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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุม
เฉพาะ, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตงนมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนม
ไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพเิ ศษ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ,
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตงนมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนมไอศกรีม
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุท่ปี ดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพิเศษ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนพ.ศ. 2558 ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 35วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหาร
ควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตงนมเปรี้ยวผลิตภัณฑของ
นมไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพิเศษสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม : ติดตอศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมโทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ปฎิบัติตามคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กําหนดไว)
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11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้
1.1อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไดแกกาแฟเกลือบริโภคขาวเติมวิตามินไขเยี่ยวมาครีมเครื่องดื่มเกลือแร
ช็อกโกแลตชาชาสมุนไพรซอสบางชนิดน้ําแข็งน้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท* น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท
น้ําปลาน้ําผึ้ง* น้ํามันถั่วลิสงน้าํ มันเนยน้ํามันปาลมน้ํามันมะพราวน้าํ มันและไขมันน้ําแรธรรมชาตินา้ํ สมสายชูเนยเนยแข็งเนย
ใสหรือกีผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองแยมเยลลีและมารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอาหารกึ่ง
สําเร็จรูปน้าํ เกลือปรุงอาหารเนยเทียมเนยผสมผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม
1.2อาหารที่ตองมีฉลากไดแกขนมปงซอสในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิทแปงขาวกลองผลิตภัณฑจากเนื้อสัตววัตถุแตงกลิ่นรส
วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่หมากฝรั่งและลูกอมอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที
1.3 อาหารทั่วไป **ไดแกสัตวและผลิตภัณฑพืชและผลิตภัณฑแปงและผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสน้ําตาลเครื่องเทศ
ผลิตภัณฑสําหรับทําอาหารชนิดตางๆที่ยังไมพรอมบริโภค
หมายเหตุ:
*กรณีที่ไมเขาขายเปนโรงงานไมตองยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบสบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบสบ.5) แต
สถานที่ตอ งปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต
และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายหากผูผลิตที่ไมเขาขายเปนโรงงานประสงคจะขอรับเลขสารบบ
อาหารก็ใหยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิต(แบบสบ.1)และจดทะเบียนอาหาร(แบบสบ.5 )ดวยก็ได
**อาหารทั่วไปที่ผานการตรวจสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามที่กําหนดสําหรับอาหารนั้นๆและประสงคจะแสดงเลขสารบบอาหาร
2. ผลิตภัณฑที่ยื่น
2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาประเภทอาหารที่ประสงคจะยื่นกอนและใบอนุญาตที่ไดรับยังมีผล
บังคับใชทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของและกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานที่ผลิตสําหรับการนําเขาอาาหาร
2.2 ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมีวัตถุประสงค
พิเศษ(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ)
2.3 ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารที่มีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
คูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
2.4 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
อื่นๆที่เกี่ยวของและตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถานประกอบการ
2.5 กรณีมีการใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามดังนี้
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆเชนการใชวัตถุเจือปนอาหารในแยมเยลลีและมารมาเลดใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทใหใชตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องแยมเยลลี
และมารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหารสําหรับผลิตภัณฑที่ไมมีบัญชีแนบทายประกาศ
กระทรวงกําหนดเกี่ยวกับการใชวัตถุเจือปนอาหารไวเชนการใชวัตถุเจือปนอาหารในเนยแข็งอาหารกึ่งสําเร็จรูปเปนตน
2.6 ตองไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหารและ/หรืออาหารที่หามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ
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2.7 ตองประกอบไปดวยสวนประกอบที่อนุญาตใหใชในอาหารและมีประวัติการใชเปนอาหารเชนกรณีมีการใชพืชเปน
สวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนที่ใชตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตใหใชในเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุเปนตน
3. ผลิตภัณฑที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim)
4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ/
ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวและตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถาน
ประกอบการ
5. การใชชื่ออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
6. การแสดงฉลากอาหารตองเปนไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
7. การแสดงฉลากโภชนาการตองเปนไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ งฉลากโภชนาการและตองมี
รายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถานประกอบการ
เงื่อนไข
(กรณียื่นคําขอที่จังหวัดตองปฎิบัติตามคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กําหนดไว )
กรณีนิติบคลผู
ุ ยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ
ผูยื่นขออนุญาตตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองและสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได
ผูยื่นขออนุญาตตองจัดเตรียมแบบคําขอและเอกสารประกอบโดยตรวจสอบรายละเอียดตามแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง
กรณีที่ขอรับเลขสารบบอาหารใหมตองใชใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5)
กรณีที่มีการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับเลขสารบบอาหารตามขอ 4 ไปแลวนั้นตองใชแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6)
ตองพิมพขอมูลในแบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ใหถูกตองครบถวน
ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลทั้งนี้ใหรวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆดวย
คําขอรายการลําดับที่ 1-100ใชเวลา 1วันทําการ(กรณีนําเขาตองเปนคําขอฯที่ใชใบรับรองสถานที่ผลิตเดิมและยังคงมีผล
การรับรองอยูตามขอกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องใบรับรองสถานที่ผลิตสําหรับการนําเขา
อาหารที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจาหนาที่สาํ นักอาหารหรือสํานักดานอาหารและยาไวแลวโดย 1สถาน
ประกอบการตอคําขอไมเกิน 10รายการ )
กรณีการขอเลขสารบบอาหารกาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟที่
นํามาปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทไมวาผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหงตองแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสวนประกอบทั้งชนิดและปริมาณเปนรอยละของน้ําหนักและ 1 หนวยบริโภคอาหารโดยใชเวลา35
วันทําการ (ไมนับรวมระยะเวลาการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการและ/หรือพิจารณาจากคณะประเมินผูเชี่ยวชาญ)
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กรณีการขอเลขสารบบอาหารเครื่องดื่มเกลือแรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องเครื่องดื่มเกลือแรตองแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสวนประกอบทั้งชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการเปนรอยละของน้ําหนักปริมาณเกลือแรตอ
ลิตรและตอ 1 หนวยบริโภคของอาหารโดยใชเวลา 35 วันทําการ (ไมนับรวมระยะเวลาการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
และ/หรือพิจารณาจากคณะประเมินผูเชี่ยวชาญ)
กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลที่ระบุในคําขอหรือเอกสารประกอบตองสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑและ/หรือเอกสารหลักฐานเพื่ออธิบายความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑนั้นประกอบการ
พิจารณาดวยจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 &ndash; 45 วันทําการ(ไมนับรวม
ระยะเวลาการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการและ/หรือพิจารณาจากคณะประเมินผูเชี่ยวชาญ)
กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับตองผานการพิจารณาโดย
คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 &ndash;
45 วันทําการแลวแตกรณี
ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการ
แกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกมิเชนนั้นจะถือวาผูรบั บริการละทิ้งคําขอ
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตงแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ระยะเวลา
ใหบริการ
60 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้นหากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนดแลว
นํามายื่นตอ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2)

การพิจารณา

(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ 3 วันทําการ
และประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบอนุญาต
ยกเวนกาแฟผสม
และกาแฟสําเร็จรูปและ
เครื่องดื่มเกลือแร

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต

4 วันทําการ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
-

(ยกเวนกาแฟผสม
และกาแฟ
สําเร็จรูปผสมและ
เครื่องดื่มเกลือแร)
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ประชาชน

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")
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ที่
2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมการคา
0
1
บุคคล
ตางประเทศ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) กรณีที่ขอรับเลข 0
0
สารบบอาหาร
ใหมตองใช
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ
ดังตอไปนี้
2) 1. แบบฟอรมใบ สํานักอาหาร
2
0
จดทะเบียน
อาหาร/แจง
รายละเอียด
อาหาร (แบบ
สบ.5)
3)

4)

2. แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
สําหรับคําขอ
สบ.5 (check
list)
3. หลักฐานแสดง
การไดรับอนุญาต
ของสถาน
ประกอบการฉบับ
ปจจุบันจาก

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
( กรณีเปนนิติ
บุคคลเอกสารคัด
สําเนามาไมเกิน 6
เดือนรับรองสําเนา
ถูกตองประทับตรา
นิติบุคคล (กรณี
ระบุไวในหนังสือ
รับรองนิติบุคคล))
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

0

(กรณีนติ ิบุคคลลง
นามโดยผูดาํ เนิน
กิจการตาม
ใบอนุญาตหรือ
กรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล)
-

(ถายสําเนา
ดานหนา-หลังและ
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง"
-กรณีผลิตไมเขา
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
หรือสํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดแลวแต
กรณี

4. ใบรับรอง
สถานที่ผลิต
อาหารที่เปนไป
ตามประกาศ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
เรื่องใบรับรอง
สถานที่ผลิต
สําหรับการนําเขา
อาหาร
5. รายละเอียด สูตรสวนประกอบ
ทั้งชนิดและ
ปริมาณเปนรอย

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ขายโรงงานคํา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.1)
และหากมีการ
แกไขสถานที่ผลิต
อาหารใหใชแบบ
การแกไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (
สบ.2)
กรณีผลิต
เขาขายโรงงาน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (แบบอ.2)
กรณี
นําเขาใบอนุญาต
นําหรือสั่งอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7))
(กรณีนาํ เขาและ
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")

(เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
สําเร็จรูปผสม
ตองลงนามโดยผู
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ละของน้ําหนัก
และตอ๑หนวย
บริโภคของอาหาร
จากผูผลิต

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

7)

6. รายละเอียด สูตรสวนประกอบ
ทั้งชนิดและ
ปริมาณของ
วัตถุดิบทุก
รายการเปนรอย
ละของน้ําหนัก
ปริมาณเกลือแร
ตอลิตรและตอ๑
หนวยบริโภคของ
อาหารจากผูผลิต

1

1

ฉบับ

8)

7. เอกสาร
สํานักอาหาร
ตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ
สบ.5-2

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือ
กรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล กรณีนําเขาหาก
เปนสําเนาตองใหผู
ดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตนําเขา
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")
(เฉพาะเครื่องดื่ม
เกลือแร
ตองลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือ
กรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล กรณีนําเขาหาก
เปนสําเนาตองใหผู
ดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตนําเขา
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")
(เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟสําเร็จ
รูปผสม กรณีมีการ
ใชวัตถุเจือปน
อาหารตอง"ลงนาม
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9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

8. เอกสาร
สํานักอาหาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแรธาตุ
ตามแบบสบ.5-3

1

1

ฉบับ

10) 9. เอกสาร
สํานักอาหาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโนตาม
ตามแบบสบ.5-4

1

1

ฉบับ

11) 10. เอกสาร
สํานักอาหาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพรสารสกัด
สารสังเคราะห
ตามแบบสบ.5-5

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
(เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
สําเร็จรูปผสมกรณี
มีวิตามินและแร
ธาตุตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
(เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวย
เรื่องกาแฟที่นํามา
ปรุงแตงรสใน
ลักษณะพรอม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะที่ปด
สนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปน
ชนิดเหลวหรือแหง
กรณีมีกรดอะมิโน
และตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
(เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวย
เรื่องกาแฟที่นํามา
ปรุงแตงรสใน
ลักษณะพรอม
บริโภคและบรรจุ
ในภาชนะที่ปด
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

12) 11.ใบรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย
(Organic) จาก
หนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานที่
ไดรับการรับรอง
จากหนวยงาน
ของรัฐหรือจาก
หนวยงานรับรอง
สากลเชนIFOAM
(The
International
Federation of
Organic
Agriculture
Movements)
สํานักงาน
มาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหาร
แหงชาติ
13) 12. เอกสารหรือ หลักฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
(ฉบับที่ 365)
พ.ศ.2556 เรื่อง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
สนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปน
ชนิดเหลวหรือแหง
กรณีมีสมุนไพรสาร
สกัดสารสังเคราะห
และตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
(กรณีชื่ออาหารใช
คําวา“ออรกานิก
“เกษตรอินทรีย
“เกษตร
ธรรมชาติ”หรือคํา
ที่สื่อคลายกัน
ประกอบรวมดวย
และตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")

(กรณีชื่ออาหารใช
คําวา“พรีเมียม”
หรือ”Premium”
ประกอบรวมดวย
และตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
การแสดง
ขอความ“พรี
เมียม”บนฉลาก
14) 13. หนังสือมอบ สํานักอาหาร
0
1
อํานาจ
ที่

15) กรณีแกไข
รายละเอียดของ
อาหารที่ไดจด
ทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียด
อาหารตามแบบ
สบ.5 ไวตองใช
เอกสารหลักฐาน
ประกอบดังนี้
16) 1. แบบการแกไข สํานักอาหาร
รายละเอียดของ
อาหารที่จด
ทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียด
อาหาร (สบ.6)

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

0

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีผูยื่นมายื่นคํา
ขอณสํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาไมใช
ผูดําเนินกิจการ
ตามใบอนุญาต
หรือกรรมการผูมี
อํานาจของนิติ
บุคคลโดยสําเนา
ไดรับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่
สํานักอาหารตอง"
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")
(กรณียื่นคําขอที่
จังหวัดตองปฎิบัติ
ตามคูมือสําหรับ
ประชาชนของ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด)
(ตองพิมพเทานั้น
และตองลงนาม
โดยผูดําเนินกิจการ
ตามใบอนุญาต
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
17) 2. แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรองคําขอ
จดทะเบียน/แจง
รายละเอียด
อาหาร (สบ.6)
(check list)
18) 3. หลักฐานแสดง
การไดรับอนุญาต
ของสถาน
ประกอบการฉบับ
ปจจุบันจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
หรือสํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดแลวแต
กรณี
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สํานักงาน
1
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

-

ฉบับ

0

1

(ถายสําเนา
ดานหนา-หลังและ
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง"
-กรณีผลิตไมเขา
ขายโรงงานคํา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.1)
และหากมีการ
แกไขสถานที่ผลิต
อาหารใหใชแบบ
การแกไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.2)
กรณีผลิต
เขาขายโรงงาน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (แบบอ.2)
กรณี
นําเขาใบอนุญาต
นําหรือสั่งอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7))
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
19) 4. สําเนาแบบ
สบ.5 และสําเนา
แบบสบ.6 ที่ไดรับ
อนุญาตแกไขไว
(ถามี) ที่ยื่นขอ
แกไข
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สํานักงาน
0
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

20) 5. เอกสารชี้แจง เหตุผลการแกไข
ชื่อ/ที่ตั้งของ
สถานที่ผลิต
อาหารฉบับจริง
จากผูผลิตกรณี
แกไขชื่อ/ที่ตั้งของ
สถานที่ผลิต
อาหาร

1

0

21) 6. เอกสารชี้แจง เหตุผลการแกไข
สูตรสวนประกอบ
ฉบับจริงจาก
ผูผลิตกรณีมีการ
แกไขสูตร
สวนประกอบ
เฉพาะกาแฟผสม
และกาแฟ
สําเร็จรูปผสมและ
เครื่องดื่มเกลือแร
22) 7. เอกสารแสดง รายละเอียดสูตร
ใหมและเอกสาร
เปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเดิม

1

0

1

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(ใหผูดําเนินกิจการ
ตามใบอนุญาต
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
หรือผูรับมอบ
อํานาจตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
ฉบับ
(กรณีนาํ เขาหาก
เปนสําเนาตองใหผู
ดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตนําเขา
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
หรือผูรับมอบ
อํานาจตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
ฉบับ
(กรณีนาํ เขาหาก
เปนสําเนาตองใหผู
ดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตนําเขา
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
หรือผูรับมอบ
อํานาจตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
ชุด
(เฉพาะยื่นแบบ
สบ.6 กรณีแกไข
สูตรสวนประกอบ
ของเครื่องดื่มเกลือ
แรหรือกาแฟผสม
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
กับสูตร
สวนประกอบใหม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

23) 8. เอกสาร
สํานักงาน
ตรวจสอบปริมาณ คณะกรรมการ
การใชวัตถุเจือปน อาหารและยา
อาหารตามแบบ
สบ.5-2

1

1

ฉบับ

24) 9. เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแรธาตุ
ตามแบบสบ.5-3

1

1

ฉบับ

25) 10. เอกสาร
สํานักงาน
ตรวจสอบปริมาณ คณะกรรมการ
กรดอะมิโนตาม อาหารและยา
แบบสบ.5-4

1

1

ฉบับ

26) 11. เอกสาร
สํานักงาน
ตรวจสอบปริมาณ คณะกรรมการ
สมุนไพรสารสกัด อาหารและยา
สารสังเคราะห
ตามสบ.5-5

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
และกาแฟ
สําเร็จรูปผสมและ
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")
(กรณีแกไขสูตร
สวนประกอบของ
กาแฟผสมและ
กาแฟสําเร็จรูป
ผสมที่มีการใชวัตถุ
เจือปนอาหารและ
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")
(กรณีแกไขสูตร
สวนประกอบ
กาแฟผสมและ
กาแฟสําเร็จรูป
ผสมที่มีการใช
วิตามินและแรธาตุ
และตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
(กรณีแกไขสูตร
สวนประกอบ
กาแฟผสมและ
กาแฟสําเร็จรูป
ผสมที่มีการใช
กรดอะมิโนและ
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")
(กรณีแกไขสูตร
สวนประกอบ
กาแฟผสมและ
กาแฟสําเร็จรูป
ผสมที่มีการใช
สมุนไพรสารสกัด
หรือสารสังเคราะห
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

27) 12. หนังสือมอบ
อํานาจ

สํานักอาหาร

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
และตอง"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง")
(กรณีผูยื่นมายื่นคํา
ขอณสํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาที่
ไมใชผูดําเนิน
กิจการตาม
ใบอนุญาตหรือ
กรรมการผูมี
อํานาจของนิติ
บุคคลโดยสําเนา
ไดรับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่
สํานักอาหารและ
ตอง"ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง")

15. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมถ.สุ
เทพต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.)
หมายเหตุ(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรี 1100 โทรศัพทหมายเลข 025907354-55 โทรสาร 025901556 E-mail : 1556@fda.moph.go.th สาย
ดวน 1556)
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3)

ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ตัวอยาง1 การกรอกแบบสบ.5
2)
ตัวอยาง 2 การกรอกแบบสบ.5
3)
ตัวอยาง 3 การกรอกแบบสบ.5
4)
ตัวอยาง 1 การกรอกแบบสบ.6
5)
ตัวอยาง 2 การกรอกแบบสบ.6
6)
ตัวอยาง 3 การกรอกแบบสบ.6
7)
หลักเกณฑการตั้งชื่ออาหาร
8)
หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานที่ผลิต(กรณีนําเขา)
9)
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (Check list)
10) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอแกไขจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร(check list)
18. หมายเหตุ
-

