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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง,        

นมเปรีย้ว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิท 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง่, นมเปรีย้ว, ผลิตภณัฑ์

ของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

1. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

4. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 

 

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

6. พืน้ท่ีให้บริการ: จงัหวดัตรัง  

7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 20วนัทําการ 

8. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน  

10. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ.  

กรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ในจงัหวดัตรังและผลิตอาหารทีมี่การมอบอํานาจใหสํ้านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็น           

ผูอ้นญุาต 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
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โทรศพัท์: 0 7520 5625 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านโทรศพัท์: 0 7520 5625เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

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 เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิด

สนิท 

1.7 อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท       ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

2. ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืน 

2.1 ต้องได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเข้าประเภทอาหารท่ีประสงค์จะย่ืนก่อน และใบอนญุาตท่ีได้รับยงัมีผล

บงัคบัใช้ ทัง้นีส้ถานท่ีผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง และกรณีนําเข้าต้องมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเข้าอาหาร (ศกึษารายละเอียด

เพิ่มเตมิตามภาคผนวก 1) 

2.2 ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารวตัถปุระสงค์พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองอาหารมีวตัถปุระสงค์

พิเศษ (ศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิท่ีคูมื่อสําหรับประชาชน เร่ือง การอนญุาตผลิตภณัฑ์และการแก้ไขรายการอาหารท่ีมี

วตัถปุระสงค์พิเศษ) 

2.3 ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารใหมแ่ละอาหารท่ีมีอาหารใหมเ่ป็นสว่นผสม (Novel Food) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี

คูมื่อสําหรับประชาชน เร่ือง การขอประเมินความปลอดภยัอาหาร) 

http://backend.info.go.th/File/Get/10661
http://backend.info.go.th/File/Get/10661
https://backend.info.go.th/File/Get/28959
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2.4 ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองนัน้ๆ) 

2.5 ต้องมีการใช้วตัถเุจือปนอาหารเป็นไปตามดงันี ้

2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองนัน้ๆ เช่น การใช้วตัถเุจือปนอาหารในนมโคให้ใช้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ในบญัชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง นมโค การใช้วตัถกุนัเสียในเคร่ืองด่ืมในภาชนะ

บรรจท่ีุปิดสนิทให้ใช้ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองวตัถเุจือปนอาหาร เชน่ การใช้วตัถเุจือปนอาหารในนมปรุงแตง่ 

ผลิตภณัฑ์ของนม นมเปรีย้ว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท และเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

2.6 ต้องไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหนา่ย ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง 

2.7 ต้องประกอบไปด้วยสว่นประกอบท่ีอนญุาตให้ใช้ในอาหาร และมีประวตัิการใช้เป็นอาหาร กรณีมีการใช้สว่นของพืช

เป็นสว่นประกอบในผลิตภณัฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและสว่นท่ีใช้ตามบญัชีรายช่ือพืชท่ีอนญุาตให้ใช้ได้ในเคร่ืองด่ืม

ในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

3. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) ต้องผา่นการประเมินตามคูมื่อสําหรับประชาชน เร่ือง การขอ

ประเมินการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health claim) 

4. การใช้ภาชนะบรรจอุาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง ภาชนะบรรจ ุและการใช้ภาชนะ

บรรจ/ุฝา พลาสตกิมีสีสมัผสัอาหารเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลวต้องสง่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

5. การใช้ช่ืออาหาร หรือตรา หรือเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน0 ต้อง44ปฏิบตัิตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ี

เก่ียวข้อง (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามภาคผนวก 2) 

6. การแสดงฉลากอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะ

บรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต 

7. การแสดงฉลากโภชนาการ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง ฉลากโภชนาการ 

เง่ือนไข 

1.  ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ได้รับอนญุาตตามใบทะเบียนพาณิชย์หรือผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจท่ีมีองค์�ความรู้� โดยการเข้�าร่�วมการอบรมตามหลกัสตูรท่ีสํานกังาน

http://backend.info.go.th/File/Get/12207
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คณะกรรมการอาหารและยากําหนด หรือศกึษากฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้�

องด้�วยตนเอง พร้อมทัง้สามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขอ และมีอํานาจตดัสินใจลงนาม

รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอํานาจให้มี

อํานาจดําเนินการแทนด้วย) 

2.  สาํหรับผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่ได้มอบอาํนาจให้ สสจ. ต้องย่ืนคาํขอท่ี อย. ได้แก่ นมโค นมปรุงแตง่ นมเปรีย้ว 

ผลิตภณัฑ์ของนม ไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทยกเว้นหน่อไม้ปรับกรดบรรจป๊ีุบ เคร่ืองด่ืมในภาชนะ

บรรจท่ีุปิดสนิทชนิดอดัก๊าชและเคร่ืองด่ืมแห้งบางชนิด (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิการมอบอํานาจ ตามภาคผนวก 3) 

3. เอกสารท่ีต้องลงนามโดยผู้ ดําเนินกิจการตามใบอนญุาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล ได้แก่ 

• สบ.5 /สบ.5-1/ข้อมลูผู้ติดตอ่และสถานประกอบการ/สบ.6 

• สําเนาหนงัสือแจ้งสตูรสว่นประกอบจากผู้ผลิตตา่งประเทศกรณีนําเข้า 

• หนงัสือรับรองช่ืออาหารหรือตรา/เคร่ืองหมายการค้าสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง

การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุ

• หนงัสือขอใช้และยินยอมให้ใช้เอกสารร่วม ทัง้นีใ้ห้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีคดัลอก

จากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน (กรณีนิตบิคุคล) ทัง้จากผู้ขอใช้และผู้ ยินยอมให้ใช้เอกสารร่วม

ประกอบด้วย 

4. ผู้ ย่ืนคําขอต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองตามท่ีกําหนดและจดัเรียงเอกสารแบบคําขอ หลกัฐานประกอบ และ

ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่องให้ครบถ้วนถกูต้อง (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามภาคผนวก 

4 และภาคผนวก 18) 

5. ผู้ ย่ืนคําขอต้องประเมินกรรมวิธีการผลิตด้วยตนเองตามท่ีกฎหมายกําหนด (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิตามภาคผนวก 

5)  

6.  กรณีรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไมช่ดัเจนหรือไมส่อดคล้องกบัข้อมลูท่ีระบใุนคําขอหรือเอกสารหลกัฐานให้สง่ตวัอยา่ง

ผลิตภณัฑ์ เอกสารแสดงรายละเอียดความไมช่ดัเจนหรือความไมส่อดคล้องของผลิตภณัฑ์ประกอบการพิจารณา 

7.  กรณีผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฏิบตัิตามกฎหมายหลายฉบบั ต้องผา่นการพิจารณา

โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15 –

45 วนัทําการ แล้วแตก่รณี 

8.  ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีมอบอํานาจให้สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาตขัน้ตอนและระยะเวลาการพิจารณา

ให้เป็นไปตามคูมื่อสําหรับประชาชนท่ีสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดักําหนด 

http://backend.info.go.th/File/Get/10665
http://backend.info.go.th/File/Get/12208
http://backend.info.go.th/File/Get/12208
https://backend.info.go.th/File/Get/31661
https://backend.info.go.th/File/Get/31661
https://backend.info.go.th/File/Get/34175
http://backend.info.go.th/File/Get/12209
http://backend.info.go.th/File/Get/12209
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9. ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถ

พิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ รับบริการ

จะต้องดําเนินการแก้ไข หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึ มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ รับบริการละทิง้

คําขอ 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนั นบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

12. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐานประกอบ

ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย

ลว่งหน้าผา่นทางเว็บไซด์

สํานกัอาหาร หรือทาง

โทรศพัท์ 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน  

( พิจารณา คําขอ Fast 

track 25 นาที ) 

30 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้

ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

ตามบนัทกึข้อบกพร่อง 

ภายใน ระยะเวลาท่ีกําหนด 

และมาย่ืนท่ีเจ้าหน้าท่ี

สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารครบถ้วน 60 นาที สํานกังาน - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ธุรการบนัทกึข้อมลูลงระบบ 

สารสนเทศและออกใบ

รับคําขอ 

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรังและ

ผลิตประเภทอาหารท่ีมอบ

อํานาจให้สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้

อนญุาต คณะผู้ประเมินของ

จงัหวดัตรัง ประเมินความ

ถกูต้องและสอดคล้องตาม

กฎหมายทัง้ด้านสถานท่ี

และด้านเอกสาร 

18วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

8) 

การลงนาม 
 

ผูมี้อาํนาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่

อนุญาต และลงนาม 
1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

 

9) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง  

แจ้งผลการพิจารณาภายใน 

7 วนัทําการหลงัเสร็จสิน้

การพิจารณา  และสง่มอบ

ให้ผู้ประกอบการตอ่ไป 

60 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 วนัทําการ   

 

13. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 20 วนัทําการ 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบจดทะเบียน/

แจ้งรายละเอียด

อาหาร (แบบ 

สบ.5)  เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

2 0 ฉบบั ( กรณีขอใหม่ 

ตอ้งพิมพ์ และ ลง

นามผูดํ้าเนิน

กิจการหรือ

กรรมการผูมี้

อํานาจของนิติ

บคุคล ศึกษา

รายละเอียด

เพ่ิมเติมตาม

ภาคผนวก 6 ) 

2) 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (แบบ อ.

2) / นําเข้า

อาหาร (แบบ อ.

7) / คําขอรับเลข

สถานท่ีผลิต

อาหารไมเ่ข้าข่าย

เป็นโรงงาน 

(แบบ สบ.1) 

(ด้านหน้า – 

หลงั) และหากมี

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 1 ชดุ ( ถ่าย สําเนา 

ดา้นหน้า-หลงั ลง

นามรับรองสําเนา

ถูกต้อง โดยผู้

ดําเนินกิจการหรือ

กรรมการผูมี้

อํานาจของนิติ

บคุคลหรือผูร้ับ

มอบอํานาจ ) 

https://backend.info.go.th/File/Get/9492
https://backend.info.go.th/File/Get/9492
https://backend.info.go.th/File/Get/9492
https://backend.info.go.th/File/Get/9492
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน

ให้แนบสําเนา

แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.2) 

(แล้วแตก่รณี) 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

3) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ เอกสาร

ยืนยันตัวตน  

 

- 1 1 ชดุ ( กรณี ผูยื้น่คําขอ

อนญุาตไม่ใช่ผู้

ดําเนินกิจการหรือ

กรรมการผูมี้

อํานาจของนิติ

บคุคล ทัง้นี้

สามารถใช้สําเนา

หนงัสือมอบ

อํานาจทีผ่่านการ

ตรวจสอบจาก

เจ้าหนา้ทีสํ่านกั

อาหาร และลง

นามรับรองสําเนา

ถูกต้อง ) 

4) 
ใบรับรองสถานท่ี

ผลิตอาหาร

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 1 ชดุ ( ศึกษา

รายละเอียด

https://backend.info.go.th/File/Get/9476
https://backend.info.go.th/File/Get/9476
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําหรับการ

นําเข้าอาหาร 

(กรณี

นําเข้า) เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

เพ่ิมเติมตาม

ภาคผนวก 1 กรณี

สําเนาลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกต้อง ) 

5) 

เอกสารข้อมลูผู้

ตดิตอ่และสถาน

ประกอบการ 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ชดุ  (กรณีขอใหม่ 

และพิมพ์หรือ

เขียนตวับรรจง 

ครบถว้น) 

6) 

เอกสารประเมิน

ผลิตภณัฑ์

สําหรับจด

ทะเบียนอาหาร 

(แบบ สบ.5-1 ) 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ชดุ ( กรณีขอใหม่ 

และกรณีแก้ไข

สูตรส่วนประกอบ

จากเดิมทีเ่คย

ไดร้ับอนญุาต 

และพิมพ์หรือ

เขียนตวับรรจง ) 

7) 

ใบรับรองผู้

ควบคมุการผลิต

อาหาร (เฉพาะ

กรณีผลติ*) 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 1 ชดุ ( *กรณี การผลิต

อาหารทีเ่ป็นไป

ตามประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุดงันี้ 

1. ประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบบั

ที ่298) พ.ศ.2549 

https://backend.info.go.th/File/Get/9502
https://backend.info.go.th/File/Get/9502
https://backend.info.go.th/File/Get/9502
https://backend.info.go.th/File/Get/9507
https://backend.info.go.th/File/Get/9507
https://backend.info.go.th/File/Get/9507
https://backend.info.go.th/File/Get/9507
https://backend.info.go.th/File/Get/9507
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เร่ือง วิธีการผลิต 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการผลิต และ

การเก็บรักษา

ผลิตภณัฑ์นม

พร้อมบริโภคชนิด

เหลวทีผ่่าน

กรรมวิธีฆ่าเชื้อ

ดว้ยความร้อนโดย

วิธีพาสเจอร์ไรส์ 2.

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบบั

ที ่349) พ.ศ.2556 

เร่ือง วิธีการผลิต 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการผลิต และ

การเก็บรักษา

อาหารในภาชนะ

บรรจุทีปิ่ดสนิท

ชนิดทีมี่ความเป็น

กรดต่ําและปรับ

กรด กรณีสําเนา

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอ้ง ) 

8) 

หนงัสือแจ้งสตูร

สว่นประกอบโดย

คดิเป็นร้อยละ

ของนํา้หนกัรวม

ให้ครบ 100% 

- 1 0 ฉบบั  (เอกสารต้องลง

ลายมือชื่อหรือ

ประทบัตราสําคญั

ของหน่วยงาน

ผูผ้ลิต และกรณี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(จากผู้ผลิต) 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

เป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือฉบบัสําเนา 

ใหผู้ร้ับอนญุาต

นําเข้ารับรองว่า

เป็นเอกสารแสดง

สูตรและ

ส่วนประกอบจาก

ผูผ้ลิต ) 

9) 

เอกสาร

ตรวจสอบ

ปริมาณการใช้

วตัถเุจือปน

อาหาร (สบ.5-

2)  เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 - ชดุ ( กรณีมีการใช้

วตัถเุจือปนอาหาร

ในสูตร

ส่วนประกอบ และ

กรณีมีการใช้วตัถุ

เจือปนอาหาร

เปลีย่นแปลงจาก

เดิมทีเ่คยไดรั้บ

อนญุาต พิมพ์หรือ

เขียนตวับรรจง 

ครงถว้น ) 

10) 

เอกสาร

ตรวจสอบ

ปริมาณวิตามิน

แร่ธาต ุ(แบบ 

สบ.5-3 )  

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ชดุ ( กรณีทีมี่วิตามิน

และแร่ธาตเุป็น

ส่วนประกอบ และ

กรณีมีการใช้

วิตามินและแร่ธาตุ

เปลีย่นแปลงจาก

เดิมทีเ่คยไดรั้บ

อนญุาต พิมพ์หรือ

เขียนตวับรรจง

https://backend.info.go.th/File/Get/9521
https://backend.info.go.th/File/Get/9521
https://backend.info.go.th/File/Get/9521
https://backend.info.go.th/File/Get/9521
https://backend.info.go.th/File/Get/9521
https://backend.info.go.th/File/Get/9521
https://backend.info.go.th/File/Get/9527
https://backend.info.go.th/File/Get/9527
https://backend.info.go.th/File/Get/9527
https://backend.info.go.th/File/Get/9527
https://backend.info.go.th/File/Get/9527
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ครบถว้น ) 

11) 

เอกสาร

ตรวจสอบ

ปริมาณกรดอะมิ

โน (แบบสบ.5-

4)  เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ชดุ (กรณีทีมี่กรดอะมิ

โนเป็น

ส่วนประกอบ และ

กรณีมีการใช้

กรดอะมิโน

เปลีย่นแปลงจาก

เดิมทีเ่คยไดรั้บ

อนญุาต พิมพ์หรือ

เขียนตวับรรจง 

ครบถว้น) 

12) 

เอกสาร

ตรวจสอบ

ปริมาณสมนุไพร 

สารสกดั สาร

สงัเคราะห์ (แบบ 

สบ.5-5 )  

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ชดุ ( กรณีทีมี่สมนุไพร 

สารสกดั สาร

สงัเคราะห์

ส่วนประกอบ และ

กรณีมีการใช้

สมนุไพร สารสกดั 

สารสงัเคราะห์

เปลีย่นแปลงจาก

เดิมทีเ่คยไดรั้บ

อนญุาต พิมพ์หรือ

เขียนตวับรรจง 

ครบถว้น ) 

13) 

(กรณีนําเข้า)

รายงานผลการ

ตรวจวิเคราะห์

คณุภาพหรือ

มาตรฐานของ 

นมโค นมปรุง

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ชดุ ( ศึกษา

รายละเอียด

เพ่ิมเติมตาม

ภาคผนวก 14 ) 

https://backend.info.go.th/File/Get/9529
https://backend.info.go.th/File/Get/9529
https://backend.info.go.th/File/Get/9529
https://backend.info.go.th/File/Get/9529
https://backend.info.go.th/File/Get/9529
https://backend.info.go.th/File/Get/9536
https://backend.info.go.th/File/Get/9536
https://backend.info.go.th/File/Get/9536
https://backend.info.go.th/File/Get/9536
https://backend.info.go.th/File/Get/9536
https://backend.info.go.th/File/Get/9536
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แตง่ นมเปรีย้ว 

ผลิตภณัฑ์ของ

นม ไอศกรีม 

เคร่ืองด่ืมใน

ภาชนะบรรจท่ีุ

ปิดสนิท และ

อาหารในภาชนะ

บรรจท่ีุปิดสนิท 

ตามประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุ

เฉพาะของ

อาหารนัน้ๆ 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

14) 

สง่ผลวิเคราะห์

ชนิดและปริมาณ

สารอาหาร

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

- 1 0 ชดุ ( กรณีมีการใช้ชื่อ

อาหาร แสดงชื่อ

หรือชนิดหรือ

ปริมาณ

สารอาหาร และ

สามารถศึกษา

รายละเอียด

เพ่ิมเติมตาม

ภาคผนวก 14 ) 

15) 

เอกสารชีแ้จ้ง

เหตผุล ลกัษณะ

พิเศษ (ฉบบัจริง 

1 ชดุ) เอกสาร

- 1 0 ชดุ ( กรณี อาหารใน

ภาชนะบรรจุทีปิ่ด

สนิททีมี่ประเภท

หรือชนิดอาหาร
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เพิ่มเตมิ  

 

ตามทีกํ่าหนดไว้

ในบญัชีทา้ย

ประกาศ แต่มี

ลกัษณะพิเศษทีมิ่

อาจกําหนดเนื้อ

อาหารใหเ้ป็น

ตามทีกํ่าหนดไว้

ในบญัชี ) 

16) 

ตวัอยา่งอาหาร

หรือเอกสาร 

แสดง

รายละเอียด

ความไมช่ดัเจน

หรือความไม่

สอดคล้องของ

ผลิตภณัฑ์ 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

- 1 0 ชดุ ( กรณี

รายละเอียด

ผลิตภณัฑ์ไม่

ชดัเจนหรือไม่

สอดคลอ้งกบั

ข้อมูลทีร่ะบใุนคํา

ขอหรือเอกสาร

หลกัฐาน ) 

17) 

ใบรับรอง

มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ 

(Organic) จาก

หนว่ยงานของรัฐ 

หรือ หนว่ยงานท่ี

ได้รับรองการ

รับรองจาก

หนว่ยงานของรัฐ 

หรือ จาก

- 1 1 ชดุ ( กรณีแสดงคําว่า 

“ออร์กานิก” 

“เกษตรอินทรีย์” 

“เกษตรธรรมชาติ” 

หรือคําทีสื่อ่

คลา้ยกนัเป็นส่วน

ของชื่ออาหาร 

กรณีสําเนาลง

นามรับรองสําเนา

ถูกต้อง ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หนว่ยงานรับรอง

สากล เชน่ 

IFOAM (The 

International 

Federation of 

Organic 

Agriculture 

Movements) 

สํานกังาน

มาตรฐานสินค้า

เกษตรและ

อาหารแหง่ชาติ 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

18) 

เอกสารหรือ

หลกัฐาน การใช้

คําวา่ “พรีเมียม”

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

- 1 0 ชดุ ( กรณีชื่ออาหาร

แสดงคําว่า “พรี

เมียม” ตอ้งแสดง

เอกสารหรือ

หลกัฐานตาม

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบบั

ที ่365) พ.ศ. 

๒๕๕๖ เร่ือง การ

แสดงข้อความ 

“พรีเมียม” บน

ฉลากอาหาร หรือ

(ฉบบัที่ ๓๖๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เร่ือง 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การแสดงข้อความ 

“พรีเมียม” บน

ฉลากน้ํานมโคสด 

และน้ํานมโคชนิด

เต็มมนัเนย ทีผ่่าน

กรรมวิธีพาสเจอร์

ไรส์ ) 

19) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานจาก

โรงงานฉายรังสี

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

- 1 0 ชดุ ( กรณีอาหารฉาย

รังสี ) 

20) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานตาม

หลกัเกณฑ์เพ่ือ

ประกอบการ

พิจารณา

อนญุาตการ

ขยายการแสดง

ระยะเวลาการ

บริโภคของนมโค

พาสเจอร์ไรส์ นม

ปรุงแตง่พาส

เจอร์ไรส์ 

ผลิตภณัฑ์ของ

นมพาสเจอร์ไรส์

และนมเปรีย้ว

พาสเจอร์

- 1 0 ชดุ ( กรณีประสงค์

แสดงอายกุารเก็บ

รักษานมโคพาส

เจอร์ไรส์ นมปรุง

แต่งพาสเจอร์ไรส์ 

ผลิตภณัฑ์ของนม

พาสเจอร์ไรส์และ

นมเปร้ียวพาส

เจอร์ไรส์เกินกว่าที่

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ

กําหนด ศึกษา

รายละเอียด

เพ่ิมเติมตาม

ภาคผนวก 15 ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไรส์ เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

21) 

หลกัฐานจาก

ประเทศผู้สัง่ซือ้

ในการยอมรับ

ผลิตภณัฑ์ เอกส

ารเพิ่มเตมิ  

 

- 1 0 ชดุ ( กรณีผลิตเพือ่

ส่งออกและมี

คณุภาพหรือ

มาตรฐานไม่

เป็นไปตามที่

ประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ

กําหนด ) 

22) 

แบบการแก้ไข

รายละเอียดของ

อาหารท่ีจด

ทะเบียนอาหาร/

แจ้งรายละเอียด

อาหาร(แบบ สบ.

6) เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

- 2 0 ชดุ ( กรณี แก้ไขแบบ 

สบ.5 ทีไ่ดรั้บ

อนญุาตไวแ้ลว้ 

ศึกษารายละเอียด

เพ่ิมเติมตาม

ภาคผนวก 17 ) 

23) 

ใบจดทะเบียน/

แจ้งรายละเอียด

อาหารท่ีได้รับ

อนญุาตแล้ว 

(แบบ สบ.5) 

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

- 1 1 ชดุ ( กรณี ยืน่แบบ 

สบ.6 กรณีสําเนา

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอ้ง ) 

24) หนงัสือแสดง - 1 0 ชดุ ( กรณี ยืน่แบบ 

https://backend.info.go.th/File/Get/9575
https://backend.info.go.th/File/Get/9575
https://backend.info.go.th/File/Get/9575
https://backend.info.go.th/File/Get/9575
https://backend.info.go.th/File/Get/9575
https://backend.info.go.th/File/Get/9575
https://backend.info.go.th/File/Get/9575
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เหตผุลและ

รายละเอียดการ

แก้ไขรายละเอียด

ของ

อาหาร เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

สบ.6 แก้ไข ชื่อ

อาหาร ชื่อตรา ชื่อ

สถานทีผ่ลิต

อาหาร สูตร

ส่วนประกอบ ) 

25) 

เอกสารแสดง

ตาราง

เปรียบเทียบสตูร

สว่นประกอบเก่า

และใหม ่

เอกสาร

เพิ่มเตมิ  

 

- 2 0 ชดุ ( กรณียืน่ แบบ 

สบ.6 แก้ไข

รายละเอียด สบ.5 

ทีเ่คยอนญุาตไป

แลว้ ) 

26) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

(สําเนา 1 

ฉบบั) เอกสาร

ยืนยันตัวตน  

 

- 0 1 ฉบบั ( กรณีบคุคล

ธรรมดา ลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกต้อง ) 

27) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล (สําเนา 1 

ฉบบั) เอกสาร

ยืนยันตัวตน  

 

- 0 1 ฉบบั ( กรณีนิติบคุคล 

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอ้ง ) 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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หมายเหตุ - 

 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 

ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 

โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  สายดว่นของรัฐบาล 1111 สํานกั

อาหารโทร. 02-590-7320 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

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 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 1) หลกัเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการนําเข้าอาหาร 

- 

 

 2) หลกัเกณฑ์การแสดงช่ืออาหาร 

- 

 

 3) รายช่ือประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสขุสําหรับอาหาร 7 ประเภท 

- 

4) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่องคําขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) 

- 

https://backend.info.go.th/File/Get/28959
https://backend.info.go.th/File/Get/12207
https://backend.info.go.th/File/Get/10665
https://backend.info.go.th/File/Get/31661
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5) หลกัเกณฑ์การพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร 

- 

6) แนวทางการกรอกเอกสารประกอบการย่ืนใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) 

- 

7) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกเอกสารข้อมลูผู้ติดตอ่ และสถานประกอบการ 

- 

8) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกเอกสารประเมินผลิตภณัฑ์สําหรับจดทะเบียนอาหาร 

- 

9) หลกัเกณฑ์การพิจารณาสตูรสว่นประกอบอาหาร 

- 

10) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกเอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วตัถเุจือปนอาหาร 

- 

11)  เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแร่ธาต ุ

- 

12) เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน 

- 

13) เอกสารตรวจสอบปริมาณสมนุไพร สารสกดั สารสงัเคราะห์ 

- 

14) หลกัเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ 

- 

15) หลกัเกณฑ์เพ่ือประกอบการพิจารณาอนญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาส

เจอร์ไรส์นมปรุงแตง่พาสเจอร์ไรส์ผลิตภณัฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์และนมเปรีย้วพาสเจอร์ไรส์ 

- 

16) การดําเนินการของผู้ประกอบการเม่ือได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว 

- 

17) แนวทางการกรอกเอกสารแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียด

อาหาร(แบบ สบ.6) สําหรับอาหารประเภท นมโค นมปรุงแตง่ นมเปรีย้ว ผลิตภณัฑ์ของนม ไอศกรีม เคร่ืองด่ืม

ในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

- 

18) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่องแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจ้ง

รายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) 

https://backend.info.go.th/File/Get/12209
https://backend.info.go.th/File/Get/9605
https://backend.info.go.th/File/Get/9607
https://backend.info.go.th/File/Get/9609
https://backend.info.go.th/File/Get/9612
https://backend.info.go.th/File/Get/9613
https://backend.info.go.th/File/Get/9614
https://backend.info.go.th/File/Get/9615
https://backend.info.go.th/File/Get/9616
https://backend.info.go.th/File/Get/9617
https://backend.info.go.th/File/Get/28960
https://backend.info.go.th/File/Get/28960
https://backend.info.go.th/File/Get/28961
https://backend.info.go.th/File/Get/9620
https://backend.info.go.th/File/Get/9620
https://backend.info.go.th/File/Get/9620
https://backend.info.go.th/File/Get/34175
https://backend.info.go.th/File/Get/34175
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- 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายธิรัตว์  พาพล 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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