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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาหาร

ควบคุมเฉพาะ,  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรีย้ว 

ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และอาหาร

วัตถุประสงค์พเิศษ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคมุ

เฉพาะ,  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ,รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑ์รอยลัเยลลี,นมโค นมปรุงแตง่ นมเปรีย้ว ผลิตภณัฑ์ของ

นม ไอศกรีม เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท และอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: จงัหวดัตรัง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 2วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารประเภท

อ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคมุเฉพาะ,  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ,รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑ์รอยลัเยลลี,นมโค นม

ปรุงแตง่ นมเปรีย้ว ผลิตภณัฑ์ของนม ไอศกรีม เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

และอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษ 19/05/2558 10:05  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ    สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ  
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(One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ทางเวปไซด์สํานกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือทาง

โทรศพัท์ 0 2590 7187 , 0 2590 7011 เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ 

) 

2) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในต่างจงัหวดั 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์: 0 7520 5625 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านโทรศพัท์: 0 7520 5625เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

1. ผลิตภณัฑ์ต้องจดัเป็นอาหารประเภทดงัตอ่ไปนี ้

 

1.1อาหารกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน ได้แก่ กาแฟเกลือบริโภค ข้าวเตมิวิตามิน ไขเ่ย่ียวม้า ครีม เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

ช็อกโกแลต ชา ชาสมนุไพร ซอสบางชนิด นํา้แข็ง นํา้นมถัว่เหลืองในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท* นํา้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุ

ปิดสนิท นํา้ปลา นํา้ผึง้* นํา้มนัถัว่ลิสง นํา้มนัเนย นํา้มนัปาล์ม นํา้มนัมะพร้าว นํา้มนัและไขมนั นํา้แร่ธรรมชาต ิ

นํา้ส้มสายช ูเนย เนยแข็ง เนยใสหรือกี ผลิตภณัฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถัว่เหลือง แยม เยลลีและ มาร์

มาเลดในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท อาหารก่ึงสําเร็จรูป นํา้เกลือปรุงอาหาร เนยเทียม เนยผสม ผลิตภณัฑ์เนยเทียมและ

ผลิตภณัฑ์เนยผสม 

 

1.2อาหารท่ีต้องมีฉลาก ได้แก่ขนมปัง ซอสในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท แปง้ข้าวกล้อง ผลิตภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ วตัถแุตง่
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กลิ่นรส วุ้นสําเร็จรูปและขนมเยลล่ี หมากฝร่ังและลกูอม อาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที 

 

1.3 อาหารทัว่ไป **ได้แก่สตัว์และผลิตภณัฑ์พืชและผลิตภณัฑ์ แปง้และผลิตภณัฑ์ เคร่ืองปรุงรส นํา้ตาลเคร่ืองเทศ

ผลิตภณัฑ์สําหรับทําอาหารชนิดตา่งๆท่ียงัไมพ่ร้อมบริโภค 

 

หมายเหต:ุ  

 

*กรณีท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน ไมต้่องย่ืนคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบ 

สบ.5) แตส่ถานท่ีต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ.2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะพร้อมจําหนา่ย 

 

**อาหารทัว่ไป ท่ีผ่านการตรวจสถานท่ีผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามท่ีกําหนดสําหรับอาหารนัน้ๆ และประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร 

 

2. ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืน 

 

2.1 ต้องได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเข้าประเภทอาหารท่ีประสงค์จะย่ืนก่อน และใบอนญุาตท่ีได้รับยงัมีผล

บงัคบัใช้ ทัง้นีส้ถานท่ีผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง และกรณีนําเข้าต้องมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเข้าอาหาร 

 

2.2 ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองอาหารมีวตัถปุระสงค์

พิเศษี (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อสําหรับประชาชนเร่ือง การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารมี

วตัถปุระสงค์พิเศษ) 

 

2.3 ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารใหมแ่ละอาหารท่ีมีอาหารใหมเ่ป็นสว่นผสม (Novel Food) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี

คูมื่อสําหรับประชาชน เร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของอาหาร) 

 

2.4 ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ ณ สถานประกอบการ 

 

2.5 กรณีมีการใช้วตัถเุจือปนอาหารต้องเป็นไปตามดงันี ้
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2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆ เช่น การใช้วตัถเุจือปนอาหารใน แยม เยลลีและมาร์มาเลด ใน

ภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทให้ใช้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในบญัชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองแยม 

เยลลีและมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

 

2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองวตัถเุจือปนอาหาร เชน่ การใช้วตัถเุจือปนอาหารในเนยแข็ง และอาหาร

ก่ึงสําเร็จรูป เป็นต้น 

 

2.6 ต้องไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหนา่ย ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.7 ต้องประกอบไปด้วยสว่นประกอบท่ีอนญุาตให้ใช้ในอาหาร และมีประวตัิการใช้เป็นอาหาร เชน่ กรณีมีการใช้พืชเป็น

สว่นประกอบในผลิตภณัฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและสว่นท่ีใช้ตามบญัชีรายช่ือพืชท่ีอนญุาตให้ใช้ในเคร่ืองด่ืมใน

ภาชนะบรรจ ุเป็นต้น 

 

3. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) ต้องผา่นการประเมินตามคูมื่อสําหรับประชาชนเร่ืองการขอ

ประเมินการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) 

 

4. การใช้ภาชนะบรรจอุาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง ภาชนะบรรจแุละการใช้ภาชนะ

บรรจ/ุฝาพลาสตกิมีสีสมัผสัอาหารเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลว โดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ 

ณ สถานประกอบการ 

 

5. การใช้ช่ืออาหาร หรือตรา หรือเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน ต้องปฏิบตัิตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ี

เก่ียวข้อง 

 

6. การแสดงฉลากอาหาร ต้องเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารใน

ภาชนะบรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต 

 

7. การแสดงฉลากโภชนาการ ต้องเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง ฉลากโภชนาการ โดยต้องมี

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมลูไว้ ณ สถานประกอบการ 
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เง่ือนไข 

 

 

 ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจ 

 ผู้ ย่ืนขออนญุาต ต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอ

ได้ 

 ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องจดัเตรียมแบบคําขอและเอกสารประกอบ โดยตรวจสอบรายละเอียดตามแบบตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึข้อบกพร่อง ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

 กรณีท่ีขอรับเลขสารบบอาหารใหม ่ต้องใช้แบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) 

 กรณีท่ีมีการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีได้รับเลขสารบบอาหารตามข้อ 4 ไปแล้วนัน้ ต้องใช้แบบการแก้ไข

รายละเอียดของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) 

 ต้องพิมพ์ข้อมลูในแบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแก้ไข

รายละเอียดของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ให้ถกูต้องครบถ้วน 

 แบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีจด

ทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ต้องลงนามโดยผู้ ดําเนินกิจการตามใบอนญุาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี

อํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ทัง้นีใ้ห้รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆด้วย 

 กรณี การขอเลขสารบบอาหาร กาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง 

กาแฟ ท่ีนํามาปรุงแตง่รสในลกัษณะพร้อมบริโภคและบรรจใุนภาชนะท่ีปิดสนิทไมว่า่ผลิตภณัฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง 

ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัสตูรสว่นประกอบทัง้ชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของนํา้หนกัและ 1 หนว่ยบริโภคอาหาร 

จะต้องใช้เวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีเ้ป็น 35 วนัทําการ 

 กรณี การขอเลขสารบบอาหาร เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัสตูรสว่นประกอบทัง้ชนิดและปริมาณของวตัถดุบิทกุรายการเป็นร้อยละของนํา้หนกัปริมาณ

เกลือแร่ตอ่ลิตรและตอ่ 1 หน่วยบริโภคของอาหาร จะต้องใช้เวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีเ้ป็น 35 วนัทําการ 

 กรณีรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไมช่ดัเจนหรือไมส่อดคล้องกบัข้อมลูท่ีระบใุนคําขอหรือเอกสารประกอบต้องสง่ตวัอยา่ง

ผลิตภณัฑ์และหรือเอกสารหลกัฐาน เพ่ืออธิบายความไมช่ดัเจนหรือความไมส่อดคล้องของผลิตภณัฑ์นัน้ ประกอบการ

พิจารณาด้วยจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15 &ndash;45 วนัทําการ 

 กรณีผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฎิบตัติามกฎหมายหลายฉบบั ต้องผา่นการพิจารณา

โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15 -
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45 วนัทําการ แล้วแตก่รณี 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารหลกัฐาน 
 

20 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ ยืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(หากเป็นกรณี

นําเข้า ต้องเป็นคํา

ขอฯท่ีใช้ใบรับรอง

สถานท่ีผลิตเดมิท่ี

ได้รับการ

ตรวจสอบและ

รับรองจาก

พนกังานเจ้าหน้าท่ี

สํานกัอาหารหรือ

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัท่ี

เก่ียวข้อง) 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 กรณีเอกสารไม่

ครบถ้วน ให้ดําเนินการ

แก้ไขข้อบกพร่องตามบนัทกึ

ข้อบกพร่อง ภายในวนัท่ี

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กําหนด และมาย่ืนท่ี

เจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาท่ีระบุ

ในใบรับคําขอ 
 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประเมินดําเนินการ

ประเมินความสอดคล้อง

ตามกฎหมาย และหรือ

คณะประเมิน/ผู้ เช่ียวชาญ

ดําเนินการประเมินความ

สอดคล้องตามกฎหมาย 

 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ไมน่บัรวม

ระยะเวลาการ

ชีแ้จงข้อมลูของ

ผู้ประกอบการและ

หรือพิจารณาจาก

คณะประเมิน

ผู้ เช่ียวชาญ ) 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอํานาจลงนาม พิจารณา

อนญุาต หรือไมอ่นญุาต 

และลงนาม 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

7) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

แจ้งผลการพิจารณา  และ

สง่มอบแก่ผู้ประกอบการ

ภายใน 

7 วนัทําการหลงัเสร็จสิน้

การพิจารณา 

 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 2 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 2 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 1 ชดุ (กรณี ผู้ ย่ืนมาย่ืน

คําขอ ไมใ่ช ่ผู้

ดําเนินกิจการหรือ

กรรมการผู้ มี

อํานาจของนิติ

บคุคล ของสถาน

ประกอบนัน้ๆ) 

2) 

แบบฟอร์มใบจด

ทะเบียนอาหาร/

แจ้งรายละเอียด

อาหาร (แบบ

สบ.5) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั (กรณี ขอใหม่ 

*ต้องลงนามโดยผู้

ดําเนินกิจการตาม

ใบอนญุาตหรือ

กรรมการบริษัทท่ี

มีอํานาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุคล 

) 

3) 

แบบการแก้ไข

รายละเอียดของ

อาหารท่ีจด

ทะเบียนอาหาร/

แจ้งรายละเอียด

อาหาร (สบ.6) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั (กรณี แก้ไข

รายละเอียดหลงั

ได้รับอนญุาตแบบ 

สบ.5 

*ต้องลงนามโดยผู้

ดําเนินกิจการตาม

ใบอนญุาตหรือ

กรรมการบริษัทท่ี

มีอํานาจลงนาม
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผกูพนันิติบคุคล 

*ดท่ีูภาคผนวก 3) 

4) 

 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

5) 

หลกัฐานแสดง

การได้รับ

อนญุาตของ

สถานประกอบ

ฉบบัปัจจบุนั 

จากสํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

หรือ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดั แล้วแต่

กรณี 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั (ถ่ายสําเนา

ด้านหน้า-หลงั 

-กรณีผลิตไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงานคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(สบ.1)และ หากมี

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารให้ใช้

แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงาน ( 

สบ.2) 

- กรณีผลิต

เข้าขา่ยโรงงาน

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (แบบ อ.2) 

- กรณี

นําเข้า ใบอนญุาต

นําหรือสัง่อาหาร

เข้ามาใน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ราชอาณาจกัร    

(แบบ อ.7)) 

6) 

ใบรับรองสถานท่ี

ผลิตอาหาร ท่ี

เป็นไปตาม

ประกาศ

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

เร่ือง ใบรับรอง

สถานท่ีผลิต

อาหารสําหรับ

การนําเข้าอาหาร 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 1 ฉบบั (*กรณี นําเข้า) 

7) 

รายละเอียดสตูร

สว่นประกอบทัง้

ชนิดและปริมาณ

เป็นร้อยละของ

นํา้หนกัและตอ่ ๑ 

หนว่ยบริโภคของ

อาหารจากผู้ผลิต 

- 2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม

และกาแฟ

สําเร็จรูปผสมตาม

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวา่

ด้วยเร่ืองกาแฟ ท่ี

นํามาปรุงแตง่รส

ในลกัษณะพร้อม

บริโภคและบรรจุ

ในภาชนะท่ีปิด

สนิทไมว่า่

ผลิตภณัฑ์จะเป็น

ชนิดเหลวหรือแห้ง 

*ต้องลงนามโดยผู้

ดําเนินกิจการตาม

ใบอนญุาตหรือ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรรมการบริษัทท่ี

มีอํานาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุคล) 

8) 

รายละเอียดสตูร

สว่นประกอบทัง้

ชนิดและปริมาณ

ของวตัถดุิบทกุ

รายการเป็นร้อย

ละของนํา้หนกั

ปริมาณเกลือแร่

ตอ่ลิตรและตอ่ ๑ 

หนว่ยบริโภคของ

อาหารจากผู้ผลิต 

- 2 0 ฉบบั (เฉพาะ เคร่ืองด่ืม

เกลือแร่ 

ต้องลงนามโดยผู้

ดําเนินกิจการตาม

ใบอนญุาตหรือ

กรรมการบริษัทท่ี

มีอํานาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุคล) 

9) 

เอกสาร

ตรวจสอบ

ปริมาณการใช้

วตัถเุจือปน

อาหารตามแบบ 

สบ.5-2 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม

และกาแฟ

สําเร็จรูปผสมตาม

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวา่

ด้วยเร่ืองกาแฟ ท่ี

นํามาปรุงแตง่รส

ในลกัษณะพร้อม

บริโภคและบรรจุ

ในภาชนะท่ีปิด

สนิทไมว่า่

ผลิตภณัฑ์จะเป็น

ชนิดเหลวหรือแห้ง

 กรณีมี

การใช้วตัถเุจือปน

อาหาร ) 



12/17 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

10) 

เอกสาร

ตรวจสอบ

ปริมาณวิตามิน

แร่ธาตตุามแบบ 

สบ.5-3 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม

และกาแฟ

สําเร็จรูปผสมตาม

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวา่

ด้วยเร่ืองกาแฟ ท่ี

นํามาปรุงแตง่รส

ในลกัษณะพร้อม

บริโภคและบรรจุ

ในภาชนะท่ีปิด

สนิทไมว่า่

ผลิตภณัฑ์จะเป็น

ชนิดเหลวหรือแห้ง  

กรณีมีวิตามินและ

แร่ธาต)ุ 

11) 

เอกสาร

ตรวจสอบ

ปริมาณกรดอะมิ

โนตาม ตามแบบ

สบ.5-4 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม

และกาแฟ

สําเร็จรูปผสมตาม

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวา่

ด้วยเร่ืองกาแฟ ท่ี

นํามาปรุงแตง่รส

ในลกัษณะพร้อม

บริโภคและบรรจุ

ในภาชนะท่ีปิด

สนิทไมว่า่

ผลิตภณัฑ์จะเป็น

ชนิดเหลวหรือแห้ง

 กรณีมี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรดอะมิโน ) 

12) 

เอกสาร

ตรวจสอบ

ปริมาณสมนุไพร 

สารสกดั สาร

สงัเคราะห์ ตาม

แบบ สบ.5-5 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั (เฉพาะกาแฟผสม

และกาแฟ

สําเร็จรูปผสมตาม

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวา่

ด้วยเร่ืองกาแฟ ท่ี

นํามาปรุงแตง่รส

ในลกัษณะพร้อม

บริโภคและบรรจุ

ในภาชนะท่ีปิด

สนิทไมว่า่

ผลิตภณัฑ์จะเป็น

ชนิดเหลวหรือแห้ง

 กรณีมี

สมนุไพร สารสกดั 

สารสงัเคราะห์) 

13) 

ใบรับรอง

มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ 

(Oraganic) จาก

หนว่ยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานท่ี

ได้รับการรับรอง

จากหนว่ยงาน

ของรัฐหรือจาก

หนว่ยงานรับรอง

สากลเชน่IFOAM 

(The 

- 0 1 ฉบบั (กรณี ช่ืออาหารมี

คําวา่ “ออร์กา

นิก“เกษตรอินทรีย์

“เกษตรธรรมชาต”ิ

หรือคําท่ีส่ือ

คล้ายกนั) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

International 

Federation of 

Organic 

Agriculture 

Movements) 

สํานกังาน

มาตรฐานสินค้า

เกษตรและ

อาหารแหง่ชาติ 

14) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานตาม

ประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุ  

(ฉบบัท่ี 365) 

พ.ศ.2556 เร่ือง

การแสดง

ข้อความ“พรี

เมียม”บนฉลาก 

- 1 0 ชดุ (กรณี ช่ืออาหารมี

คําวา่ “พรี

เมียม”หรือ

“Premium”) 

15) 

 เอกสาร

ชีแ้จงเหตผุลการ

แก้ไขรายละเอียด 

- 1 0 ฉบบั (กรณี การย่ืนแบบ 

สบ.6 แก้ไข ช่ือ

อาหาร ช่ือตรา

อาหาร ช่ือหรือ

ท่ีตัง้สถานท่ีผลิต

อาหาร  เป็นต้น 

) 

16) 

เอกสารแสดง

รายละเอียดสตูร

ใหม ่และเอกสาร

- 2 0 ฉบบั (เฉพาะ ย่ืนแบบ 

สบ.6 แก้ไขสตูร

สว่นประกอบ ของ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปรียบเทียบสตูร

สว่นประกอบเดมิ

กบัสตูร

สว่นประกอบ

ใหม ่

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

กาแฟผสมและ

กาแฟสําเร็จรูป

ผสมตามประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุวา่

ด้วยเร่ืองกาแฟ ท่ี

นํามาปรุงแตง่รส

ในลกัษณะพร้อม

บริโภคและบรรจุ

ในภาชนะท่ีปิด

สนิทไมว่า่

ผลิตภณัฑ์จะเป็น

ชนิดเหลวหรือแห้ง 

) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ตําบลตลาดขวญั อําเภอ

เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556    E-mail 

:1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  สายดว่นของรัฐบาล 1111 สํานกัอาหาร โทร. 02-590-7320 

หมายเหตุ(• กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพ) 

2) ช่องทางการร้องเรียนกรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง 
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(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์: 0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอยา่ง1 การกรอกแบบ สบ.5 

- 

 

2) ตวัอยา่ง 2 การกรอกแบบ สบ.5 

- 

 

3) ตวัอยา่ง 3 การกรอกแบบ สบ.5 

- 

 

4) ตวัอยา่ง 1 การกรอกแบบ สบ.6 

- 

 

5) ตวัอยา่ง 2 การกรอกแบบ สบ.6 

- 

 

6) ตวัอยา่ง 3 การกรอกแบบ สบ.6 

- 

 

7) หลกัเกณฑ์การตัง้ช่ืออาหาร 

- 
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8) หลกัเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิต(กรณีนําเข้า) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 10/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายธิรัตว์  พาพล 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


