2556  
เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช
ในการผลิต และ
การเก็บรักษา
อาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิท
ชนิดท่ีมีความเปน
กรดต่ําและปรับ
กรด 

9) 1.9กรณีนําเขาให
สงหนังสือแจง
สูตรสวนประกอบ
โดยคิดเปนรอย
ละของน้ําหนัก
รวมใหครบ 
100% จากผูผลิต 
ท่ีมีการลงลายมือ
ชื่อหรือ
ประทับตราสําคัญ

 0 2 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมภาคผนวก 
9) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของหนวยงาน
ผูผลิต กรณีเปน
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
หรือฉบับสําเนา 
ใหผูรับอนุญาต
นําเขารับรองวา
เปนเอกสารแสดง
สูตรและ
สวนประกอบจาก
ผูผลิต  

10) 1.10กรณีท่ีมีการ
ใชวัตถุเจือปน
อาหาร ใหยื่น
เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณการใช
วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-2 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 10) 

11) 1.11กรณีท่ีมี
วิตามินและแร
ธาตุเปน
สวนประกอบ ให
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแรธาตุ
ตามแบบ สบ.5-3 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 11) 

12) 1.12กรณีท่ีมี
กรดอะมิโนเปน
สวนประกอบ ให
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโน ตาม
แบบ สบ.5-4 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 12) 

13) 1.13กรณีท่ีมี
สมุนไพร สารสกัด 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สารสังเคราะห
สวนประกอบ ให
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะห 
ตามแบบ สบ.5-5 

(ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 13) 

14) 1.14รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ
หรือมาตรฐาน
ของ นมโค นม
ปรุงแตง นม
เปรี้ยว ผลิตภัณฑ
ของนม ไอศกรีม 
เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิท และอาหาร
ในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท ตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
เฉพาะของอาหาร
นั้นๆ (กรณี
นําเขา)  

 1 0 ฉบับ  (ศึกษา
รายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 14) 

15) 1.15กรณีใชผล
วิเคราะหรวม
อาหารท่ีจะใช
รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห
รวมจะตองมี สูตร
สวนประกอบ, 
กรรมวิธีการผลิต 
เหมือนกัน และ
ตองผลิตจาก

 1 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 14) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถานท่ีผลิต
เดียวกันกับ
อาหารท่ีไดรับ
อนุญาตไวแลว 
(กรณีนําเขา) 

16) 1.16กรณีใช
สารอาหารเปน
สวนประกอบของ
ชื่ออาหารหรือคํา
กํากับชื่ออาหาร
ตองสงผล
วิเคราะหชนิด
และปริมาณ
สารอาหารนั้น
ประกอบการ
พิจารณา และ
ฉลากตองปฏิบัติ
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขวา
ดวยเรื่อง ฉลาก
โภชนาการ 

  2 ฉบับ รับรองสําเนา
ถูกตอง 

17) 1.17อาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิทท่ีมีประเภท
หรือชนิดอาหาร
ตามท่ีกําหนดไว
ในบัญชีทาย
ประกาศ แตมี
ลักษณะพิเศษท่ีมิ
อาจกําหนดเนื้อ
อาหารใหเปน
ตามท่ีกําหนดไว
ในบัญชีไดใหแจง
เหตุผล
ประกอบการ

 2 0 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พิจารณา 
18) 1.18กรณี

รายละเอียด
ผลิตภัณฑไม
ชัดเจนหรือไม
สอดคลองกับ
ขอมูลท่ีระบุในคํา
ขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสง
ตัวอยาง
ผลิตภัณฑ 
เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไมชัดเจนหรือ
ความไม
สอดคลองของ
ผลิตภัณฑ
ประกอบการ
พิจารณา 

 2 0 ฉบับ  

19) 1.19หนังสือมอบ
อํานาจ กรณีเปน
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ  

20) 1.20เอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
1.กรณีแสดงคําวา 
“ออรกานิก” 
“เกษตรอินทรีย” 
“เกษตร
ธรรมชาติ” หรือ
คําท่ีสื่อคลายกัน
เปนสวนของชื่อ

หนวยงานของรัฐ 
หรือ หนวยงานท่ี
ไดรับรองการ
รับรองจาก
หนวยงานของรัฐ 
หรือ จากหนวยงาน
รับรองสากล เชน 
IFOAM (The 
International 
Federation of 

0 2 ฉบับ  



15/22 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาหารหรือแสดง
บนฉลากตอง
แสดงสําเนา
ใบรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย 
(Organic) 

Organic 
Agriculture 
Movements) 
สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

21) 1.21กรณีชื่อ
อาหารแสดงคําวา 
“พรีเมียม” ตอง
แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ท่ี 365) พ.ศ. 
๒๕๕๖ เรื่อง การ
แสดงขอความ 
“พรีเมียม” บน
ฉลากอาหาร หรือ
(ฉบับท่ี ๓๖๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง 
การแสดง
ขอความ “พรี
เมียม” บนฉลาก
น้ํานมโคสด และ
น้ํานมโคชนิดเต็ม
มันเนย ท่ีผาน
กรรมวิธีพาสเจอร
ไรส 

 0 2 ฉบับ  

22) 1.22กรณีอาหาร
ฉายรังสีตองแสดง
เอกสารหรือ
หลักฐานจาก
โรงงานฉายรังสี 
หรือผูใหบริการวา

 0 2 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จะมีการฉายรังสี
ผลิตภัณฑท่ีขอรับ
เลขสารบบอาหาร
นั้นจริง 

23) 1.23กรณี
ประสงคแสดง
อายุการเก็บรักษา
นมโคพาสเจอร
ไรส นมปรุงแตง
พาสเจอรไรส 
ผลิตภัณฑของนม
พาสเจอรไรสและ
นมเปรี้ยวพาส
เจอรไรสเกินกวา
ท่ีประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
กําหนด ตอง
แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานตาม
หลักเกณฑเพ่ือ
ประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
การขยายการ
แสดงระยะเวลา
การบริโภคของ
นมโคพาสเจอร
ไรส นมปรุงแตง
พาสเจอรไรส 
ผลิตภัณฑของนม
พาสเจอรไรสและ
นมเปรี้ยวพาส
เจอรไรส 

 0 2 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 15) 

24) 2.กรณีการยื่นจด
ทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียด
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาหาร(แบบ สบ.
5) สําหรับอาหาร 
7 ประเภท(กรณี
แกไข) 

25) 2.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
จดทะเบียน
อาหาร/แจง
รายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) และการแกไข 
(สบ.6) 
ReProcess 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 - ฉบับ  

26) 2.2ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร(แบบ 
อ.2)/นําเขา
อาหาร(แบบ อ.
7)/คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารไมเขาขาย
โรงงาน(แบบ สบ.
1)(ดานหนา-หลัง) 
และหากมีแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงานให
แนบสําเนาแบบ
การแกไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) 
แลวแตกรณี 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ  

27) 2.3หนังสือแสดง
เหตุผลและ
รายละเอียดการ
แกไขรายละเอียด

 1 0 ฉบับ กรณีรายละเอียด
ผลิตภัณฑไม
ชัดเจนหรือไม
สอดคลองกับ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของอาหาร ขอมูลท่ีระบุในคํา
ขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสง
ตัวอยางผลิตภัณฑ 
เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไมชัดเจนหรือ
ความไมสอดคลอง
ของผลิตภัณฑ
ประกอบการ
พิจารณา 

28) 2.4เอกสาร
ประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับ
จดทะเบียน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-1 กรณี
แกไขสูตร
สวนประกอบตาม
ขอ 9 (แบบ สบ 
5-1) กรณีนําเขา
ใหสงหนังสือแจง
สูตรสวนประกอบ
โดยคิดเปนรอย
ละของน้ําหนัก
รวมใหครบ 
100% 

 2 0 ฉบับ (พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน) 

29) 2.5ตาราง
เปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเกา
และใหม กรณี
แกไขสูตร
สวนประกอบตาม
ขอ 9 (แบบ สบ 
5-1) โดยคิดเปน
รอยละของ

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมภาคผนวก 
9) 
การแกไขสูตร
สวนประกอบตอง
ไมเปนการแกไข
จนกระท่ังเปลี่ยน
ชนิดลักษณะและ
ประเภทของ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

น้ําหนักรวมให
ครบ 100%  

ผลิตภัณฑ เชน 
เปลี่ยนจากนมปรุง
แตงเปนผลิตภัณฑ
ของนม หรือ
ไอศกรีมหวานเย็น
กลิ่นสตรอเบอรรี
เปนไอศกรีมหวาน
เย็นกลิ่นเลมอน 
หรือเปลี่ยน
ลักษณะอาหาร
จากของเหลวเปน
ขน 

30) 2.6เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ 
สบ.5-2 กรณีมี
การใชวัตถุเจือปน
อาหาร
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมท่ีเคยไดรับ
อนุญาตไว  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมภาคผนวก 
10) 

31) 2.7เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินและแร
ธาตุตามแบบ สบ.
5-3 กรณีมีการใช
วิตามินและแร
ธาตุเปลี่ยนแปลง
จากเดิมท่ีเคย
ไดรับอนุญาต 
จํานวน 2 ฉบับ) 

 2 0 ฉบับ (พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน) 
(ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมภาคผนวก 
11) 

32) 2.8เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโนตาม
แบบ สบ.5-4 

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมภาคผนวก 
12) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรณีมีการใช
กรดอะมิโน
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมท่ีเคยไดรับ
อนุญาต  

33) 2.9เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะห
ตามแบบ สบ.5-5 
กรณีมีการใช
กรดอะมิโน 
สมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะห 
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมท่ีเคยไดรับ
อนุญาต  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมภาคผนวก 
13) 

34) 2.10หนังสือมอบ
อํานาจ กรณีเปน
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ  

 
 
 
 
 
 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ -   
 

17. ชองทางการรองเรียน 
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1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 44-836826-9 
หมายเหตุ  

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ. (ช้ัน 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
36000  
หมายเหตุ  

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ (ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
หมายเหตุ  

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) ภาคผนวก 1 

-หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร 
 

2) ภาคผนวก 2 
-หลักเกณฑการแสดงชื่ออาหาร 
 

3) ภาคผนวก 3 
-หลักเกณฑการรายชื่อประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขสําหรับอาหาร 7 ประเภท และการมอบ
อํานาจใหจังหวัดดําเนินการ 
 

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

5) ภาคผนวก 5 
-หลักเกณฑการพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร 
 

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

7) ภาคผนวก 7 
-เอกสารขอมูลผูติดตอ และสถานประกอบการ 
 

8) ภาคผนวก 8 
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-เอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหาร 
 

9) ภาคผนวก 9 
-หลักเกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบอาหาร 
 

10) ภาคผนวก 10 
-เอกสารตรวจปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหาร 
 

11) ภาคผนวก 11 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแรธาตุ 
 

12) ภาคผนวก 12 
-เอกสารตรวขสอบปริมาณกรดอะมิโน 
 

13) ภาคผนวก 13 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห 
 

14) ภาคผนวก 14 
-หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห 
 

15) ภาคผนวก 15 
-หลักเกณฑเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาสเจอรไรสนม
ปรุงแตงพาสเจอรไรสผลิตภัณฑของนมพาสเจอรไรสและนมเปรี้ยวพาสเจอรไรส 

19. หมายเหตุ 
-1. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา 8 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวนตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู
มีอํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ  
 
2. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได  
 
 

 
 

 


