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กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารชนิด
กรดต่่าและปรับกรดอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

 

บทน่า 

ความส่าคัญและความเป็นมาของการบังคับใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า และชนิด
ที่ปรับกรดเป็นกฎหมาย 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา มีผลบังคับใช้กับการผลิตและการน าเข้าอาหารในภาชนะ 
บรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด แต่เมื่อมาตรการบังคับใช้เป็นกฎหมาย 
ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่ง พบว่า ในปี พ.ศ.2549 เกิดอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคหน่อไม้ปี๊บ 
ที่จังหวัดน่าน ที่มีผู้ป่วยจ านวนมากและเกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ การค้า การส่งออกอาหาร และ
ความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศรวมทั้งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549 เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(ฉบับที่ 4) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของอาหารดังกล่าว โดยก าหนดให้ผู้ผลิตและน าเข้าอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนภายหลังหรือก่อนการบรรจุหรือ 
ปิดผนึก ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่สามารถป้องกันมิให้อากาศ
ผ่านเข้าออกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า 
คือ มีค่าความเป็นกรด-ด่างมากกว่า 4.6 และค่าวอเตอร์แอคติวิตี้มากกว่า 0.85 ต้องด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด คือ ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่ก าหนด หรือจัดท ากรรมวิธีการผลิตที่ก าหนด 
(Scheduled process) โดยให้ค่า  (Sterilization value) ไม่ต่ ากว่า 3 นาที ซึ่งเพียงพอในการท าลาย
สปอร์ของเชื้อคลอสทริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) ทั้งนี้อุณหภูมิและเวลาที่ก าหนดจะต้องมี
การศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนหรืออุณหภูมิภายในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature distribution) 
และการศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat penetration) ณ สถานที่ผลิตแห่งนั้น 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด หรือ เติมกรด
เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของอาหาร ไม่เกิน 4.6 ทั้งนี้วิธีการปรับให้ได้สภาพความเป็นกรด-ด่าง
สมดุล (Equilibrium pH) และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไข 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ประกาศก าหนด 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นระบบให้สอดคล้องกันทั้งประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ได้พิจารณาทบทวนมาตรการ
ทางกฎหมาย และเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่
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ปรับกรด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งการผลิตมีเทคโนโลยี
ที่มีความซับซ้อนในเชิงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อจุลินทรีย์ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม หากปนเปื้อน
และสร้างสารพิษในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทประเภทที่มีความเป็นกรดต่ าและ
ชนิดที่ปรับกรด เพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น 
ที่มีกระบวนการผลิตและเงื่อนไขเป็นไปตามนิยามที่ก าหนดไว้ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับสากล 
อันจะท าให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยเป็นที่น่าเชื่อถือ 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ  

 
1.1 ความเสี่ยงของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า 

เชื้อจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและต้องท าลายหรือระวังมิให้เจริญเติบโตในการผลิต
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่ เชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่พบในดิน สามารถ
สร้างสปอร์ซึ่งทนความร้อนที่สูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส 
สามารถเจริญเติมโตได้ในภาวะที่ไม่มีอากาศ 
ซึ่งเป็นสภาวะภายในภาชนะที่ปิดสนิท ในระหว่าง 
ที่มีการงอกของสปอร์ จุลินทรีย์จะสร้างสารพิษ 
โบทูลินั ่มซึ ่งเป็นสารพิษที ่มีความรุนแรงมาก 
เม่ือเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานจะมีพิษต่อ
ระบบประสาท โดยมีอาการเริ่มต้นคือ กล้ามเนื้อ
อ่อนล้า อ่อนแรง เวียนศีรษะ และมักจะตามมาด้วย
อาการตาพร่า เห็นภาพซ้อน ปากและคอแห้ง    
มีความผิดปกติของการกลืนอาหารและการพูด  
อาเจียน ท้องเสีย นอกจากนี้แล้วอาการยังมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนได้อีก คือ เกิดอาการกล้ามเนื้อคอและแขน 
อ่อนแรง หลังจากนั้นจะเกิดอาการผิดปกติของระบบการหายใจและกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกาย เกิดอาการ 
อัมพาตท าให้การหายใจผิดปกติและตายในท่ีสุด 

 

การท าลายสปอร์ของจุลินทรีย์ชนิดนี้ท าได้ยาก
เพราะต้องใช้ความร้อนที่สูงมากและเป็นเวลานาน 
อย่างไรก็ตามสปอร์จะไม่สามารถงอกและสร้างสารพิษได้ 
หากอาหารมีค่าพีเอชต่ ากว่า 4.8 หรือมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 
ต่ ากว่า 0.93  



หน้า 3 
 

1.2 เส้นบ่งชี้ความเสี่ยงของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความม่ันใจอย่างแท้จริงในด้านความปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐาน 

ระหว่างประเทศ กฎหมายในต่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายของประเทศไทย จึงได้ใช้ค่าพีเอชที่ 4.6 และ
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ที่ 0.85 (ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ต่ าที่สุดที่แบคทีเรียก่อโรคต้องการใช้ส าหรับผลิตสารพิษ) 
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทความเสี่ยงของอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ดังภาพที่1 ซึ่งหากเรียงล าดับ 
ความเสี่ยงจากน้อยไปมาก สรุปได้ดังนี้ 

1) อาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทที่มีความเสี่ยงต่ า ได้แก่ ชนิดที่มีความเป็นกรดเท่ากับ
หรือต่ ากว่า 4.6 โดยธรรมชาติ (Acid Food) ส่วนใหญ่มักมีรสเปรี้ยว และชนิดที่มีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้
เท่ากับหรือต่ ากว่า 0.85 เนื่องจากสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม จะไม่สามารถงอกและสร้างสารพิษได้ 

2) อาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ได้แก่ ชนิดที่ปรับกรด คือ
โดยธรรมชาติเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดต่ า คือ มีค่าพีเอช มากกว่า 4.6 (pH > 4.6) แต่มีการปรับสภาพ 
ให้เป็นกรด จนมีค่าพีเอช ไม่เกิน 4.6 (pH ≤ 4.6) ซึ่งเป็นการปรับสภาพให้แตกต่างไปจากธรรมชาติเพื่อ
ยับยั้งการงอกและการสร้างสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ท าให้จุลินทรีย์ทนความร้อนได้น้อยลง  
จึงสามารถใช้ความร้อนที่ไม่สูงมากนัก เพียงอุณหภูมิน้ าเดือดก็เพียงพอในการท าลายตัวเชื้อ (vegetative 
cell) ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่แพง แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจ าเป็นต้องควบคุม 
คุณภาพการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความเข้มข้นของกรดที่ใช้และสัดส่วนของเนื้ออาหาร (ซึ่งมี
ความเป็นกรดต่ า) กับส่วนที่เป็นของเหลว (ซึ่งเป็นส่วนที่เติมกรดลงไป) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลไม่เกิน 4.6 

3) อาหารที่บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิทที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า มีค่า
พีเอช มากกว่า 4.6 (pH > 4.6)  

กฎหมายจึงก าหนดให้สถานที่ผลิตและสถานที่น าเข้าต้องปฏิบัติหรือจัดหาใบรับรองตามหลักเกณฑ์ 
GMP สุขลักษณะขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย  

แล้วแต่กรณี ก็เพียงพอที่จะท าให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
แต่ส าหรับอาหารท่ีมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและความเสี่ยงสูง ตามข้อ 2) และ 3) ซึ่งจ าเป็นต้องมี

การศึกษาและควบคุมกระบวนการผลิตและปัจจัยวิกฤตต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยผู้ที่มีความรู้ 
ความช านาญ จึงเป็นที่มาในการออกกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ 
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 ที่มีผลบังคับใช้ 19 ส.ค.2556 เป็นต้นไป เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตาม
พันธกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ภาพที่ 1 เส้นบ่งชี้ความเสี่ยงของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

1.3 วิธีลดและขจัดความเสี่ยงของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดต่่า และชนิดที่ปรับกรด 

การลดและขจัดความเสี่ยงของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า 
และชนิดที่ปรับกรด ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ที่ติดมากับวัตถุดิบหรือ
ปนเปื้อนข้ามจากสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด ด้วย 2 วิธีหลักๆ คือ 

1) การฆ่าเชื้อและท าลายสปอร์ของเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม โดยการใช้ความร้อนในการ
ฆ่าเชื้อเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะปลอดเชื้อแบบเชิงการค้า (Commercial Sterilization) ที่อุณหภูมิ
และเวลาตามกรรมวิธีที่ก าหนด (Scheduled process) โดยให้ค่า Fo ไม่ต่ ากว่า 3 นาที โดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อ 
ด้วยความร้อนชนิดภายใต้ความดัน (Retort) ซึ่งเป็นเครื่องมือเฉพาะที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้อุณหภูมิและเวลาที่ก าหนดต้องมาจากการศึกษาทดสอบ
การกระจายความร้อนภายในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature Distribution) ณ สถานที่ผลิตแห่งนั้น และ
การศึกษาการแทรกผ่านความร้อน (Heat Penetration) ที่สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งศึกษาโดย   
ผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ (Process Authority)  

2) การใช้กระบวนการแบบผสมผสาน (Hurdle Technology) โดยการควบคุมปัจจัยที่มีผล
ต่อวงจรการสร้างสารพิษของเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม เพื่อป้องกันการงอกของสปอร์ การเจริญและ
การสร้างสารพิษ ส าหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแบบน้ี ต้องผสมผสาน 3 วิธี ดังนี้คือ 

- การยับยั้งการงอกของสปอร์ โดยการเติมกรด ให้มีค่าพีเอช ไม่เกิน 4.6 ซึ่งก็คือการปรับสภาพ 
อาหารให้เป็นกรด (Acidified) 

- การท าลายเซลล์ของเชื้อที่อาจมีอยู่ก่อนแล้วหรืองอกออกมาจากสปอร์โดยการต้มฆ่าเชื้อ
ให้ได้อุณหภูมิและเวลาเพียงพอส าหรับการพาสเจอร์ไรซ์ แนะน าให้ใช้อุณหภูมิอย่างน้อย 75 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลา 5 นาท ี 

- การท าลายสารพิษ โดยการต้มให้เดือดเป็นเวลา 15-30 นาที ก่อนการบริโภค 
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1.4 นิยามศัพท ์
ค าศัพท์ที่ใช้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มี

ความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับกรดท่ีผู้ประกอบการควรทราบมีดังนี้  
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า หมายถึง อาหารที่มี

คุณสมบัติครบตามเงื่อนไขท้ัง 5 ข้อนี้ 
1. อาหารที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้ท าลายหรือยังยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน 

ภายหลังหรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก และให้ความหมายรวมถึงอาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิตในท านอง
เดียวกันน้ี  

2. มีค่าพีเอช มากกว่า 4.6 (pH > 4.6) 
3. มีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มากกว่า 0.85 (aw  >  0.85) 
4. เก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป ที่สามารถ 

ป้องกันมิให้อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้  
5. สามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ 
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นปรับกรด หมายถึง อาหาร

ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขท้ัง 5 ข้อนี้ 
1. อาหารที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้ท าลายหรือยังยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน 

ภายหลัง หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก และให้ความหมายรวมถึงอาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิตในท านอง
เดียวกันน้ี 

2. มีค่าพีเอช น้อยกว่า 4.6 (pH < 4.6) จากการเติมกรด หรืออาหารที่มีความเป็นกรด 
3. มีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มากกว่า 0.85 (aw  >  0.85) 
4. เก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป ที่สามารถ 

ป้องกันมิให้อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้  
5. สามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ 
 

2. กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้าอาหารต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.2522 เพื่อลดและขจัดอันตรายต่างๆ ที่อาจปะปนหรือปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม ภาชนะบรรจุ 
หรือการควบคุมการผลิตที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอาหารบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิทที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
คือ ชนิดที่ปรับกรด และท่ีมีความเสี่ยงสูง คือ ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า ซึ่งได้ออกเป็นประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เร่ือง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า และชนิดที่ปรับกรด เพิ่มเติม โดยมี 
สาระส าคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนี้ 
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2.1 นิยาม  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้

ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต ่า และชนิดที่ปรับกรด 
ได้ก าหนดนิยามประเภทอาหารไว้ดังนี้ 

“อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า” หมายความว่า อาหารที่ผ่าน 
กรรมวิธีที่ใช้ท าลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ภายหลังหรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก 
และให้ความหมายรวมถึงอาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิตในท่านองเดียวกันนี้ที่มีค่าพีเอช มากกว่า 
4.6 และมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มากกว่า 0.85 ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูปที่สามารถป้องกันมิให้อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้ 
และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ 

“อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรด” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกรรมวิธี
ที่ใช้ท าลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ภายหลังหรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก 
และให้ความหมายรวมถึงอาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิตในท่านองเดียวกันน้ีที่มีความเป็นกรดต่่า 
และมีกระบวนการปรับค่าพีเอช ไม่เกิน 4.6 และมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water Activity) มากกว่า 
0.85 ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูปที่สามารถป้องกัน 
มิให้อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ 

 
2.2 ขอบข่ายอาหารที่บังคับใช้  

ตามนิยามอาหารที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 ที่ระบุว่า 
“ให้หมายความรวมถึงอาหารที่มีกระบวนการผลิตในท านองเดียวกันที่มีค่าพีเอช (pH) และค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 
(aw) ตามที่ก าหนด ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปที่สามารถป้องกันมิให้
อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ” นั้นมีความหลากหลาย 
นอกเหนือจากอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 
กล่าวคือ ครอบคลุมอาหารทุกประเภท เช่น เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท นมโค ผลิตภัณฑ์นม ชา 
กาแฟ น ้านมถั่วเหลือง ซอส แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
อาหารเสริมส าหรับทารก นมดัดแปลงส าหรับทารก ที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเงื่อนไขครบทั้ง 5 ข้อ 
ต่อไปนี ้

(1) เป็นอาหารท่ีผ่านกรรมวิธีที่ใช้ท าลายหรือยังยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน 
ภายหลัง หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก เพื่อท าลายจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในเชิงการค้า (Commercial 
sterility) ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

- ฆ่าเชื้อด้วย Retort ชนิดภายใต้ความดัน 
- ฆ่าเชื้อด้วย Cooker ภายใต้บรรยากาศปกติ 
- ฆ่าเชื้อด้วยระบบ Aseptic System  
ทั้งนี้ อาจมีอาหารท่ีผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนการบรรจุและมีบรรจุร้อน (Hot fill) 

ในระดับอุณหภูมิที่สามารถท าลายจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยในเชิงการค้า 
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(2) เป็นอาหารชนิดที่มีความเป็นกรดต ่า (Low-acid food) มีค่าพีเอช มากกว่า 4.6 (pH > 4.6) 
หรือเป็นอาหารที่โดยธรรมชาติมีค่าพีเอช มากกว่า 4.6 (pH > 4.6) แต่มีการปรับสภาพให้เป็นกรด 
(Acidified food) จนมีค่าพีเอช ไม่เกิน 4.6 (pH ≤ 4.6) 

(3) เป็นอาหารท่ีมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มากกว่า 0.85 (aw > 0.85) 
(4) เป็นอาหารที่เก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกสนิท ที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูป

หรือไม่คงรูปท่ีสามารถป้องกันมิให้อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้ 
(5) เป็นอาหารท่ีสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ 
จากข้อมูลข้างต้นผู้ประกอบการอาหาร ต้องจัดประเภทผลิตภัณฑ์อาหารของตนว่าเข้าข่าย

อาหารประเภทใดตามกฎหมาย ซึ่งอาหารแต่ละประเภทอาจมีข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน คุณลักษณะ 
เอกลักษณ์ของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ ภาชนะบรรจุ รวมถึงการแสดงฉลาก ไว้ในประกาศเฉพาะ
ส าหรับอาหารนั้นๆ โดยเรียกว่าเป็นมาตรฐานแนวดิ่ง (Vertical standard) ดังนั้นผู้ประกอบการอาหาร
ต้องทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น วัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการบริโภค, ลักษณะอาหาร, สูตร
ส่วนประกอบ, ภาชนะบรรจุที่ใช้ เป็นต้น แล้วประเมินเทียบกับนิยาม คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเฉพาะเรื่องนั้นๆ เพื่อให้สามารถควบคุมความปลอดภัย คุณภาพหรือมาตรฐาน 
คุณลักษณะ การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามที่กฏหมายก าหนด และยังต้องควบคุมผลิตภัณฑ์ 
ให้มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานแนวนอน (Horizontal Standard) เช่น การใช้ภาชนะบรรจุ, 
การแสดงฉลาก เป็นต้น ซึ่งบังคับใช้กับอาหารทุกชนิด 

ประเภทอาหารที่อาจเข้าเงื่อนไขและต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) 
พ.ศ.2556 มีดังนี ้

1. อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น 

ประเภทอาหาร ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

การมอบอ่านาจให้จังหวัด
ด่าเนินการ 

1. นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลง
สูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

(ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537, 
(ฉบับที่ 167) พ.ศ.2538, 
(ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547, 
(ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550 

 

2. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก  

(ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537, 
(ฉบับที่ 168) พ.ศ.2538, 
(ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539, 
(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547, 
(ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 

 

3. อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 158) พ.ศ.2537, 
(ฉบับที่ 169) พ.ศ.2538 
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2. อาหารที่ก่าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น 

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
มอบอ่านาจให้ 

จังหวัดด่าเนินการ 
1. เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543 และฉบับปี พ.ศ.2554 (332)  
2. ชา (ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 , (ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546 

และ ฉบับปี พ.ศ.2554 (329) 
 

3. กาแฟ (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543, (ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546 และ
ฉบับปี พ.ศ.2554 (330) 

 

4. น้ านมถั่วเหลืองใน 
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543  

5. ซอสบางชนิด (ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543  
6. น้ าปลา (ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543 และฉบับปี พ.ศ.2553(323)  
7. ครีม (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543  
8. อาหารกึ่งส าเร็จรูป (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543  
9. แยม เยลลี มาร์มาเลด 
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543  

10. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550  
11. รอยัลเยลลี และ
ผลิตภณัฑ์รอยัลเยลลี 

(ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548  

12. ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้
จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง 

ฉบับปี พ.ศ.2553 (317) และ ฉบับปี พ.ศ.2553 (322)  

13. น้ าเกลือปรุงอาหาร ฉบับปี พ.ศ.2553 (324)  
14. นมโค (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556  
15. นมปรุงแต่ง (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556  
17 ผลิตภัณฑ์ของนม (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556  
18. อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 

(ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 เฉพาะหน่อไม้ปรับกรด
บรรจุปี๊บ 

19. เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 

(ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เครื่องดื่มฯ และชนิดแห้ง 
เฉพาะกระเจ๊ียบ เก๊กฮวย 
หล่อฮังก้วย มะตูม ขิง ข่า 
บั วบก ตะไคร้  ใบ เตย   
ใบหม่อน มะนาว ล าไย 
ลิ้นจ่ี มะขาม มะขามป้อม 
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ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
มอบอ่านาจให้ 

จังหวัดด่าเนินการ 
และเครื่องดื่มธัญพืช ได้แก่ 
ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวโพด 
ลูกเดือย เม็ดบัว ถั่วแดง 
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยกเว้น 
เครื่องดื่มท่ีมีก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
ออกซิเจนผสมอยู่ด้วย 

3. อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น 

ประเภทอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การมอบอ านาจให้จังหวัด
ด าเนินการ 

1.วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี่ ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) และ 
(ฉบับที่ 263) พ.ศ.2545 

 

2. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544  
3. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543  

หมายเหตุ    หมายถึง มอบอ านาจให้จังหวัดด าเนินการ 
     หมายถึง ไม่ได้มอบอ านาจให้จังหวัด 

ทั้งน้ีไม่ใช้บังคับกับอาหารดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
(1) อาหารที่มีความเป็นกรด (pH ≤ 4.6) โดยธรรมชาติ (Acid food) 
(2) อาหารที่มีความเป็นกรด (pH ≤ 4.6) โดยธรรมชาติ (Acid food) ที่มีการเติมส่วนประกอบ 

ที่ความเป็นกรดต ่าในปริมาณเล็กน้อย เพื่อตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานหรือเพื่อปรุงรสชาติ โดยค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลยังคงมีสภาพเป็นกรดอยู่ (pH ≤ 4.6) 

(3) เครื่องดื่มอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(4) อาหารที่ผ่านกระบวนการหมัก (Fermented food) ที่มีความเป็นกรด (pH ≤ 4.6) ซึ่ง

ความเป็นกรดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารพวกคาร์โบไฮเดรทในอาหารโดยมีจุลินทรีย์เป็น
ตัวการท าให้เกิดปฏิกิริยา เช่น น ้าส้มสายชู นมเปร้ียว ผักผลไม้ดอง เป็นต้น 

(5) อาหารที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะที่ปิดผนึกสนิท อากาศยังสามารถผ่านเข้าออกได้และไม่สามารถ 
เก็บรักษาไว้ได้นานท่ีอุณหภูมิห้อง 

(6) อาหารที่เก็บและท าการขนส่งรวมทั้งกระจายสินค้าจ าหน่ายโดยการแช่เย็น  (ซึ่งต้องมี
ค าแนะน าระบุไว้ที่ฉลากด้วย) 
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(7) อาหารที่มีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.85 (aw  ≤ 0.85) 
ซึ่งมักมีลักษณะแห้ง หรือมีความชื้นต ่า เนื่องจากผ่านกระบวนการท าให้แห้งหรือท าให้เข้มข้น  เช่น 
แป้งเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง พาสต้า นมผง กาแฟผง คุกกี้ แครกเกอร์ ผลไม้แห้ง เนยถั่ว ปลาดองเค็มเบคอน 
หมูหยอง นมข้นหวาน น ้าผึ้ง น ้ามันพืช ช็อกโกแลต ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น 

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว น ้าปลา เป็นต้น อาจจ าเป็นต้องพิจารณา 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สูตรส่วนประกอบ เพิ่มเติม 

(8) อาหารที่ไม่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้ท าลายหรือยังยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน
ภายหลัง หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก 

2.3  ข้อก่าหนดส่าหรับสถานที่ผลิตอาหาร   
(1) ก าหนดให้ผู้ประกอบการผลิตหรือน าเข้าอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความ

เป็นกรดต่ า (Low Acid Canned Food) และชนิดปรับกรด (Acidified Food) ที่เข้าข่ายนิยามตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด ต้องจัดสถานที่ผลิต 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็น GMP เฉพาะ (Specific GMP) รายละเอียด 
หลักเกณฑ์ศึกษาได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 

(2) ต้องจัดให้มีรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ 
ที่ปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดที่ปรับกรด ไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 
และ 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 

(3) ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการผลิต และผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิต 
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต ่า และชนิดที่ปรับกรด ที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 

ส าหรับผู้ประกอบการผลิตหรือน าเข้าอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่เป็นกรดโดยธรรมชาติ 
(Acid Food) และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดควบคุมค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Low water activity) 
ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ า 
แต่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร และ
(ฉบับที่239) พ.ศ.2544 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร 

2.4 ข้อก่าหนดส่าหรับสถานที่น่าเข้า  
ผู้น าเข้าต้องจัดให้มีใบรับรองสถานท่ีผลิต วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการ

เก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต ่าและชนิดที่ปรับกรด เพื่อการน าเข้า  
และต้องระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์ หรือมีรายละเอียดไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี 
ดังต่อไปนี ้
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(1) หลักเกณฑ์การผลิตที่ดีของอาหารกระป๋องชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดที่ปรับกรด 
(Code of Hygienic Practice for Low and Acidified Low Acid Canned Foods: CAC/RCP 23-1979) 
ที่ก าหนดโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ ์

(2) หลักเกณฑ์การผลิตที่ดีของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต ่า  
(Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low-acid Foods: CAC/RCP 
40-1993) ที่ก าหนดโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ ์

(3) หลักเกณฑ์กระบวนการให้ความร้อนกับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความ
เป็นกรดต ่า (Code of Federal Regulations Title 21 Part 113 Thermally Processed Low-acid Foods 
Packaged in Hermetically Sealed Containers) ที่ก าหนดโดยองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(US Food and Drug Administration) 

(4) หลักเกณฑ์กระบวนการให้ความร้อนกับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรด 
(Code of Federal Regulations Title 21 Part 114 Acidified Foods) ที่ก าหนดโดยองค์การอาหารและยา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(5) หลักเกณฑ์กระบวนการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (Code of Federal 
Regulations Title 9 Part 318.300-.311 for Meat Product and 381.300-.311 for Poultry Products) 
ที่ก าหนดโดย US Department of Agriculture  

(6) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical Control 
Point System) หรือระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System; 
ISO 22000) ในขอบข่ายการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต ่า หรือชนิดที่
ปรับกรด 

โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิต และสามารถออกใบรับรอง
สถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดท่ีปรับกรด ได้แก่ 

(1) องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ (Authority) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต 
(2) องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานราชการซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต 

รับรองให้สามารถตรวจประเมินสถานท่ีผลิต 
(3) องค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองสากล ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ

ในระดับสากล 
การแสดงใบรับรองที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานข้างต้นนั้นต้องเป็นต้นฉบับ กรณีที่ไม่สามารถ 

น าต้นฉบับมาแสดงได้ ให้ใช้ส าเนาต้นฉบับที่รับรองโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ออกใบรับรองนั้นๆ หรือ
สถานทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่รัฐรับรอง เช่น Notary Public 
เป็นต้น 

กรณีใบรับรองที่ใช้เป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ให้แนบค าแปลที่เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองค าแปลจากสถานทูตไทยในประเทศผู้ผลิต หรือสถานทูตของประเทศผู้ผลิต 
ในประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ด าเนินธุรกิจการแปลเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากล
พร้อมแนบใบรับรองด้วย  
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ใบรับรองต้องระบุวันสิ้นอายุ ในกรณีที่ใบรับรองไม่ได้ระบุวันสิ้นอายุให้ถือว่าใบรับรองนั้น
ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบรับรอง เว้นแต่จะมีหลักฐานจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ออกใบรับรอง
ว่าใบรับรองนั้นยังคงมีสถานะใช้ได้อยู่ 

2.5  ระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย:  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี 
ความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับกรด 

1) รายใหม่ : ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเพื่อจ าหน่ายอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความ
เป็นกรดต ่า และชนิดที่ปรับกรด ซึ่งยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตผลิต เลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน ใบอนุญาตน าเข้าอาหารดังกล่าวมาก่อน จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายฉบับนี้
ตั้งแต่วันท่ี 19 สิงหาคม 2556  

2) รายเก่า : ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเพื่อจ าหน่ายอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความ
เป็นกรดต ่าและชนิดท่ีปรับกรดท่ีได้รับใบอนุญาตผลิต หรือได้รับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน หรือได้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหารดังกล่าวแล้ว มีระยะเวลาผ่อนผันให้ปรับปรุง แก้ไข สถานท่ี 
หรือจัดให้มีใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดนี้ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีประกาศฯ นี้มีผลใช้
บังคับ คือ วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 หากพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่าไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

2.6 ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการโฆษณา 
พระราชบัญญัติอาหาร พศ.2522 ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอโฆษณาผลิตภัณฑ์

อาหารให้ถูกต้องตามกฏหมายก่อน โดยอาศัยอ านาจตาม 
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็น

เท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
มาตรา 41 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ

อาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือทางสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ต้องน าเสียงภาพหรือข้อความที่จะโฆษณาให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจพิจารณา   
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถโฆษณาได้ 

มาตรา 42 ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอ านาจระงับการโฆษณาอาหารที่ฝ่าฝืน 
มาตรา 41 หรือระงับการผลิตน าเข้าหรือจ าหน่ายหรือโฆษณาอาหารที่ไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ
สรรพคุณตามที่โฆษณา โดยสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะโฆษณาตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้นต้องจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานพร้อมค าขอฯ ยื่นให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาตรวจสอบก่อน เม่ือได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงสามารถโฆษณาได้ หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษแล้วแต่กรณีรายละเอียดศึกษาได้ที่  
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/data/document/2554/AD6.pdf 
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3. การขออนุญาตด้านอาหาร 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าอาหารเพื่อ จ าหน่าย ต้องขออนุญาต 

โดยอาศัยอ านาจตาม 
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
มาตรา 15 ห้ามมิให้น าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ าหน่าย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
ดังนั้นผู้ผลิตและผู้น าเข้าอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่

ปรับกรด เพื่อจ าหน่ายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการและ  
ให้เกิดความม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะการ
ผลิตอาหารประเภทดังกล่าว หากไม่เป็นไปตามหลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องจะส่งผลกระทบ
อันตรายต่อผู้บริโภคถึงชีวิตจากสารพิษของจุลินทรีย์ชนิด Clostridium botulinum ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ต้องมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการหรือเอกสารทางวิชาการสนับสนุนกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและต้องเตรียม 
เอกสารพร้อมหลักฐาน เพื่อด าเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 (รายละเอียดในภาคผนวก 1) 

การยื่นขออนุญาตเพื่อประเมินสถานที่และผลิตภัณฑ์ก่อนการออกสู่ตลาดแบ่งออกเป็น   
3 ส่วน คือ  

3.1 การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร หรอืสถานที่น่าเขา้อาหาร  
ผู้ประกอบการต้องจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่ผลิต ได้แก่ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี 

ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice; GMP) หรือข้อก าหนดพื้นฐานด้านสุขลักษณะอาหาร 
หรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะที่ดี แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่ผลิตหรือน าเข้า เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของอาหาร และย่ืนขออนุญาตสถานที่ เพื่อขอรับเลขประจ าสถานที่
ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://newsser.fda.moph.go.th/ossc/tha/ 
frontend/manaul.php?Submit=Clear ) 

ส าหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดต่ าและปรับกรดต้องมีเอกสารเพิ่มเติม 
ดังนี ้

 กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่มีความเป็นกรดต ่า ต้องมี 
(1) เอกสารการศึกษาการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อ (Temperature distribution test) 
(2) เอกสารการศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร (Heat penetration test) 
(3) เอกสารกรรมวิธีการผลิตที่ก าหนดแสดงการก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อภายใต้ปัจจัย

ที่เกี่ยวข้อง (Scheduled process) 
 กรณีอาหารในภาชนะท่ีปรับสภาพกรดต้องมี 

(1) เอกสารวิธีการปรับสภาพให้เป็นกรด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวัดความเป็นกรดด่าง 
พร้อมระบุปัจจัยวิกฤตเกี่ยวกับการปรับกรดและระยะเวลาที่ค่าความเป็นกรดด่างจะเข้าสู่สมดุล 

(2) เอกสารที่แสดงว่าอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เหมาะสม 

http://newsser.fda.moph.go.th/ossc/tha/%20frontend/manaul.php?Submit=Clear
http://newsser.fda.moph.go.th/ossc/tha/%20frontend/manaul.php?Submit=Clear
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(3) เอกสารกรรมวิธีการผลิตที่ก าหนดแสดงการก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อภายใต้ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง (Scheduled process) 

 กรณีผลิตอาหารโดยใช้ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อต้องมีเอกสารการศึกษากระบวนการ
ฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า แสดงในเอกสารกรรมวิธีการผลิตที่ก าหนดซ่ึงได้จากการค านวณ 

เมื่อผู้ประกอบการย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจะรับค าขอ และส่งเรื่อง
ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องพิจารณาค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องจะนัดตรวจสถานที่ผลิต 
หรือส่งเรื่องให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกรณีสถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัด  

3.2 การขออนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร  
ภายหลังการได้รับเลขประจ าสถานที่แล้ว ผู้ประกอบการผลิตหรือน าเข้าอาหาร ต้องพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และด าเนินการย่ืนขอรับ 
เลขสารบบอาหาร ซึ่งมีระดับความเข้มงวดที่แตกต่างกัน ขึ้นกับกลุ่มหรือประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร  
ที่ผลิตหรือน าเข้า แบ่งออกเป็น 4 แบบ   

1) การขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) 
2) การขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
3) การจดทะเบียน (แบบ สบ.5) 
4) การแจ้งรายละเอียดของอาหาร (แบบสบ.5)  
และภายหลังการได้รับเลขสารบบอาหาร ต้องจัดท าและแสดงฉลากที่ถูกต้องตามประกาศฯ

ว่าด้วยเร่ือง ฉลาก หรือประกาศฯ เฉพาะเรื่อง เช่น ประกาศฯ ว่าด้วยเรื่อง นมดัดแปลงส าหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารก เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภค 
อาหารได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้หากมีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ หรือมีการใช้คุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร หรือมีการระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จะต้องแสดง 
ฉลากโภชนาการ โดยกรอบข้อมูลโภชนาการและการกล่าวอ้างต่างๆ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ฉลากโภชนาการ 

3.3 การโฆษณาอาหาร  
กรณีประสงค์จะโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของอาหารผ่านสื่อต่างๆ หรือด้วย

วิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า จะต้องขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน 
ทั้งนี้สื่อโฆษณาต่างๆ ต้องไม่เป็นเท็จ ไม่หลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อ โดยไม่สมควร ไม่ท าให้เข้าใจผิด 
ในสาระส าคัญ และไม่กล่าวอ้างสรรพคุณในทางบ าบัดรักษาโรค เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะท าการโฆษณาได้  
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4 การขอรบัเลขสารบบอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น
กรดต่่า และชนดิที่ปรับกรด 

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะผลิต/น าเข้าอาหารดังกล่าวเพื่อจ าหน่าย จะต้องยื่นขอรับเลข
สารบบอาหารต่อผู้อนุญาต  

4.1 สถานที่ยื่นขออนุญาต ได้แก่  
(1) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดที่สถานประกอบการอาหารนั้นตั้งอยู่ (กรณีเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  
สามารถศึกษาข้อมูลการมอบอ านาจได้ใน URL:http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/ 

Serialnumber.php 
4.2 การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นขั้นตอนการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารภายหลัง

การได้รับอนุญาตผลิตอาหารหรือน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (เลขประจ าสถานที่ จ านวน 
8 หลัก) และเม่ือผ่านการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ จะได้รับเลขสารบบอาหาร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่น าไป
แสดงบนฉลากอาหาร 

เลขสารบบอาหารประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด ได้แก่  
- ข้อมูลชุดแรก (X) เป็นข้อมูลสถานท่ี จ านวน 8หลัก  
- ข้อมูลชุดหลัง (Y) เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 หลัก รวมเป็น 13 หลัก  
มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2  
ด้วยความหลากหลายของประเภทอาหารที่เข้าเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดตามประกาศฯ 

ฉบับดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องยื่นขอรับเลขสารบบอาหารท่ีแตกต่าง ดังนี้ 
1) การขอรับเลขสารบบอาหารควบคุมเฉพาะ ซึ่งเป็นอาหารที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ใน

ความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานความปลอดภัย ด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ กรรมวิธีการผลิตการเก็บ 
รักษา การน าไปใช้หรือแม้กระทั่งความคุ้มค่า สมประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารต่อผู้บริโภค ดังนั้นอาหาร 
ที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 31 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ 
อาหาร พ.ศ.2522 กล่าวคือ  

 กรณีผลิตจากสถานท่ีผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน และการน าเข้าอาหารมาจ าหน่ายใน
ราชอาณาจักร จะต้องน าอาหารมาขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) โดยต้องแจ้งรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ อ.17 และอาจต้องมีเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมแล้วแต่
กรณี ดังนี ้
 
 
 
 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/
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รูปที่ 2 รายละเอียดเลขสารบบอาหาร 13 หลักประกอบด้วยข้อมูลสถานที่ จ านวน 8 หลักและ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 หลัก 

1 

แสดงถึง 
- จังหวัดที่ตั้งของสถานท่ีประกอบการนั้นๆ 
- ใช้รหัสตัวเลข 2 หลักแทนอักษรย่อ 
เช่น 12 แทนจังหวัดนนทบุรี 

แสดงถึง 
- สถานะของสถานที่ประกอบการและหน่วยงานที่อนุญาต
สถานท่ีนั้นๆ 
- ใช้รหัสตัวเลข 1 หลัก:  
 1   หมายถึงสถานท่ีผลิต:อนุญาตโดยอย. (เลขคี)่ 
 3   หมายถึง สถานท่ีน าเข้า :อนุญาตโดยอย. (เลขคี)่ 
 2 หมายถึงสถานท่ีผลติ: อนุญาตโดย จังหวัด (เลขคู)่ 
 4   หมายถึง สถานท่ีน าเข้า :อนุญาตโดย จังหวัด (เลขคี)่ 
 

แสดงถึง 
- เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่น าเข้า
อาหารที่ได้รับใบอนุญาตและปีพ.ศ. ที่อนุญาต 
- ใช้รหัสตัวเลข 5 หลักโดย 2 หลักหลังเป็นเลข
ท้ายของปีพ.ศ. ที่อนุญาตสถานท่ีดังกล่าว 

แสดงถึง 
- ล าดับที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของสถานที่นั้นๆที่ผ่านการ
อนุญาตจากหน่วยงานที่ประเมินผลิตภัณฑ์ข้างหน้ า            
เรียงตามล าดับจากน้อยไปหามาก 
- ใช้รหัสตัวเลข 4 หลักเช่น 
ล าดับที่ 1   ใช้  0001 
ล าดับที่ 99 ใช้  0099 

แสดงถึง 
หน่วยงานท่ีออกเลขสารบบอาหารให้แก่ผลติภณัฑ์ที่ได้รับอนญุาตผลิตหรือน าเข้าตาม
สารบบ (แล้วแต่กรณี) ใช้รหัสตัวเลข 1 หลัก 

1 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหาร จาก อย. 
2 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหาร จาก จังหวัด 
 

4 

5 

2 

3 
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ก. ส าเนาใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จ านวน 1 ฉบับ (ถ่ายส าเนาทุกหน้าและทุกแผ่น)  

- กรณีผลิต ใช้ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) 
- กรณีน าเข้า ใช้ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) และ 

ใบรับรองสถานที่ผลิตส าหรับการน าเข้าอาหาร ที่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่องใบรับรองสถานท่ีผลิตส าหรับการน าเข้าอาหาร (รายละเอียดในภาคผนวก 2) 

ข. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารที่เป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการอาหารที่ 1/2545 
ก าหนดส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อประกอบ 
การขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา 31 ดังนี ้

1. หน่วยงานการตรวจวิเคราะห์อาหาร 
1.1 หน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.2 หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงาน

ของรัฐของประเทศนั้นๆ 
1.3 หน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย

หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
หมายเหตุ  การใช้ผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 1.3 

จะต้องแนบหลักฐานการได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ (ข้อ 1.2) 
หรือหลักฐานการได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย
เทียบเท่า (ISO/IEC 17025) (ข้อ 1.3) โดยต้องมีรายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานและชนิด
อาหารที่ได้รับการมอบหมายหรือได้รับการรับรอง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับของอาหารชนิดนั้นๆ 

2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
2.1 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ส าหรับอาหาร 

ประเภทต่างๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะอาหารน้ันๆ  
ต้องเป็นฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี คือ นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานผลการ

ตรวจวิเคราะห์จนถึงวันท่ียื่นค าขอและมาจากหน่วยงานเดียวกันแต่อาจใช้จากหลายหน่วยงานได้ โดยใน
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารแต่ละหน่วยงานน้ันต้องระบุรุ่นการผลิตเดียวกัน 

ต้องมีรายละเอียดครบตามข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ที่ระบุในคู่มือรายงาน 
การตรวจวิเคราะห์(http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/1-LabDmsc26-2-
50.pdf) 

ให้ผู้ขออนุญาตรับรองว่าจะผลิต หรือ น าเข้า ให้มีคุณภาพหรือมาตรฐาน
เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ันๆ 

กรณีที่ต้องวิเคราะห์ซ่อม หรือวิเคราะห์เพิ่ม ต้องส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานเดิม
เท่าน้ัน ยกเว้น หน่วยงานนั้นไม่สามารถวิเคราะห์ในรายการดังกล่าวได้ โดยผู้ส่งวิเคราะห์ต้องท าหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริง 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/1-LabDmsc26-2-50.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/1-LabDmsc26-2-50.pdf
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กรณีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ระบุชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อ และ/หรือ สถานที่ 
ผลิต ไม่ตรงกับที่แจ้งในค าขอฯ (แบบ อ.17) ให้รับรองว่า “รับรองตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์มีสูตรเดียวกับที่
ยื่นขอขึ้นทะเบียนอาหาร...” (แจ้งชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตจริง) พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ผลการตรวจวิเคราะห์ 
ระบุชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อและสถานท่ีผลิตไม่ตรงตามที่ย่ืนขอขึ้นทะเบียนอาหาร 

กรณีขอใช้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ร่วม อาหารที่จะใช้รายงานผลการตรวจ 
วิเคราะห์ร่วมจะต้องมี สูตรส่วนประกอบ, กรรมวิธีการผลิต เหมือนกัน และต้องผลิตจากสถานที่ผลิตเดียวกัน 
กับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว โดยหากเป็นผลการตรวจวิเคราะห์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องยื่น
หนังสือต่อส านักอาหารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ส าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
2. หนังสือยินยอมให้ใช้ผลวิเคราะห์ร่วม จากเจ้าของสิทธิ์ผลการตรวจวิเคราะห์นั้น 
3. หนังสือขอใช้ผลวิเคราะห์ร่วมจากผู้ต้องการขอใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ของ
ผู้อื่น 

อนึ่ง ส าหรับอาหารบางประเภท ต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม 
เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่  

(1) เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน ต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกาเฟอีน 
และสารอาหารตามที่แสดงฉลาก 

(2) อาหารทีสู่ตรมีการใส่รังนก ต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณ
โปรตีน ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน และผลการตรวจวิเคราะห์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีรังนกเป็นส่วนประกอบ 
อยู่จริง 

(3) อาหารประเภทซุปเนื้อสัตว์สกัด ต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 
โปรตีน ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน 

(4) อาหารที่สูตรมีการใส่โสมและประสงค์จะแสดงค าว่า “โสม” เป็นส่วนของ
ชื่ออาหาร ต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีโสมเป็นส่วนประกอบอยู่จริง 
(Ginsenoside)  

(5) อาหารที่สูตรมีการเติมวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล สีผสมอาหาร (สีสังเคราะห์), วัตถุกันเสีย ต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณ
วัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวที่ใช้ 

2.2 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 295)พ.ศ.2548 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานภาชนะบรรจุพลาสติก ฉบับจริง เฉพาะกรณี
ใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกที่มีสีและสัมผัสโดยตรงกับอาหารเน่ืองจากอาจมีสารอื่นออกมาปนเปื้อนกับอาหาร 
โดยต้องวิเคราะห์ตามสภาพการน าไปใช้บรรจุอาหารชนิดนั้นจริงยกเว้น ใช้บรรจุอาหารที่มีลักษณะแห้ง 
หรือ ภาชนะบรรจุพลาสติกนั้น มีสีขาว  

2.3 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหาร ฉบับจริง ส าหรับอาหาร 
ที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ 
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ค. หนังสือแจ้งสูตรและกรรมวิธีการผลิตจากผู้ผลิตที่มีการลงลายมือชื่อหรือประทับตราส าคัญ 
ของหน่วยงานผู้ผลิต กรณีเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากการน าเข้าให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าฯ รับรองเอกสาร 
ว่าเป็นเอกสารแสดงสูตรและกรรมวิธีการผลิตจากผู้ผลิตในประเทศที่ส่งออกนั้นๆ โดยให้แจ้งรายละเอียด ดังนี้ 

- รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารคิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก 
 ให้แจ้งชื่อและปริมาณของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตามความเป็นจริงโดยเรียง

ตามล าดับจากมากไปน้อยรวมให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สูตรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เฉพาะเรื่อง มีความเหมาะสมสอดคล้องกันกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และปลอดภัยในการบริโภค  

 กรณีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้แจ้งเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมี และ/หรือ
ก ากับด้วย INS number หรือ E number ที่ใช้เรียกวัตถุเจือปนอาหารนั้นตามระบบมาตรฐานที่เป็นสากล 
(Codex หรือ EU) กรณีเป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม ให้แจ้งเลขสารบบอาหารของวัตถุเจือปนอาหาร 
ซึ่งแสดงว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตในด้านคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัย
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

 กรณีผลิตมีการใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส ให้แจ้งชื่อ ชนิดและเลขสารบบอาหารของวัตถุ 
แต่งกลิ่นรสนั้น เช่น น้ ามันผิวส้ม (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ) (เลขสารบบอาหาร), กลิ่นเนย (วัตถุแต่ง
กลิ่นรสเลียนธรรมชาติ) (เลขสารบบอาหาร) เป็นต้น โดยแบ่งชนิดตามประกาศฯ เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส 
(กรณีน าเข้าให้แจ้งรายละเอียดตามเอกสารจากผู้ผลิตของประเทศนั้นๆ) 

ในการตรวจพิจารณาสูตรของผลิตภัณฑ์อาหารจะมีแนวทางการพิจารณารายละเอียด
ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขและข้อก าหนดปริมาณการใช้เพื่อความปลอดภัยของอาหาร 
ได้แก่ วัตถุเจือปนอาหาร สารอาหาร (วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน) และสารสกัด/สารสังเคราะห์  

- วัตถุเจือปนอาหาร อ้างอิงการใช้จากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่อง 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 

(ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร) ดูรายละเอียดใน 
URL : http://newsser.fda.moph.go.th/food/ เลือก ข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (บัญชีแนบท้าย
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร) 

 มาตรฐานทั่วไปส าหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (Codex General 
Standard for Food Additives, GSFA) ฉบับล่าสุดดูรายละเอียดในURL : http://www.codexalimentarius.net/ 
gsfaonline/index.html?lang=en 

ทั้งนี้การใช้วัตถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ของประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยก่อน 

- สารอาหาร (วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน) อ้างอิงการใช้จากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องข้อก าหนดการใช้ส่วนประกอบ 

ที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามิน และแร่ธาตุ ดูรายละเอียดใน URL:http://newsser.fda.moph.go.th/ 
food/file/Laws/Announcement%20of%20the%20Food%20and%20Drug%20Administration/32ntffd
a_Use_of_Vit&Min_in_Food_Supplement.pdf 

http://www.codexalimentarius.net/
http://newsser.fda.moph.go.th/
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 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องข้อก าหนดการใช้ส่วนประกอบ 
ที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโนดูรายละเอียดใน URL:http://newsser.fda.moph.go.th/ 
food/file/Laws/Announcement%20of%20the%20Food%20and%20Drug%20Administration/38ntffd
a_Criteria_of_AminoAcid_ used_in_Food_Supplement.pdf 

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Nutrification) ดูรายละเอียดในURL:http://newsser.fda.moph.go.th/food/pre/files/ 
RuleNutrification_Edit1fab 49.pdf 

- สารสกดั/สารสังเคราะห์ ต้องส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์/สายพันธุ์ ส่วนที่ใช้ 
ตัวท าละลายที่ใช้ อัตราส่วนที่ใช้ในการสกัด และชื่อสารส าคัญที่ได้ พร้อมระบุปริมาณอ้างอิงการใช้จาก
แหล่งข้อมูล ดังนี ้

 บัญชีชื่อพืชที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทดูรายละเอียดใน
URL:http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/BenefitTrader/ Benefitproduction/ 

Herbal_Drink๕๒.pdf 
 ฐานข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (Positive Lists)  
ในการพิจารณาสูตรอาหาร กรณีพบปริมาณสารในผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณ

สารที่อนุญาตตามแหล่งข้อมูลอ้างอิงดังกล่าวข้างต้น หมายความว่า ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีการใช้วัตถุ
เจือปนอาหาร หรือสารอาหาร (วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน) หรือสารสกัด/สารสังเคราะห์ ที่ไม่สอดคล้อง
กับข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากยังคงประสงค์จะใช้สารดังกล่าวต่อไป ผู้ขออนุญาตจะต้องส่ง
รายละเอียดในด้านเหตุผล ความจ าเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิต พร้อมเอกสารวิชาการ ข้อก าหนด
ตามกฎหมายของต่างประเทศที่มีการใช้สารนั้นๆ รวมถึงข้อมูลการได้รับสัมผัส (Consumption exposure) 
ของสารนั้นจากข้อมูลการบริโภคของคนไทยมาสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มเติม 

ในกรณีมีการใช้สารใหม ่หรือวัตถุดิบที่ไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหารที่จัดเป็น Novel 
food ผู้ประกอบการจะต้องส่งหลักฐานเพื่อพิจารณาความปลอดภัยของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

- วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ 
อื่น ที่สื่อความหมายท านองเดียวกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ให้ส่งหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ หรือ Notary public รับรองว่าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
มีจ าหน่ายเป็นอาหารในประเทศนั้นๆ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกหนังสือรับรอง โดยระบุ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ สูตรส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต และการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของประเทศ 
นั้นๆ หรือ 

- วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีประวัติการใช้เป็นอาหาร และมีการพัฒนารูปแบบจากที่
เคยใช้มาแต่ดั้งเดิม ต้องส่งหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงการใช้สืบต่อกันมานาน เช่น 
ในวารสารวิชาการที่มีการ Peer reviews ต าราอ้างอิงต่างๆ (Texts) ต าราวิชาการอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ 
ผลงานวิจัย หรือเอกสารที่ใช้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารในประเทศผู้ผลิต และส่งผลการศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลัน (Acute toxicity) ฉบับเต็ม  

http://newsser.fda.moph.go.th/
http://newsser.fda.moph.go.th/food/pre/files/
http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/BenefitTrader/
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- อาหารใหม่หรือวัตถุดิบของอาหารใหม่ ที่ไม่เคยมีการใช้เป็นอาหารหรือใช้เป็นอาหาร 
มาน้อยกว่า 15 ปี ให้ส่งข้อมูลการประเมินความปลอดภัย ทั้งผลการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรัง (Chronic 
toxicity) ฉบับเต็ม และผลการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) ฉบับเต็ม 

- กรรมวิธีการผลิต 
ผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดกระบวนการผลิตให้ตรงตามที่ผลิตจริง โดยเริ่มตั้งแต่ 

ขั้นตอนการเตรียมการวัตถุดิบต่างๆจนถึงการบรรจุ และสอดคล้องกับสูตร (มีการใส่วัตถุดิบต่างๆในขั้นตอนใด) 
ให้แจ้งกรรมวิธีการท าลายเชื้อจุลินทรีย์, แจ้งอุณหภูมิ เวลา ความดันที่ใช้, และอุณหภูมิที่ท าให้เย็นลง, 
กรรมวิธีท าให้แห้งหรือท าให้เป็นผง, กรรมวิธีท าให้เป็นเนื้อเดียวกัน, หากมีการกรองให้แจ้งอุปกรณ์และ
หรือสารที่ใช้กรองด้วยซึ่งกรรมวิธีการผลิตต้องถูกต้องเหมาะสมส าหรับประเภทอาหารที่ผลิตหรือน าเข้า
ชนิดนั้นๆ 

 กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าต้องด าเนินการดังนี้ 
- จัดท าเอกสารการทดสอบการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature 

distribution) ที่ถูกต้องทางวิชาการ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ สถานท่ีผลิตก่อนการใช้งาน 
- จัดท าเอกสารการแทรกผ่านความร้อน (Heat penetration) ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

ที่ถูกต้องทางวิชาการและเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตจริง 
โดยเอกสารข้างต้น ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ 
 หน่วยงานท่ีท าการทดลอง 
 ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ท าการทดลอง 
 วัน เดือน ปี ที่ท าการทดลอง 
 ชนิดของเครื่องฆ่าเชื้อ 
 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิดอาหาร/สูตรส่วนประกอบ/กรรมวิธี

การผลิต/ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุ/น้ าหนักสุทธิและน้ าหนักเนื้ออาหาร 
 อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อที่เหมาะสม จากผลการศึกษาที่มีค่า 

ไม่ต่ ากว่า 3นาที 
 กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดปรับกรดต้องด าเนินการจัดท าเอกสาร 

ศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่างสมดุลของผลิตภัณฑ์ 
ง. ฉลากอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ค าว่า ฉลาก หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ 

เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบห่อของภาชนะที่บรรจุอาหาร 
ในการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารของอาหารควบคุมเฉพาะต้องส่งฉลากอาหารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

- กรณีผลิต ฉลากภาษาไทย จ านวน 4 ฉบับ 
- กรณีน าเข้า ฉลากภาษาไทย ฉลากภาษาต่างประเทศ อย่างละ 4 ฉบับ  

ทั้งนี้หากฉลากแต่ละขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์มีข้อความและลักษณะต่างกันจะต้อง
ส่งฉลากให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาทุกขนาดบรรจุ 

แต่หากฉลากทุกขนาดบรรจุมีข้อความและลักษณะเหมือนกันทุกประการ ให้รับรอง 
“ฉลากทุกขนาดบรรจุมีข้อความและลักษณะเหมือนกัน” และส่งฉลากให้พิจารณาเพียงขนาดบรรจุเดียว 
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การแสดงฉลากของอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะเรื่อง
ของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ และหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก 
โดยต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดง
รายละเอียดแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

- ชื่ออาหาร 
- เลขสารบบอาหาร (เลข อย.)  
- ชื่อและที่ตั้งของผูผ้ลติหรือแบง่บรรจุหรือส านักงานใหญ่ของสถานที่ผลติหรือแบ่งบรรจุ 

กรณีน าเข้า แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้น าเข้าและประเทศผู้ผลิต 
- ปริมาณสุทธิ เป็นระบบเมตริก ดังนี้ 
 น้ าหนักสุทธิ เช่น กรัม กิโลกรัม กรณีเป็นของแข็ง หรือครึ่งแข็งครึ่งเหลว 
 ปริมาตรสุทธิ เช่น ลูกบาศก์เซนติเมตร (หรือ ซม.3 หรือ ลบ.ซม.) ลิตร หรือ 

มิลลิลิตร (หรือ มล.) กรณีเป็นของเหลว หรือครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเป็น
น้ าหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิก็ได้ 

- ส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นร้อยละของน้ าหนักโดยประมาณ เรียงตามล าดับปริมาณ
จากมากไปหาน้อย 

- ข้อความว่า “ใช้วัตถุกันเสีย” ถ้ามีการใช้ 
- ข้อความว่า “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห์” ถ้ามีการใช้ 
- ข้อความว่า “ใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อของวัตถุปรุงแต่ง 

รสอาหารที่ใช้ เช่น ใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร) ถ้ามีการใช้ 
- ข้อความว่า “ใช้เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อของ

วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ าตาล) ถ้ามีการใช้ 
- ข้อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” หรือ “แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ” หรือ “แต่งกลิ่น

สังเคราะห์” หรือ “แต่งรสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้ 
แล้วแต่กรณี 

- วันเดือนและปีที่ผลิต โดยมีข้อความว่า “ผลิต” ก ากับไว้ และวันเดือนปีที่หมดอายุ
การบริโภค หรือวันเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน โดยมีข้อความว่า “หมดอายุ” 
หรอื “ควรบริโภคก่อน” ก ากับไว้  

การแสดงข้อความวันเดือนและปี จะต้องแสดงให้เรียงตามล าดับของวันเดือนปีตามที่
ก าหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้ เช่น ผลิตวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 หรือ ผลิต
วันท่ี 22/10/2556 

- ค าแนะน าในการเก็บรักษา (ถ้ามี) 
- วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถ้ามี) 
- วิธีการใช้และข้อความที่จ าเป็นส าหรับอาหารที่มุ่งหมายจะใช้กับทารกหรือเด็กอ่อน 

หรือบุคคลกลุ่มใดใช้โดยเฉพาะ 
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กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน จะต้องด าเนินการยื่นขอรับเลข
สารบบอาหารตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบ 
อาหาร พ.ศ.2557 กล่าวคือ ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) พร้อมเอกสารหลักฐานเช่นเดียว 
กับการยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) ข้างต้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

2) การขอรับเลขสารบบอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารนมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์นม 
นมเปร้ียว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 7 ฉบับ 
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค 
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง 
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม 
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ.2556 เรื่อง นมเปร้ียว 
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ.2556 เรื่อง ไอศกรีม 
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุ 

ที่ปิดสนิท 
(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ 

ที่ปิดสนิท 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 

จากการควบคุมเป็นการก ากับดูแล เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการสากลที่เน้นให้มีการบริหารจัดการและ
ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ณ สถานที่ผลิต ด้วยการปรับสถานะจากอาหารควบคุมเฉพาะ เป็นอาหาร
ที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามระบบการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ (Re-Process) ที่มุ้งเน้น 
การเพิ่มความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการในการควบคุมการผลิต/น าเข้าด้วยระบบประกันคุณภาพ มีการ
ประเมินผลิตภัณฑ์อาหารด้วยตนเองในเบื้องต้น (Self-assessment)โดยการขอรับเลขสารบบอาหารให้
ด าเนินการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบ
อาหาร พ.ศ.2557 กล่าวคือ การยื่นจดทะเบียนอาหารตามข้อ 3 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 โดย
ไม่เสียค่าธรรมเนียม ดังมีรายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จ านวน 2 ฉบับ (พิมพ์ข้อความ
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ) 

2. ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) / น าเข้าอาหาร (แบบ อ.7) / ค าขอรับเลขสถานที่ 
ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน (แบบ สบ.1) (ด้านหน้า – หลัง) แล้วแต่กรณี และหากมีการแก้ไขสถานที่ 
ผลิตอาหารให้ใช้ส าเนาแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) เพิ่มด้วย 

3. ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร (กรณีน าเข้า)  
4. เอกสารข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ จ านวน 2 ฉบับ (พิมพ์เท่านั้น)  
5. เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ส าหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5-1 จ านวน 2 ฉบับ 

(พิมพ์เท่านั้น)  
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กรณีน าเข้าให้ส่งหนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต ที่มีการลงลายมือชื่อหรือประทับ 
ตราส าคัญของหน่วยงานผู้ผลิต กรณีเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือฉบับส าเนา ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้า
รับรองว่าเป็นเอกสารแสดงสูตรและส่วนประกอบจากผู้ผลิต 

6. กรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ สบ.5-2 จ านวน 2 ฉบับ 

7. กรณีที่มีวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน
แร่ธาตุตามแบบ สบ.5-3 จ านวน 2 ฉบับ 

8. กรณีที่มีกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ เป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสาร 
ตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ตามแบบ สบ.5-4 จ านวน 2 ฉบับ 

9. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปร้ียว 
ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้นๆ ดังนี้ 

9.1 กรณีผลิต ให้ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของอาหารรุ่นแรกที่จะวางจ าหน่าย ชุดต้นฉบับ (ฉบับจริง) ภายหลังการได้รับเลขสารบบอาหาร  

9.2 กรณีน าเข้า ให้ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ชุดต้นฉบับ (ฉบับจริง) ประกอบการจดทะเบียนอาหาร  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ให้เป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการ
อาหารที่ 1/2545 ก าหนดส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์ 
อาหารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา 31 

การใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกมีสีบรรจุและสัมผัสอาหารที่มีลักษณะเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว 
ต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานพลาสติกตามสภาพการน าไปใช้บรรจุอาหาร
ชนิดนั้นจริง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ภาชนะบรรจุพลาสติก 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจขอเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ หากเห็นว่า
รายละเอียดของอาหารมีความไม่ชัดเจน เช่น 

- เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์และฉลากอาหาร 
- ส าเนาหนังสือสอบถามเกี่ยวกับอาหาร (กรณีประเภทของอาหารมีความคาบเกี่ยวกัน) 
- ส าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารอาหารเพื่อแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฯ 

ว่าด้วยเร่ือง ฉลากโภชนาการ 
- ส าเนาใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) จากหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงาน 

ที่ได้รับรองการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือ จากหน่วยงานรับรองสากล เช่น IFOAM (The International 
Federation of Organic Agriculture Movements) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

(กรณีชื่ออาหารมีกล่าวอ้าง “ออร์กานิก” “เกษตรอินทรีย์” “เกษตรธรรมชาติ” หรือ ค าที่
สื่อความหมายในท านองเดียวกัน) เป็นต้น 

- เอกสารหรือหลักฐานจากโรงงานฉายรังสี หรือผู้ให้บริการว่าจะมีการฉายรังสีผลิตภัณฑ์
ที่มาขอรับเลขสารบบอาหารน้ันจริง ประกอบการย่ืนค าขอจดทะเบียนอาหาร (สบ.5) กรณีอาหารฉายรังสี 
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การด่าเนินการของผู้ประกอบการเมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว 
ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. ต้องควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และฉลาก ให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดเก็บรายละเอียดและข้อมูลดังต่อไปนี้ 

2.1 เอกสารการได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังเช่น 
สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต คุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ภาชนะบรรจุ เป็นต้น 

2.2 เอกสารบันทึกและรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตตามที่ก าหนดใน GMP กฎหมาย 
2.3 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุพลาสติก 

มีสี (ถ้ามี) ฉบับส าเนาที่ตรงกับต้นฉบับท่ีน าส่งต่อหน่วยงานผู้อนุญาต  
2.4 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดง

ฉลากโภชนาการ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 คือ อาหารตามข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้  

อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ  
อาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย  
อาหารที่มีการระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย  
อาหารที่มีการเติมสารอาหาร หรือ มีการกล่าวอ้างถึงสารอาหารใดบนฉลาก 

โดยไม่ต้องน าส่งต่อหน่วยงานผู้อนุญาต แต่ให้จัดเก็บฉบับจริงไว้เป็นหลักฐาน ณ สถาน
ประกอบการโดยผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ผลการตรวจวิเคราะห์จากส่วนราชการหรือสถาบันท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือ 
(2) ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นสากล (Authorized body) 

ของเอกชนหรือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการ 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยวิเคราะห์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานแสดงว่าหน่วยงานตรวจ
วิเคราะห์นั้นๆ มีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยเทียบเท่า ISO 17025 หรือมีหน่วยงานราชการ
รับรองในรายการตรวจวิเคราะห์น้ัน 

(3) สามารถใช้ผลตรวจวิเคราะห์ของหลายหน่วยงานประกอบกันได้ 
(4) สามารถใช้ผลตรวจวิเคราะห์ที่มีอายุเกิน 1 ปีได้ในกรณีท่ีสูตรไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
(5) กรณีใช้ผลวิเคราะห์ร่วม สูตรต้องไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
2.5 ฉลากอาหารของผลิตภัณฑ์ : การแสดงฉลากอาหารให้ปฏิบัติตาม 

2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องของอาหารนั้นๆ  
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ืองฉลาก  
2.5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง ฉลากโภชนาการ กรณีมีการแสดง

ฉลากโภชนาการ 
2.5.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารต่างๆ 

เช่น การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ เป็นต้น 
ไว้ ณ สถานประกอบการ เพื่อการตรวจเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ต่อไป 
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3) การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  (กลุ่ม 2): 
ที่นอกเหนือจากข้อ 2 เป็นอาหารที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการผลิต/น าเข้า เพื่อจ าหน่าย 
โดยด าเนินการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบ 
อาหาร พ.ศ.2557 กล่าวคือ ให้ยื่นจดทะเบียนรายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.5 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
และไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ ขนาดบรรจุ ฉลากและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยให้
ด าเนินการ ดังนี ้

(1) การจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5 ให้ยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ดังนี ้

- แบบ สบ.5 จ านวน 2 ฉบับ ที่กรอกข้อมูลด้วยการ “พิมพ์” เท่านั้น เนื่องจากเป็นแบบฯ 
ที่ผู้อนุญาตจะต้องลงนามในแบบดังกล่าว 

- ส าเนาแบบ สบ.1 / ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) /ใบอนุญาตน าเข้า (อ.7) จ านวน 
1 ฉบับ (ถ่ายส าเนาทุกหน้า, ทุกแผ่น) แล้วแต่กรณี 

- กรณีน าเข้าฯ ต้องแนบหนังสือหรือใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารต้นฉบับจริงที่แสดงว่า 
สถานท่ีผลิตอาหารนั้นมีระบบประกันคุณภาพความปลอดภัยอาหารเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ยกเว้น อาหารประเภทเครื่องดื่มเกลือแร่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
195) พ.ศ.2545 และ กาแฟ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่197) พ.ศ.2543 ได้แก่ : กาแฟผสม 
และกาแฟส าเร็จรูปผสม รวมถึงกาแฟทั้ง 2 ชนิดที่น ามาปรุงแต่งในลักษณะพร้อมบริโภคซึ่งต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
พ.ศ.2557 ด้วยการยื่นจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5 ข้างต้นพร้อมแจ้งรายละเอียดสูตรส่วนประกอบ
เป็นร้อยละของน้ าหนักและปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค  

ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ซึ่งเป็นอาหารที่
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนน าไปใช้ 
และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระบุว่าการ
ขออนุญาตฉลากก่อนน าไปใช้ ให้ด าเนินการดังน้ี 

- ยื่นจดทะเบียนอาหารตาม แบบ สบ.5 
 กรณีผลิตเพื่อการส่งออก 
 กรณีที่มีส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นไปตามบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
- ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตาม แบบ สบ.3 พร้อมหนังสือรับรองการจ าหน่าย 

(Certificate of free sale) และเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 
(แบบ อ.17) กรณีที่มีส่วนประกอบที่ส าคัญนอกเหนือจากที่ก าหนดในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

4) การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร อาหารที่ต้องมีฉลาก (กลุ่ม 3) : เป็นอาหารที่มีความ
เสี่ยงอันตรายต่ า โดยในการควบคุมก ากับดูแลจึงเป็นการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศให้ต้องมีฉลาก ดังนั้นผู้ประกอบการที่ผลิต/น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มนี้เพื่อจ าหน่าย ให้ด าเนินการ 
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ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 
กล่าวคือ การยื่นแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.5 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และมีแนวทางการ
ด าเนินการ เช่นเดียวกับอาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (กลุ่ม 2) ตามข้อ 3 

โดยสรุป การยื่นขออนุญาตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดต่ า และปรับกรด
จะต้องด าเนินการ 2 ขั้นตอน กล่าวคือ 

ขั้นตอนที่ 1: การด าเนินการสถานที่ หรือที่เรียกว่า การขอเลขประจ าสถานที่ ได้แก่  
สถานท่ีผลิตเข้าข่ายโรงงาน หรือ ไม่เข้าข่ายโรงงาน หรือ สถานท่ีน าเข้าอาหาร แล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนท่ี 2: การด าเนินการผลิตภัณฑ์ หรือ ที่เรียกว่า การขอรับเลขสารบบอาหาร 
ทั้งนี้ได้แสดงไว้ในแผนภูมิขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหารของสถานที่ผลิตอาหาร 

เข้าข่ายโรงงาน/ไม่เข้าข่ายโรงงาน และสถานที่น าเข้าอาหาร 
เม่ือผู้ประกอบการอาหาร กลุ่ม 2 และ 3 ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว จะต้องด าเนินการ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในทุกด้าน ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ พร้อมจัดเก็บหลักฐาน บันทึกและรายงานต่างๆ 
ทั้งหมดส าหรับเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจติดตาม ซึ่งเป็นภารกิจของมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ 
อาหารหลังออกสู่ตลาดตามกฎหมายต่อไป 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน การขอรับเลขสารบบอาหารส าหรับสถานท่ีผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน (แบบ อ.2) 
และไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว 
 
 

ผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดต่ าและชนิดปรับกรด 
(อาหารกลุ่ม 1 อาหารกลุ่ม 2 และอาหารกลุ่ม 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงฉลากให้ถูกต้องตาม

ประกาศฯ ที่เก่ียวข้อง 

 

อนุมัติเลขสารบบอาหาร(2) อนุมัติเลขสารบบอาหาร อนุมัติเลขสารบบอาหาร 

ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) 

อาหารกลุ่ม 1 อาหารกลุ่ม 2         และ    อาหารกลุ่ม 3 

 
ยื่นค าขอ ตามแบบ อ.17

พร้อมหลักฐาน 
ยื่นค าขอตามแบบ สบ.3(1)

พร้อมหลักฐาน 

ยื่นค าขอ ตามแบบ สบ.5 

พร้อมหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 สถานที่ผลิต 

ขั้นตอนที่ 2 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

แสดงฉลากให้ถูกต้องตาม

ประกาศฯ ที่เก่ียวข้อง 

 

แสดงฉลากให้ถูกต้องตาม

ประกาศฯ ที่เก่ียวข้อง 

 

หมายเหตุ: (1) เฉพาะอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบส าคัญนอกเหนือจากที่
ก าหนดในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดและฐานข้อมูลการอนุญาต 
และอาหารควบคุมเฉพาะที่มีสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน 

(2) มีค่าธรรมเนียม ช าระเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 

 

ได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหาร (แบบ อ.2) 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน การขอรับเลขสารบบอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร (แบบ อ.7) ที่ได้รับอนุญาต
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พร้อมหนังสือรับรอง
(3)สถานท่ีผลิตตาม

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับท่ี 
349) พ.ศ. 2556 

 

ขั้นตอนที่ 2 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

หมายเหตุ:  (1) เฉพาะอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบส าคัญ   
นอกเหนือจากที่ก าหนดในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
ก าหนดและฐานข้อมูลการอนุญาต 

(2) มีค่าธรรมเนียม ช าระเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 

(3) หนังสือรับรองสถานที่ผลิตของต่างประเทศจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ผลิตหรือ
หน่วยงานสากลที่ได้รับการรับรองจาก IAF  

 

 

 
ได้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหาร (แบบ อ. 7) 

อาหารกลุ่ม 1 อาหารกลุ่ม 2         และ    อาหารกลุ่ม 3 

 
ยื่นค าขอตามแบบ อ.17 

พร้อมหลักฐาน 

ยื่นค าขอตามแบบ สบ.3(1)

พร้อมหลักฐาน 

ยื่นค าขอ ตามแบบ สบ.5

พร้อมหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 1สถานที่น าเข้า 

อนุมัติเลขสารบบอาหาร(2) อนุมัติเลขสารบบอาหาร อนุมัติเลขสารบบอาหาร 

ผู้น าเข้าอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดต่ าและชนิดปรับกรด 

(อาหารกลุ่ม 1 อาหารกลุ่ม 2 และอาหารกลุ่ม 3) 

แสดงฉลากให้ถูกต้องตาม

ประกาศฯ ที่เก่ียวข้อง 

 

แสดงฉลากให้ถูกต้องตาม

ประกาศฯ ที่เก่ียวข้อง 

 

แสดงฉลากให้ถูกต้องตาม

ประกาศฯ ที่เก่ียวข้อง 
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5 การกา่หนดบทลงโทษตามกฎหมาย 
ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งในด้านการขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ 

อาหาร และการโฆษณา ทั้งในส่วนของมาตรการควบคุมก่อนผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาด และการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบติดตามหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว พอสรุปได้ดังนี้ 

5.1 ด้านสถานที่ผลิต 
5.1.1 การได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร  

 กรณีเข้าข่ายโรงงาน 
- กรณีผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิด

ที่ปรับกรด หากสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงาน มีการตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร 
เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 53 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- กรณีผลิตเพื่อจ าหน่ายอาหารโดยยังไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร เข้าข่าย
ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) มีโทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท 

 กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน  
กรณีผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่

ปรับกรด หากสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน มีการผลิตอาหารโดยยังไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร 
เข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(10) มีโทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท 

5.1.2 สุขลักษณะสถานที่ผลิต 
กรณีผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด 

ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และปรับกรดเข้าข่าย
ฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา 6 (7) มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ
ขอให้งดผลิตเพื่อจ าหน่าย จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

 
5.2 ด้านผลิตภัณฑ ์

5.2.1 คุณภาพผลิตภัณฑ์  
คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของอาหารนั้นๆ และ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
5.2.1.1 กรณีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

เข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 28 ฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) โทษตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

5.2.1.2 กรณีพบสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ เข้าข่ายเป็นอาหาร
ไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) โทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจตาม
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มาตรา 30 (2) สั่งให้งดผลิตหรือสั่งงดน าเข้าซ่ึงอาหารที่ผลิตหรือน าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออาหารที่
ปรากฏจากผลการพิสูจน์ว่าเป็นอาหารที่ไม่ควรแก่การบริโภค และมีอ านาจตามมาตรา 30 (3) ในการ
ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ว่าอาหารรายใดไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 ทั้งนี้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งยกเลิก
เลขสารบบอาหารที่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 

5.2.2 ฉลาก 
(1) กรณีฉลากไม่ถูกต้อง  

กรณีผลิตภัณฑ์แสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
เข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา6 (10) มีโทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท 

(2) กรณีฉลากเพื่อลวง 
กรณีผลิตภัณฑ์แสดงฉลากเพื่อลวง เข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(10) 

มีโทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม อาหารที่มี
ฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษ
อย่างอื่นหรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต ตามมาตรา 27 (4) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (2) มีโทษตามมาตรา 59 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาท ทั้งนี้ผู้อนุญาต
มีอ านาจสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารที่มีลักษณะเป็นอาหารปลอมตามมาตรา 27 ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 

5.2.3 ภาชนะบรรจุ 
ผู้ผลิตต้องใช้ภาชนะบรรจุเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

หากใช้ภาชนะบรรจุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดจะถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6 (6) 
มีโทษตามมาตรา 48 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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เอกสารอ้างอิง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557, การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการผลิต (Retort 

Supervisors), กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556, พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522, นนทบุรี, กระทรวง

สาธารณสุข 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557, ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการ

ด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร, ส านักอาหาร, (เอกสารอัดส าเนา) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557, ระเบียบการและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการขอขึ้น

ทะเบียนต ารับอาหาร, ส านักอาหาร, (เอกสารอัดส าเนา) 

ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556,การขออนุญาตสถานท่ีผลิตและสถานที่น าเข้า 

ส าหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับกรด (Low-acid 

Canned Foods and Acidified Foods), พิมพ์ครั้งที่ 1, ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพฯ 

ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556,คู่มือการตรวจสถานท่ีตามหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่าและชนิดที่ปรับกรด

(Low-acid Canned Foods and Acidified Foods), พิมพ์ครั้งท่ี 1, ส านักงานกิจการโรงพิมพ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพฯ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วย 
การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 
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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร   
จึงจําเป็นต้องปรับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบ
อาหารที่ใช้บังคับอยู่เดิมให้เอ้ือและสอดคล้องกันเพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้สอดคล้องต่อระบบงานใหม่ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ประกอบกับความใน
ข้อ  ๘  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๙๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เรื่อง  ฉลาก  ลงวันที่  ๑๙  
กันยายน  ๒๕๔๓  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓๔๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
เรื่อง  ฉลาก  (ฉบับที่  ๓)  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย 
การดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ 

เลขสารบบอาหาร  ลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
  ๓.๒ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ 

เลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  ๓.๓ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ 

เลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  ๓.๔ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ 

เลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๔)  ลงวนัที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
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  ๓.๕ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ 
เลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ๓.๖ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ 
เลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๖)  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  ๓.๗ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ 
เลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๗)  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ อาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร  ได้แก่ 
  ๔.๑ อาหารควบคุมเฉพาะ   
  ๔.๒ อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน   
  ๔.๓ อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก   
  ทั้งนี้  รวมถึงอาหารนอกเหนือจากอาหารตาม  ๔.๑  ถึง  ๔.๓  ที่ผ่านการตรวจสอบ

มาตรฐานสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้า  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  วิธีการผลิต  
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะสําหรับอาหารนั้น ๆ  และ
ประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร   

ข้อ ๕ การแสดงเลขสารบบอาหาร  หมายถึง  การแสดงเคร่ืองหมายหรือรูปแบบของอาหาร 
ที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  อนุญาตใช้ฉลากอาหาร  จดทะเบียนอาหาร  หรือแจ้งรายละเอียดของ
อาหารแล้ว  ประกอบด้วยเครื่องหมาย   และเลขสารบบอาหาร   

เลขสารบบอาหาร  ประกอบด้วยตัวเลขสิบสามหลักที่แบ่งเป็นห้ากลุ่ม  ซ่ึงแสดงถึงสถานที่ผลิตอาหาร
หรือสถานที่นําเข้าอาหารแล้วแต่กรณี  หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต  และลําดับที่ของอาหาร  โดยแสดงใน
เครื่องหมายตามลักษณะข้างล่างนี้ 

 
  
 
 
  ๕.๑ กลุ่มที่หนึ่ง  (XX)  ประกอบด้วย  ตัวเลขสองหลัก  แสดงถึง  จังหวัดที่เป็นที่ตั้ง

ของสถานที่ผลิตอาหารหรือนําเข้าอาหาร  โดยใช้ตัวเลขแทนอักษรย่อของจังหวัด  รายละเอียดปรากฏ 
ในตารางแสดงรหัสจังหวัดตามบัญชีหมายเลข  ๑  แนบท้ายระเบียบนี้ 
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  ๕.๒ กลุ่มที่สอง  (X)  ประกอบด้วย  ตัวเลขหนึ่งหลัก  แสดงถึง  สถานะของสถานที่
ผลิตอาหารหรือนําเข้าอาหารและหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต  ดังนี้ 

   หมายเลข  ๑ หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเป็นผู้อนุญาต 

   หมายเลข  ๓ หมายถึง สถานที่นําเข้าอาหาร  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเป็นผู้อนุญาต 

   หมายเลข  ๒ หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร  ซ่ึงจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 
   หมายเลข  ๔ หมายถึง สถานที่นําเข้าอาหาร  ซ่ึงจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 
  ๕.๓ กลุ่มที่สาม  (XXXXX)  ประกอบด้วย  ตัวเลขห้าหลัก  แสดงถึง  เลขสถานที่

ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นําเข้าอาหารทีไ่ด้รับอนุญาตและปีพุทธศักราชที่อนุญาต  โดยตัวเลข  สามหลักแรก
ของกลุ่มที่สาม  คือ  เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นําเข้าอาหารแล้วแต่กรณี  และตัวเลข 
สองหลักสุดท้ายของกลุ่มที่สาม  คือ  ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปีพุทธศักราชที่ได้รับอนุญาต  เช่น  ๐๐๒๔๑  แทน  
เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่นําเข้าอาหารซ่ึงได้รับอนญุาตลําดับที่สอง  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๑ 

  ๕.๔ กลุ่มที่ส่ี  (Y)  ประกอบด้วย  ตัวเลขหนึ่งหลัก  แสดงถึง  หน่วยงานที่ออกเลข
สารบบอาหาร  ดังนี้ 

   หมายเลข  ๑ หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 

   หมายเลข  ๒ หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากจังหวัด 
  ๕.๕ กลุ่มที่ห้า  (YYYY)  ประกอบด้วย  ตัวเลขส่ีหลัก  แสดงถึง  ลําดับที่ของอาหาร 

ที่ผลิตโดยสถานที่ผลิตอาหารหรือนําเข้าโดยสถานที่นําเข้าอาหารแต่ละแห่ง  แยกหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต
ตาม  ๕.๔  เช่น  ๐๐๐๑  แทนลําดับที่  ๑,  ๐๐๙๙  แทนลําดับที่  ๙๙,  ๐๑๑๐  แทนลําดับที่  ๑๑๐,  ๑๐๐๑  
แทนลําดับที่  ๑๐๐๑ 

ข้อ ๖ ให้แสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย ด้วยตัวเลขที่ มีสีตัดกับ  
สีพื้นของกรอบ  และมีขนาดไม่เล็กกว่า  ๒  มิลลิเมตร  สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก 

  กรณีที่ไม่อาจแสดงเลขสารบบอาหารตามวรรคหนึ่งได้  ให้ชี้แจงและแสดงเหตุผล
ประกอบคําชี้แจงต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณา  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาอาจให้ความเห็นชอบในการแสดงเลขสารบบอาหารต่างไปจากข้อกําหนดในวรรคหนึ่งได้ 
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ข้อ ๗ การขอรับเลขสารบบอาหารของอาหารตามข้อ  ๔  ต้องปฏิบัติตามบัญชีหมายเลข  ๒  
แนบท้ายระเบียบนี้  สําหรับอาหารที่กําหนดตามบัญชีหมายเลข  ๓  แนบท้ายระเบียบนี้  ให้ยื่นรายละเอียด 
ของอาหาร  และหลักฐานเพิ่มเติมตามบัญชีหมายเลข  ๓   

ข้อ ๘ การแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ผลิตอาหาร  สถานที่นําเข้า  และเปล่ียนแปลง
รายการอาหารให้ปฏิบัติตามบัญชีหมายเลข  ๔  แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจส่ังยกเลิกหลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร  ถ้าปรากฏว่า  อาหารนั้น
มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  ๙.๑ เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา  ๒๖ 
  ๙.๒ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา  ๒๗ 
  ๙.๓ เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา  ๒๘ 
  ๙.๔ เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙ 
  ๙.๕ เป็นอาหารที่เปล่ียนวัตถุประสงค์เป็นยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ยาเสพติด  

ให้โทษ  เครื่องสําอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
  ๙.๖ เป็นอาหารที่มีการเปล่ียนแปลงสถานที่ผลิตจนเข้าข่ายเป็นโรงงาน 
  ๙.๗ เป็นอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากไว้แล้ว  แต่มิได้มายื่นคําขอแก้ไขเปล่ียนแปลง

รายการที่ไม่ถูกต้อง  ภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
  ๙.๘ เป็นอาหารที่ตรวจพบว่า  สถานที่ผลิตอาหารได้เลิกกิจการแล้ว 
  ๙.๙ เป็นอาหารที่ตรวจพบว่า  ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้วมีรายละเอียด   

ไม่ตรงกับข้อมูลที่จดทะเบียนอาหาร  ตามข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๑  ของเอกสารประเมินผลิตภัณฑ์
สําหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ  สบ.๕-๑  แนบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่รายละเอียดที่ตรวจพบนั้นได้รับอนุญาต
ให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ ๑๐ การยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร  ให้ดําเนินการดังนี้ 
  ๑๐.๑ รายงานข้อเท็จจริงพร้อมด้วยหลักฐานเสนอผู้อนุญาตเม่ือมีกรณีตามข้อ  ๙  

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
  ๑๐.๒ การแจ้งยกเลิกเลขสารบบอาหาร  ให้ผู้อนุญาตทําเป็นหนังสือถึงผู้ที่ได้รับ 

เลขสารบบอาหาร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
บุญชัย  สมบูรณ์สุข 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



บัญชีหมายเลข ๑ 
แนบท้ายระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนนิการ 

เก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗  
--------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางแสดงรหัสจังหวัด 
 

เลข ชื่อจังหวัด เลข ชื่อจังหวัด เลข ชื่อจังหวัด เลข ชื่อจังหวัด
๑๐ กรุงเทพมหานคร ๓๑ บุรีรัมย์ ๕๐ เชียงใหม่ ๗๒ สุพรรณบุรี
๑๑ สมุทรปราการ ๓๒ สุรินทร์ ๕๑ ลําพูน ๗๓ นครปฐม
๑๒ นนทบุรี ๓๓ ศรีสะเกษ ๕๒ ลําปาง ๗๔ สมุทรสาคร
๑๓ ปทุมธานี ๓๔ อุบลราชธานี ๕๓ อุตรดิตถ์ ๗๕ สมุทรสงคราม
๑๔ พระนครศรีอยุธยา ๓๕ ยโสธร ๕๔ แพร่ ๗๖ เพชรบุรี
๑๕ อ่างทอง ๓๖ ชัยภูมิ ๕๕ น่าน ๗๗ ประจวบคีรีขันธ์
๑๖ ลพบุรี ๓๗ อํานาจเจริญ ๕๖ พะเยา ๘๐ นครศรีธรรมราช
๑๗ สิงห์บุรี ๓๘ บึงกาฬ ๕๗ เชียงราย ๘๑ กระบ่ี 
๑๘ ชัยนาท ๓๙ หนองบัวลําภู ๕๘ แม่ฮ่องสอน ๘๒ พังงา 
๑๙ สระบุรี ๔๐ ขอนแก่น ๖๐ นครสวรรค์ ๘๓ ภูเก็ต 
๒๐ ชลบุรี ๔๑ อุดรธานี ๖๑ อุทัยธานี ๘๔ สุราษฎร์ธานี
๒๑ ระยอง ๔๒ เลย ๖๒ กําแพงเพชร ๘๕ ระนอง
๒๒ จันทบุรี ๔๓ หนองคาย ๖๓ ตาก ๘๖ ชุมพร 
๒๓ ตราด ๔๔ มหาสารคาม ๖๔ สุโขทัย ๙๐ สงขลา
๒๔ ฉะเชิงเทรา ๔๕ ร้อยเอ็ด ๖๕ พิษณุโลก ๙๑ สตูล 
๒๕ ปราจีนบุรี ๔๖ กาฬสินธ์ุ ๖๖ พิจิตร ๙๒ ตรัง 
๒๖ นครนายก ๔๗ สกลนคร ๖๗ เพชรบูรณ์ ๙๓ พัทลุง 
๒๗ สระแก้ว ๔๘ นครพนม ๗๐ ราชบุรี ๙๔ ปัตตานี
๓๐ นครราชสีมา ๔๙ มุกดาหาร ๗๑ กาญจนบุรี ๙๕ ยะลา 

   ๙๖ นราธิวาส
                         หมายเหตุ :  ตัวเลขที่ใช้แทนช่ือรหัสจังหวัดน้ีอ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย 



บัญชีหมายเลข ๒ 
แนบท้ายระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนนิการ 

เก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
การขอรับเลขสารบบอาหารสําหรับอาหารท่ีผลิตหรือนําเข้าเพื่อจําหน่าย ให้ดําเนินการ

ดังต่อไปนี้ 
๑. อาหารควบคุมเฉพาะ 
๑.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต

อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตาม
แบบ อ.๑๗ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒  

๑.๒  กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และยื่น
คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.๓ แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๓  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารและให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอก
รายการให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑ และ สบ.๓ แล้วแต่กรณี 

 
๒. อาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลาก

ให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ และอาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้
ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ 

๒.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนคําขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๓ 
แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๓  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อม          
ลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๓  

๒.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และยื่น   
คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๓ แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๓  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารและให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอก
รายการให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑ และ สบ.๓ แล้วแต่กรณี 

 
๓. อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อน

นําไปใช้ 
๓.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต

อาหาร หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.๕ 
แนบท้ายระเบียบน้ี 

๓.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และยื่น
จดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.๕ แนบท้ายระเบียบน้ี  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วน
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑   

 



 
 

-๒- 
 

๔. อาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เปน็อาหารที่ต้องมีฉลากที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจ
อนุมัติก่อนนําไปใช้ 

๔.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ 
สบ.๕ แนบท้ายระเบียบน้ี   

๔.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และ        
ย่ืนแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.๕ แนบท้ายระเบียบน้ี  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วน
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑  

 
๕. อาหารนอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือ 

อาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก 
๕.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต

อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ 
สบ.๕ แนบท้ายระเบียบน้ี  

๕.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และ          
ย่ืนแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.๕ แนบท้ายระเบียบน้ี  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วน
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑  

 
 



บัญชีหมายเลข ๓ 
แนบท้ายระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนนิการ 

เก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

อาหารท่ีกําหนดให้ย่ืนรายละเอียดอาหาร และหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้  
๑.กาแฟ  

กาแฟ เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
เรื่อง กาแฟ ที่นํามาปรุงแต่งรสในลักษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นชนิด
เหลวหรือแห้ง ให้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของนํ้าหนักและ       
ต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร  

ทั้งน้ีหากมีการแก้ไขรายละเอียดข้างต้นของอาหารดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖ ของบัญชี
หมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบน้ี 

 
๒.เครื่องด่ืมเกลือแร่ 

เครื่องด่ืมเกลือแร่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง เครื่องด่ืมเกลือแร่ ให้แจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบท้ังชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการเป็นร้อยละของน้ําหนัก 
ปริมาณเกลือแร่ต่อลิตรและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร   

ทั้งน้ีหากมีการแก้ไขรายละเอียดข้างต้นของอาหารดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖ ของบัญชี
หมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบน้ี 

 
๓. นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม  ไอศกรีม เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุ         

ที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ 
นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้นๆ ให้ย่ืน
เอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(๑) เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สําหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.๕-๑ แนบท้าย
ระเบียบน้ี 

(๒) กรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ย่ืนเอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ สบ.๕-๒ แนบท้ายระเบียบน้ี 

(๓) กรณีที่มีวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน
แร่ธาตุตามแบบ สบ.๕-๓ แนบท้ายระเบียบน้ี 

(๔) กรณีที่มี กรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ เป็นส่วนประกอบ ให้ย่ืนเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ กรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ตามแบบ สบ.๕-๔ แนบท้ายระเบียบน้ี 

(๕) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารน้ันๆ ดังน้ี 

(๕.๑) กรณีผลิต ให้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ชุดต้นฉบับ เมื่อมี
การจําหน่ายเป็นคร้ังแรก โดยผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวต้องวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของ
ประเทศน้ันๆ หรือหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรอง
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  

 



 
-๒- 

(๕.๒) กรณีนําเข้า ให้ย่ืนผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ชุดต้นฉบับ 
ประกอบการจดทะเบียนอาหาร โดยผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวต้องวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ
รัฐของประเทศน้ันๆ หรือหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
รับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

ทั้งน้ีหากมีการแก้ไขรายละเอียดข้างต้นของอาหารดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖ ของ
บัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบน้ี 



บัญชีหมายเลข ๔ 
แนบท้ายระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนนิการ 

เก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗  
--------------------------------------------------------------------------------- 

การแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตอาหาร สถานที่นําเข้า และเปลี่ยนแปลงรายการ
อาหาร 

ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นําเข้า และเปลี่ยนแปลง
รายการอาหาร ให้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

๑. สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย
โรงงาน ให้ย่ืนคําขอตามแบบ อ.๑ หรือ แบบ อ.๕ ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒  

๒. สถานที่นําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรของอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร 
ให้ย่ืนคําขอตามแบบ อ.๖ หรือ แบบ อ.๑๐ ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

๓. สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานให้ย่ืนแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ สบ.๒ แนบท้ายระเบียบน้ี 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตกรอก
รายการให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.๒  

๔. อาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ให้ย่ืน
คําขอตามแบบ อ.๑๙ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒  

๕. อาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรืออาหารท่ี
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ หรือ
อาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ ที่ผลิตหรือ
นําเข้า แล้วแต่กรณี ให้ย่ืนแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๔ 
แนบท้ายระเบียบน้ี 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารให้  
ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายแบบการแก้ไขรายละเอียดอาหาร    
ที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๔  

๖. อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้  
หรืออาหารที่ต้องมีฉลากที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ หรืออาหารนอกเหนือจากอาหาร
ควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมี
ฉลากให้ย่ืนแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารตามแบบ สบ.๖ 
แนบท้ายระเบียบน้ี 

 
 



 
-๒- 

 
๗.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากของอาหารควบคุมเฉพาะ ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหาร

ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานและนําเข้า ให้ย่ืนคําขอตามแบบ อ.๑๙ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)             
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒  หรืออาหาร
ควบคุมเฉพาะที่ผลิตอาหารจากสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรืออาหารที่กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ หรืออาหารท่ีต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้
ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ ให้ย่ืนแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้
ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.๔ แนบท้ายระเบียบนี้ ในกรณีที่การแก้ไขไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ 
คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐานหรือความปลอดภัยของอาหารน้ันๆ ดังต่อไปน้ี  ให้ระบุเฉพาะส่วนที่ประสงค์
จะขอแก้ไขเพ่ือให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตเฉพาะในส่วนน้ัน 

๗.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือหรือที่ต้ังของสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นําเข้าอาหาร 
เพ่ือให้ตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี 

๗.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือหรือที่ต้ังของสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศ เพ่ือให้ตรง
ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร 

๗.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความบนฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เก่ียวข้อง เช่น  

- เพ่ิมข้อความ Product of Thailand เพ่ือส่งออกโดยมีรายละเอียดส่วนอ่ืนของฉลาก
คงเดิม ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก 

- เพ่ิมข้อความ “ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค” ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น 

๗.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความท่ีเก่ียวข้องกับข้อแนะนําในการบริโภค เช่น 
- เพ่ิม/เปลี่ยนแปลง ควรด่ืมให้หมดทันทีหลังเปิดด่ืม 
- ไม่ควรบริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ชํารุด บวม มีรูรั่ว หรือมีกลิ่นผิดปกติ 
- เขย่า (ขวด กล่อง กระป๋อง ฯลฯ) ก่อนด่ืม 
- ควรแช่เย็นเพ่ือให้รสชาติดีขึ้น 
- ชงในนํ้าอุ่นหรือนํ้าเย็นก็ได้ เป็นต้น 

๗.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความท่ีเก่ียวข้องกับเง่ือนไขการผลิต หรือการนําเข้าเพ่ือ
จําหน่าย เช่น  

- เพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ ผลิตเฉพาะเพ่ือ..... (ตัวอย่าง เช่น ผลิตเฉพาะเพ่ือ 
บริษัท เบิกบานใจ จํากัด) 

- จําหน่ายเฉพาะที่..... 
- ควบคุมการผลิตโดย..... 
- ผลิตภายใต้การควบคุม..... 
- ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพโดย..... 
- ผลิตภายใต้ลิขสิทธ์ิของ.....  เป็นต้น 
 
 



-๓- 
 

๗.๖ การแสดงข้อความส่งเสริมการขายที่ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เช่น  

- การชิงโชค การรับของแลก ของแจก หรือของแถม  
- เพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ “ห้ามจําหน่าย” 
- “สินค้าแจกฟรี ห้ามจําหน่าย” 
- “สินค้าตัวอย่าง ห้ามจําหน่าย”  
- แสดงคําว่า “ใหม่” “โฉมใหม่” สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยวางจําหน่ายในท้องตลาด 

โดยให้มีระยะเวลาการแสดงข้อความดังกล่าว ไม่เกิน ๑ ปี โดยอาจมีรูปแบบฉลากเดิม และรูปแบบฉลากใหม่
ของผลิตภัณฑ์น้ันๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

๗.๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษร ขนาดและสีของภาพบนฉลาก 
หรือสีพ้ืนฉลาก โดยข้อความบนฉลากยังต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย และไม่ขัดกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

๗.๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางตําแหน่งของข้อความ หรือรูปภาพที่ได้รับอนุญาต
แล้ว โดยไม่ทําให้ความหมายเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง เช่น 

- การย้ายตําแหน่งข้อความ วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุจากด้านใต้กระป๋องไปแสดง
ด้านบนกระป๋องแทน เป็นต้น 

๗.๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อกับผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จัดจําหน่าย รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงช่ือและที่อยู่ของผู้จัดจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

- เพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ E – mail Address, Website หรือ Call Center 
- จัดจําหน่ายโดย.......... 
- Imported by……. / Exported by....... / Distributed by……… เป็นต้น 

๗.๑๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเคร่ืองหมายบาร์โค้ด สัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับภาชนะบรรจุ 
หรือการรีไซเคิลภาชนะบรรจุ 

๗.๑๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่เก่ียวข้องกับศาสนา ตามที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องในการออกใบรับรอง เช่น 

- เพ่ิม/ตัด เครื่องหมายฮาลาล 
- เครื่องหมายโคเชอร์ (kosher) เป็นต้น 

๗.๑๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็น
ทางการในการแข่งขันกีฬา 

๗.๑๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการเก็บรักษา เช่น 
- เพ่ิมข้อความ “เมื่อเปิดแล้ว ควรเทใส่ชามกระเบ้ือง” 
- บริโภคไม่หมดควรเก็บในตู้เย็น เป็นต้น 
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๗.๑๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อกําหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง ฉลาก หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และ
ไม่เก่ียวข้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น 

- ตัด/เปลี่ยนแปลง คําว่า “เจ”  
- เพ่ิม/ตัดข้อความ “ราคา.......บาท” 

๗.๑๕ การแสดงข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
เท่าน้ัน เช่น 

- “ผลิตภัณฑ์เพ่ือการศึกษาทางการแพทย์” เป็นต้น 
๗.๑๖ การเปลี่ยนแปลงข้อความภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยที่

ได้รับอนุญาตแล้วบนฉลากอาหาร เช่น เพ่ิม/ตัด/แก้ไข ช่ือและที่ต้ัง สารอาหาร ส่วนประกอบ วิธีการใช้ 
คําแนะนํา เป็นต้น 

๗.๑๗ การเพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความหรือสัญลักษณ์เก่ียวกับกิจกรรมการกุศล สังคม 
การบริจาค การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของผู้ผลิต 

๗.๑๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า 
โดยไม่ขัดประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

๗.๑๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปภาพในฉลาก โดยไม่ทําให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
และไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง เช่น 

- การเปล่ียนรูปท่าทางของการ์ตูน จากว่ิงเป็นว่ายนํ้า หรือ เตะฟุตบอล หรือเล่น
บาสเกตบอล เป็นต้น 

๗.๒๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ืน และต้องไม่ขัดกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น  

- เพ่ิมคําว่า “เครื่องด่ืม” ที่ฝาขวดตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต เป็นต้น 
๗.๒๑ การเปล่ียนแปลงข้อความ ในการแสดงส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่อาจ

ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น เพ่ิม/ตัด/แก้ไขข้อความ ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร : ถั่ว ไข่ เป็นต้น 
๗.๒๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่มีเลขสารบบอาหารและใช้เป็นส่วนประกอบใน

ผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุดิบที่ใช้ยังคงให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ สี กลิ่น รส เช่นเดียวกับที่ได้รับอนุญาตไว้ เช่น  
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขสารบบอาหารของวัตถุแต่งกลิ่นรส เป็นต้น 



 

แบบ สบ.1 เลขที่รับ                          .
 วันที่                              .

คําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน 
เขียนที่                                              . 
วันที่          เดือน                   พ.ศ.        . 

1.  ข้าพเจ้า                                                  อายุ                 ปี สญัชาติ                        . 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่                                     ออกให้ ณ                                              . 
อยู่เลขที ่                              ตรอก/ซอย                         ถนน                           หมู่ที ่           . 
ตําบล/แขวง                           อําเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท ์                                                  โทรสาร                                                           . 

ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ในนามของ                                                                     . 
(ชื่อผู้ขออนุญาต) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี                                            โดยมี                                                    . 
เป็นผู้ดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ช่ือ                                                                                    . 
อยู่เลขที ่                              ตรอก/ซอย                         ถนน                          หมู่ที ่            . 
ตําบล/แขวง                           อําเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท ์                                          โทรสาร                                    และมีสถานที่เก็บอาหารอยู่ 
เลขที ่                                 ตรอก/ซอย                         ถนน                           หมูท่ี ่            . 
ตําบล/แขวง                           อําเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท ์                                          โทรสาร                                    . 

2.  อาหารท่ีผลิต ณ สถานทีผ่ลิตน้ี ได้แก่ 
กลุ่ม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ กลุ่ม 2 อาหารกําหนดคุณภาพ 

หรือมาตรฐาน 
กลุ่ม 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก กลุ่ม 4 อาหารนอกเหนือกลุ่ม 

1, 2 และ 3
ประเภท                         . ประเภท                            . ประเภท                        . ประเภทอาหารแปรรูปที่     
                                   .                                       .                                  . บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย
                                   .                                       .                                 .                                   .
                                   .                                       .                                  .                                   .

3.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ดังน้ี 
 3.1 คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จํานวน 2 ฉบับ 
 3.2 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิต รวมท้ังจํานวนคนงาน 
 3.3 แผนทีแ่สดงที่ต้ังของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 3.4 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิต 
 3.5 สําเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 
 3.6 สําเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงช่ือแทน   

นิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 3.7 สําเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ 
 3.8 หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 3.9 หนังสอืรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
 3.10 อ่ืนๆ                                                     . 
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(แบบ สบ.1) 

4.  ขอรับรองว่า 
4.1  การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และ 
    เก็บรักษาอาหาร 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และ 
    เก็บรักษาอาหารแปรรูปทีบ่รรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย 
 อ่ืนๆ                                                                                                      . 

4.2  อาหารท่ีผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                        . 

                                                                                                           . 
  ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
  ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ 

ในอาหาร 
  ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 

อาหารท่ีห้ามผลิต นําเข้า หรอืจําหน่าย เป็นส่วนประกอบ 
  แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก 
  ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
  อ่ืนๆ                                                                                                     . 

4.3  ต้องย่ืนคําขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.3 หรือจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียด 
      ของอาหารที่ผลิตตามแบบ  สบ.5  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบก่อนการผลิต   
      ครั้งแรกของอาหาร แต่ละรายการทุกคร้ัง  สําหรับอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร 

5. สําหรับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย  ให้ย่ืนขอแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต    
   ตามแบบ สบ.5 
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คํารับรองดังกล่าวข้างต้นสามารถปฏิบัติได้ทุกประการ 

 
ลงช่ือ                                 ผู้ดําเนินกิจการ 

(                                ) 

หมายเหตุ  :  การฝ่าฝืนคํารบัรองในข้อ 4.1-4.3 ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
เลขสถานทีผ่ลติอาหารเพ่ือนําไปประกอบการแสดงเลขสารบบอาหาร 

  อนุญาต 
เลขสถานทีผ่ลติอาหาร ที่                                                                                       . 
ให้แก่                                                                                                              . 

(ชื่อบุคคลธรรมดาและชื่อร้าน หรือชื่อนิติบุคคล) 

  ไม่อนุญาต เน่ืองจาก                                                                                             . 
 

ลงช่ือ                                        ผู้อนุญาต 
(                                       ) 

ตําแหน่ง                                        . 
วันที่                                             . 

 



 
แบบ สบ.2 เลขที่รับ                          .
 วันที่                              .

แบบการแก้ไขสถานท่ีผลติอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน 
1.  ข้าพเจ้า                                                                   เป็นผู้ดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต 

ช่ือ                                                                                     เลขที ่                                  . 
ตรอก/ซอย                       ถนน                          หมู่ที ่            ตําบล/แขวง                            . 
อําเภอ/เขต                               จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย์                           . 
โทรศัพท ์                        โทรสาร                          เลขสถานที่ผลิตอาหาร                                . 

ขอแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ผลิตอาหาร/สถานที่เก็บอาหาร ดังน้ี 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐาน ดังน้ี 
 2.1 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารทีไ่ม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) จํานวน 2 ฉบับ 
 2.2 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิตอาหาร รวมทั้งจํานวน

คนงาน 
 2.3 แผนทีแ่สดงที่ต้ังของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 2.4 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน 
 2.5 สําเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 
 2.6 สําเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงช่ือแทน   

นิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 2.7 สําเนารูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ 
 2.8 หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 2.9 อ่ืนๆ                                                     . 

3.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการผลิตอาหารในสถานที่ผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
    ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป และว่าด้วยเรื่อง                                                       . 

ลงช่ือ                                 ผู้ดําเนินกิจการ 
(                                ) 

 

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
เลขสถานทีผ่ลติอาหารเพ่ือนําไปประกอบการแสดงเลขสารบบอาหาร 

  อนุญาต 
  ไม่อนุญาต เน่ืองจาก                                                                                             . 

                                                                                                                                  . 
 

ลงช่ือ                                        ผู้อนุญาต 
(                                       ) 

ตําแหน่ง                                        . 
วันที่                                             . 



 
แบบ สบ.3 เลขรับที่                          .
 วันที่                              .

 

คําขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร 
 

ข้าพเจ้า                                                                         ในนามของ (บริษทั / ห้าง / ร้าน) 
                                                                  ซึง่มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ ณ เลขที ่                       . 
ซอย                      ถนน                              หมู่ที ่             ตําบล/แขวง                                 . 
อําเภอ/เขต                              จังหวัด                                           โทร.                              . 
มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ฉลากของอาหารตามตัวอย่างที่ได้แนบมาด้วย และมีรายละเอียดต่างๆ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 
1.  ชื่ออาหารภาษาไทย                                                                                                     . 

ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศ                                                                                            . 
2.  ลักษณะของอาหาร                                                                                                      . 
3.  ประเภท                                                            ตามประกาศฯฉบับที่                              . 
4.  ชนิดของภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ 
                                                               .                                                             .
                                                               .                                                               .
5.  รายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีผลิต แบ่งบรรจุ หรือนําเข้าเพื่อจําหนา่ย 

5.1   ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามใบอนุญาตเลขที่                    ประเภท                              . 
  ได้รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตเลขที่                          . 

ประเภท                                                                                                       . 
  ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่                 ประเภทอาหาร                                           . 

5.2   ช่ือและทีต้ั่งของสถานที่ผลิต                                                                                 . 
  ช่ือและทีต้ั่งของสถานที่แบ่งบรรจุ                                                                          . 
  ช่ือและทีต้ั่งของสถานที่นําเข้า                                                                              . 

6.  สูตรส่วนประกอบของอาหาร (คิดเปน็รอ้ยละของน้ําหนัก) 
ช่ือวัตถุ ปริมาณ ช่ือวัตถุ ปริมาณ

                                 .                       .                             .                              .
                                 .                            .                             .                              .
                                 .                            .                             .                              .
                                 .                            .                             .                              .
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(แบบ สบ.3) 

7.  อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นาน                         วัน 
8.  รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

กรรมวิธีการผลิต                                                                                                        . 
                                                                                                                            . 
                                                                                                                            . 
                                                                                                                            . 
  คําแปลภาษาต่างประเทศ จํานวน                        ฉบับ 

9.  วัตถุประสงค์ของฉลาก 
  เป็นฉลากสําหรับอาหารที่จําหน่ายในราชอาณาจักร 
  เป็นฉลากสําหรับอาหารที่มิได้จําหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค แต่จําหน่ายให้แก่โรงงานประเภท          . 

                                                                                                                      . 
  เป็นฉลากสําหรับอาหารที่จะส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร 

10.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   จะแสดงข้อความในฉลากให้ปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพ้ืนฉลากที่ภาชนะบรรจุ 
       หรือหีบห่อที่บรรจุอาหาร และจะดําเนินการจัดทําฉลากให้ถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติภายในเวลา 60 วัน 
       นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากตามคําขอฯน้ีเป็นต้นไป 
11.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการย่ืนคาํขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ดังนี ้

11.1  คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร จํานวน 2 ฉบับ (ลงลายมือช่ือจริงทุกฉบับ) 
11.2  ฉลาก จาํนวน 5 ชุด 
11.3  ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) จํานวน 2 ชุด (สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะ

และอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน) 
11.4  เอกสารอ่ืน                                                                            . 

 
ลงช่ือ                             ผู้ดําเนินกิจการ 

(                            ) 
 

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
  อนุญาต อาหารช่ือ                                                                                                       . 

                                                                                                      . 
เลขสารบบอาหารที่                                                                                           . 

  ไม่อนุญาต เน่ืองจาก                                                                                                     . 
                                                                                                     . 

 
ลงช่ือ                                    ผู้อนุญาต 

(                                    ) 
ตําแหน่ง                                  . 
วันที่                                       . 



 
แบบ สบ.4 เลขที่รับ                          .
 วันที่                              .

 

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีได้รับอนญุาตใช้ฉลากอาหาร 
1.  ข้าพเจ้า                                                          เป็นผู้ดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเข้า 

ช่ือ                                                          เลขที ่                       .ตรอก/ซอย                        . 
ถนน                        หมูท่ี่        ตําบล/แขวง                           อําเภอ/เขต                               . 
จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์                 โทรศัพท ์                  โทรสาร                      . 
เลขสถานทีผ่ลติ/นําเข้าอาหาร                                                                       ขอแก้ไขรายละเอียด 
ของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารดังน้ี 

ช่ืออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังน้ี 
2.1  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4)  

จํานวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงช่ือ                                  ผู้ย่ืนคําขอ 
(                                 ) 

 
สําหรบัเจ้าหนา้ที ่

  อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นได้ 

  ไม่อนุญาต เน่ืองจาก                                                                                                     . 
                                                                                                                                  . 

 
ลงช่ือ                                    ผู้อนุญาต 

(                                    ) 
ตําแหน่ง                                  . 
วันที่                                       . 



 
 
แบบ สบ.5 เลขรับที่                         .
 วันที่                              .

 

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจง้รายละเอียดอาหาร 
 

  ขอจดทะเบียนอาหาร   ผลิต 
  ขอแจ้งรายละเอียดอาหาร   นําเข้า 

 
ชื่ออาหาร ประเภทอาหาร/ฉบับที่         . เลขสารบบ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ                                    ผู้ออกเลข 
(                                    ) 

ตําแหน่ง                                  . 
วันที่                                       . 
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(แบบ สบ.5) 
ผู้รับอนุญาตผลิตช่ือ                                        เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต                      . 
สถานที่ผลิตช่ือ                                                                      อยู่เลขที ่                               . 
ตรอก/ซอย                                    ถนน                                         หมู่ที ่                           . 
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                                จังหวัด                               . 
รหัสไปรษณีย์                 ประเทศ                        โทรศัพท์                     โทรสาร                      . 
ผู้รับอนุญาตนําเข้าช่ือ                                      เลขที่ใบอนุญาตนาํเข้าฯ                                      . 
สถานที่นําเข้าช่ือ                                                           อยู่เลขท่ี                                         . 
ตรอก/ซอย                                    ถนน                                         หมู่ที ่                           . 
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                                จังหวัด                               . 
รหัสไปรษณีย์                 ประเทศ                        โทรศัพท์                     โทรสาร                      . 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังน้ี 
(1)  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จํานวน 2 ฉบับ 
(2)  อ่ืนๆ                                                                   . 

ขอรับรองว่า 
  การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะ

ทั่วไปและประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                                                     .        
.                                                                                                             . 

   การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ 
        ในภาชนะพร้อมจําหน่าย (Primary GMP) และประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง       . 

                                                                                                             . 
  อาหารท่ีผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                       .  
  ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
  ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุที่ห้าม

ใช้ในอาหาร 
  ไม่มกีารใช้อาหารที่ห้ามผลิต นําเขา้ หรือจําหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

เรื่องอาหาร ทีห่้ามผลิต นําเขา้ หรือจําหน่าย เป็นส่วนประกอบ 
  แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเรื่องฉลากและประกาศกระทรวง

สาธารณสขุว่าด้วยเรื่อง                                                                               . 
  ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
  อ่ืนๆ                                                                                                    . 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คํารับรองดังกล่าวขา้งต้นสามารถปฏิบัติได้ทุกประการ 
ลงช่ือ                                ผู้ดําเนินกิจการ 

(                                ) 



 
 

เลขที่รับ                          .
วันที่                              .

เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สําหรับจดทะเบียนอาหาร 
 นมโค    นมปรุงแต่ง   ผลิตภัณฑ์นม    นมเปรี้ยว     

 ไอศกรีม    อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท   เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท     

หมวดข้อมูลผลิตภัณฑ์ : สถานประกอบการ ชื่อ.................................................................. 

1. ชื่ออาหารภาษาไทย.................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

2. ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).......................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

3. ลักษณะอาหาร .......................................................................................................................... 

4. จุดประสงค์การใช ้โปรดระบ ุ
บริโภคเป็นอาหารทั่วไป 
 วัตถุดิบในการผลิตอาหารอ่ืน ได้แก่................................................ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................. 

5.  วิธีการใช้  โปรดระบุ           

พร้อมบริโภค (ทําต่อข้อ 7)                      
                               ต้องละลาย / เจือจางก่อนบรโิภค (ทําต่อขอ้ 6)  

                               ปรุง หรือผสมก่อนบริโภค (ทาํต่อข้อ 6)   

6. วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ (ต่อหนึง่หน่วยบริโภค หรือ การรับประทาน 1 ครั้ง) 
ปริมาณผลิตภัณฑ์ : ................................กรัม        
ปริมาณของเหลว  : .................................มิลลลิิตร  

(โปรดระบชุนดิของของเหลว และค่าความถ่วงจําเพาะ :........................./........................ ) 

7. ชนิดภาชนะบรรจุ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

8. ประเภทอาหาร (ตามประกาศฯกระทรวง).............................................................................. 
ชนิดอาหาร (ตามประกาศฯกระทรวง).................................................................................... 
 

แบบ สบ.5-1 
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หมวดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

9. ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์   

 

ลําดับท่ี รายชื่อส่วนประกอบ และเลขสารบบอาหาร  
(แล้วแต่กรณี) 

หน้าท่ี ปริมาณ  หมายเหตุ 
G FA FL AI

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 รวม 100% 
ประเภทอาหารตามหมวดอาหารของ Codex: ................................................................................................................ 

  หน้าที่  : G (General) หมายถึง ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตอาหารโดยท่ัวไป เช่น น้ําตาลทราย เกลือแกง แปง้มันสําปะหลังไม่ดัดแปร เปน็ต้น 
                    FA (Food Additive) หมายถงึ วัตถเุจือปนอาหาร โปรดดําเนินการต่อในแบบ สบ.5-2 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถเุจือปนอาหาร 
                  AI (Active Ingredient) หมายถึง ส่วนประกอบเป็นสารสกัด หรือสารสังเคราะห์ เชน่ วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน พืช/สัตว์ สารสกัด

ต่างๆ เปน็ต้น โปรดดําเนินการต่อในแบบ สบ.5-3 เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ หรือในแบบ สบ.5-4 เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ 

                  FL (Flavour) หมายถึง สารแต่งกล่ินรส ให้ระบุเลขสารบบอาหาร หรือ ให้รับรองว่าส่วนประกอบที่ใช้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  
                    โดยได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว                  
อนึ่ง “ส่วนประกอบ” ที่ใช้มีส่วนประกอบย่อย เช่น วิตามินผสม (Vitamin Premix) วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม แป้งผสม เป็นต้น 
ให้ระบุรายละเอียด โดยแจ้งสูตรส่วนประกอบ 100% หรือ เลขสารบบอาหาร 

 

10. กรรมวิธีการผลิต (ระบุตามข้อเท็จจรงิ) 
(  ) พาสเจอรไ์รส์                                   (  ) อัดก๊าซ  
(  ) ยูเอชที                                          (  ) ออสโมซิสย้อนกลับ (Reverse Osmosis : R.O.)         
(  ) สเตอริไลส์                                      (  ) อัลตร้าไวโอเลต  
(  ) แช่แข็ง                                          (  ) ฉายรังส ี 
(  ) หมัก (Ferment)                              (  ) ดอง (pickle, cure)                   
     ระบุเชื้อ................................................     (  ) โอโซน  
(  ) ฆ่าเชื้ออ่ืนๆ  โปรดระบุ...........................     (  ) กรรมวิธีอ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................          
     .................................................................              …………………………………………………………………….. 

                                                                
 

(แบบ สบ.5-1) 



 
-3- 

หมวดข้อมูลผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 
11. สําหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดกรดตํ่า , (pH มากกว่า 4.6)หรือ ปรับกรด (pH ตํ่ากว่า 4.6) มีค่า aW 

มากกว่า 0.85  และเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 349 พ.ศ. 2555 ) 
11.1  แจ้งค่า F0 (กรณีกรดตํ่า)................................................. 
11.2  pH............................................................ 

11.3  ระยะเวลาท่ี pH เข้าสู่สมดุล (กรณปีรับกรด)..................................... 
11.4  aW........................................................... 

12. อายุการเก็บรกัษา..............................................ที่อุณหภูมิ...................................................... 
ขอรับรองว่า : 
13. ผลิตภัณฑ์มีคณุภาพ หรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่....................

พ.ศ.............เรือ่ง.............................................................................................. 

14. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า  
15. การแสดงข้อความบนฉลากเป็นไปตามประกาศฯ ว่าด้วยเร่ือง ฉลาก และประกาศฯเฉพาะเรื่องของ

อาหารนั้นๆ รวมท้ังไม่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับอาหาร ไม่มีการกล่าวอ้างเก่ียวกับ
การป้องกัน บําบัดรักษาโรค การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) และไม่เป็นอาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ 

16. การแสดงข้อความอ่ืนๆ ในการให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นไปตามประกาศสํานักงานฯ ว่าด้วยเร่ือง
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร 

17. ให้ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือนําเข้า ทั้งนี้ให้เก็บสําเนาไว้เป็น
หลักฐาน ณ สถานที่ผลิต/สถานที่นําเข้า

18. สถานประกอบการต้องจัดเตรียมเอกสารที่ระบุถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product profile)
และเก็บไว้ ณ สถานที่ผลิต/นําเข้า 

1.การแจ้งรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย  
2.ข้อมูลที่ให้ไว้ตามข้อ 1 หากประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ย่ืน สบ.6 พร้อมหลักฐาน   
แล้วแต่กรณี มาประกอบการแก้ไขด้วย 
3. ข้าพเจ้ารับทราบว่ามีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเลิกเลขสารบบอาหารตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ........... 
                                  

                                                                    ลงชื่อ........................................... ผู้ดําเนินกิจการ 
                                                                        (                                      ) 
 
                                                                         วันที่........................................        

(แบบ สบ.5-1) 



เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 

ชื่อผลติภัณฑ์………………………………………………………………………ประเภท………………………………………………………….. 
การคํานวณปริมาณส่วนประกอบจาก ผง เป็น พร้อมบริโภค 
วิธีการชง (ใช้)  ผลิตภัณฑ์ ………………..(A) กรัม ต่อน้ําหรือของเหลว…………………..(B) มล.          

การคํานวณ  สูตร: ……………..…………(A)/……………..……..(d) + …………..……(B) =……………………(C) (พร้อมบริโภค)             

  สภาพพร้อมบริโภค ……………(C) มล.มีผลิตภัณฑ์อยู่………..(A) กรัม  
  สภาพพร้อมบริโภค 100 มล. จะมีผลิตภัณฑ์…………………(A) x 100 / ……………………(C) = ……………………..(D) กรัม (%) 

จากสูตร: ผง 100 กรัม มีวัตถุเจือปนอาหาร ก. ปริมาณ E% ดังนั้น ในสภาพพร้อมบริโภค 100 มล. มีผลิตภัณฑ์ (D) กรัม (%)  จะมีวัตถุดิบ  ก. =  …………………..(D) x……….……….(E) / 100 =………………………(F) 

หมายเหตุ  1) A = น้ําหนักผง B = ปริมาณน้ําหรือของเหลว C = ปริมาณหลังผสม   d = ค่าความหนาแน่น 
               2) หากปริมาณ Active Ingredient ของวัตถุเจือปนอาหารไม่ถึง 100% ต้องนําปริมาณนั้นมาคํานวณด้วย 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร  
ก. 

INS 
No. 

หน้าที่ของ
วัตถุเจือปน

อาหาร 

ปริมาณที่ใช้ใน
สูตร (ppm)* 

(E) 

ปริมาณในสภาพพร้อมบริโภค 
(F) 

ประเภทอาหาร ปริมาณและหน่วยที่อนุญาตให้ใช้ (ระบุตามแหล่งอ้างอิง) ผลการประเมิน 
ประเภท
อาหาร 

ประกาศ สธ. 
เฉพาะ 

ประกาศ 
สธ. 281 

CODEX 
Status 
quo** 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
     
     
     
     
     
     

* แปลงหน่วยจาก % เป็น ppm (mg/kg) คือ %x10,000 
** Status quo หมายถึง รายการและปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตก่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และยังคงสถานะอนุญาตให้ใช้  

  
 

เลขที่รับ                          . 
วันที่                             . 

แบบ สบ.5-2

สําหรับผู้ประกอบการ 

ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 

       (...........................................................) 

ว/ด/ป

สรุปผลการประเมิน 

 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 



 

เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ  

ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………………ประเภท………………………………………………………….. 
     ชนิดแห้ง / เข้มข้น >>> น้ําหนัก...................กรัมต่อการละลายน้ํา 1 คร้ัง   
     ชนิดเหลว >>> น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว  = .......................................(กรัมต่อคร้ัง)   
ปริมาณการบริโภค  = ......................................คร้ังต่อวัน 
 

สารอาหาร 
รูปแบบ

สารอาหาร 
สารสําคัญ 

(%) 

% 
ใน
สูตร 

ปริมาณการบริโภค

Thai RDI 
ปริมาณที่อนุญาตสูงสดุ 

ตาม หลักการ
Nutrification ต่อวัน 

ปริมาณอนุญาต
เฉพาะเครือ่งดืม่ผสม

กาเฟอีนต่อ 
ภาชนะบรรจุ 

ผลการประเมิน

1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

Vitamin A       
800 มคก.อารอ์ี

(2664 ไอยู) 
1200 มคก.อารอ์ี 

(150%) (3996 ไอยู) 
ไม่เกิน 1200 มคก.

อาร์อ ี
  

Vitamin B1     1.5 .มก. 3 มก. (200%) ไมเ่กิน 20 มก.
Vitamin B2     1.7 มก. 3.4 มก. (200%) ไมเ่กิน 7.5 มก.
Niacin     20 มก.เอ็นอี 40 มก.เอ็นอี (200%) ไม่เกิน 40 มก.เอ็นอี
Vitamin B6     2 มก. 4 มก. (200%) ไมเ่กิน 7.5 มก.
Folate     200 มคก. 400 มคก. (200%) ไม่เกิน 400 มคก.
Biotin     150 มคก. 300 มคก. (200%) ไม่เกิน 300 มคก.
Pantothenic Acid     6 มก. 12 มก. (200%) ไม่เกิน 12 มก.
Vitamin B12     2 มคก. 4 มคก. (200%) ไมเ่กิน 20 มคก.
Vitamin C       60 มก. 120 มก. (200%) ไม่เกิน 120 มก.   

Vitamin D       
5 มคก.

(200ไอยู) 
7.5 มคก. (150%) 

(300ไอยู) 
ไม่เกิน 7.5 มคก.   

Vitamin E       
10 มก. แอลฟา-ทีอ ี

(15 ไอยู) 

15 มก. แอลฟา-ทีอี
(150%) 

(22.5 ไอยู) 

ไม่เกิน 15 มก. 
แอลฟา-ทีอี 

  

Vitamin K     80 มคก. 120 มคก. (150%) ไม่เกิน 120 มคก.
Calcium     800 มก. 1200 มก. (150%) ไม่เกิน 1200 มก.
Phosphorus     800 มก. 1200 มก. (150%) ไม่เกิน 1200 มก. 
Iron     15 มก. 18 มก. (120%) ไม่เกิน 18 มก. 
Iodine     150 มคก. ตามความเห็นชอบ ตามความเห็นชอบ
Magnesium     350 มก. 525 มก. (150%) ไม่เกิน 525 มก.
Zinc     15 มก. 18 มก. (120%) ไม่เกิน 18 มก. 
Copper     2 มก. 3 มก. (150%) ไม่เกิน 3 มก. 
Potassium     3500 มก. 5250 มก. (150%) ไม่เกิน 5250 มก. 
Sodium     2400 มก. 2400 มก. (100%) ไม่เกิน 2400 มก. 
Manganese     3.5 มก. 5.25 มก. (150%) ไม่เกิน 5.25 มก. 
Selenium     70 มคก. 105 มคก. (150%) ไม่เกิน 105 มคก. 
Fluoride     2 มก. ตามความเห็นชอบ ตามความเห็นชอบ
Molybdenum     160 มคก. 240 มคก. (150%) ไม่เกิน 240 มคก. 
Chromium     130 มคก. 195 มคก. (150%) ไม่เกิน 195 มคก. 
Chloride     3400 มก. 5100 มก. (150%) ไม่เกิน 5100 มก. 
Nicotinamide       - - 10-38 มก.   

Inositol       - - 25-75 มก.   

Glucuronolactone       - - 0.2-0.9 ก.   

Taurine       - - 0.13-1.5 ก.   

เลขที่รับ                          .
วันที่                              .

แบบ สบ.5-3 

สําหรับผู้ประกอบการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (...........................................................) 
ว/ด/ป

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 



 
 

เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………………ประเภท………………………………………………………….. 

     ชนิดแห้ง / เข้มข้น >>> น้ําหนัก...................กรัมต่อการละลายน้ํา 1 คร้ัง   

     ชนิดเหลว >>> น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว  = .......................................(กรัมต่อคร้ัง)   

ปริมาณการบริโภค  = ......................................คร้ังต่อวัน 

 

เลขที่รับ                         .
วันที่                              .

ลําดับท่ี ช่ือกรดอะมิโน 
รูปแบบ

กรดอะมิโน 
สารสําคัญ 

(%) 
% 

ในสูตร 

ปริมาณการบริโภค ปริมาณ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง ผลการประเมิน

1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง ปริมาณอ้างอิง ช่ือแหล่ง ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

แบบ สบ.5-4 (ด้านหน้า) 

สําหรับผู้ประกอบการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (...........................................................) 
ว/ด/ป

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 



 

เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสงัเคราะห์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์…………………………………………………………….............................ประเภท………………………………………………………….. 

     ชนิดแห้ง / เข้มข้น >>> น้ําหนัก...................กรัมต่อการละลายน้ํา 1 ครั้ง   

     ชนิดเหลว >>> น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว  = .......................................(กรัมต่อครั้ง)   

ปริมาณการบริโภค  = ......................................(ครั้งต่อวัน) 

ลําดับที่ ชื่อสมุนไพร /สารสกัด / สารสังเคราะห์ 

รายละเอียด ปริมาณและแหล่งข้อมลูอ้างอิง ผลการประเมิน 

ปริมาณในสตูร 
(%) 

อัตราส่วนในการสกัด* 
(วัตถุดิบ : สารสกัด) 

ตัวทําละลาย 
สารสําคัญ

(ชื่อและปริมาณ) 
(%) 

ปริมาณการบริโภค
ปริมาณอ้างอิง 

ชื่อแหล่งข้อมูล
อ้างอิง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลอ้างอิง คือ (1) 
** อัตราส่วนในการสกัด หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบที่นํามาใช้ต่อสารสกัดที่ได้ 1 กรัม สําหรับวัตถุดิบที่เป็นสารสกัด 
 

เลขที่รับ                         . 
วันที่                              . 

แบบ สบ.5-4 (ด้านหลัง) 

สําหรับผู้ประกอบการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (...........................................................) 
ว/ด/ป

สรุปผลการประเมิน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 



แบบ สบ.6 เลขที่รับ                          .
 วันที่                              .

 

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร 
ท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจง้รายละเอียดอาหาร 

 
1.  ข้าพเจ้า                                                          เป็นผู้ดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเข้า 

ช่ือ                                                          เลขที ่                       .ตรอก/ซอย                        . 
ถนน                        หมูท่ี่        ตําบล/แขวง                           อําเภอ/เขต                               . 
จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์                 โทรศัพท ์                  โทรสาร                      . 
เลขสถานทีผ่ลติ/นําเข้าอาหาร                                                                  ขอแก้ไขรายละเอียดของ 
อาหาร ดังน้ี 

ช่ืออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่แจ้งแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังน้ี 
2.1  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  

(แบบ สบ.6) จาํนวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงช่ือ                                ผู้ดําเนินกิจการ 
(                               ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร 



(สําเนา) 

 

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เร่ือง  ใบรับรองสถานที่ผลิตสําหรับการนาํเขาอาหาร 

--------------------------------------------------- 

เนื่องดวยตามขอ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เร่ือง วิธีการผลิต 

เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 กําหนดใหผูที่นําเขาอาหารตามรายชื่อที่กําหนด ตองจัดใหมีการรับรองวิธีการผลิต 

เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทาย

ประกาศดังกลาว ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ 

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลิก 

(1)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิต 

สําหรับการนําเขาอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 

พ.ศ.2544 

(2)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิต 

สําหรับการนําเขาอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) 

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544 

ขอ 2  ใบรับรองตองระบุเกณฑที่เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.

2543 หรือมีรายละเอียดเทียบเทากับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว หรือมีระบบประกัน

คุณภาพของอาหารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1)  หลักเกณฑทัว่ไปดานสขุลักษณะอาหาร (General Principles of Food Hygiene)  

ที่กําหนดโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ 

(2)  ระบบการวิเคราะหอันตรายและควบคมุจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical 

Control Point System) 

(3)  ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ของ ไอ เอส โอ (ISO) 

(4)  เกณฑอ่ืนหรือระบบอื่นที่มีความเทียบเทาตาม (1)-(3) 
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ขอ 3  ใบรับรองตามขอ 2 ตองเปนตนฉบับ กรณีที่ไมสามารถใชตนฉบับใหใชสําเนาใบรับรอง
ซึ่งรับรองสําเนาหรือขอความโดยหนวยงานที่ออกใบรับรองนั้นๆ หรือสถานทูตของผูผลิตในประเทศไทย 
หรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่รัฐรับรอง เชน Notary Public เปนตน 

กรณีใบรับรองที่ใชภาษาอื่นใหแนบคําแปลที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ผาน  
การรับรองคําแปลจากสถานทูตไทยในประเทศผูผลิต หรือสถานทูตของผูผลิตในประเทศไทย หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนที่ดําเนินธุรกิจการแปลเอกสารที่เปนมาตรฐานสากลพรอมใบรับรองดวย 

ขอ 4  หนวยงานที่สามารถออกใบรับรองตามขอ 3 อาจเปนหนวยงานของรัฐของประเทศผูผลิต 
หรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐหรือสถานทูตของประเทศผูผลิตในประเทศไทย     
หรือหนวยงานรับรองที่ไดรับการรับรองโดยหนวยงานรับรองสากล 

ขอ 5  ใบรับรองตามขอ 2 ตองระบุเวลาสิ้นสุดของการใชใบรับรองนั้นๆ เวนแตมีหลักฐานจาก
หนวยงานที่รับรองสถานที่ผลิตดังกลาววาใบรับรองยังคงมีสภาพเปนไปตามเกณฑในขอ 2 หรือหนวยงานที่
รับรองสถานที่ผลิตดังกลาวระบุเฉพาะวัน เดือน ป ที่ออกใบรับรองเพียงอยางเดียว ใหอายุใบรับรองมีผล
ใชไดไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ออกใบรับรองนั้น 

ขอ 6  ใหใบรับรองที่ออกตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ใบรับรอง
สถานที่ผลิตสําหรับการนําเขาอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ลงวันที่    
9 กรกฎาคม พ.ศ.2544 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ใบรับรองสถานที่ผลิต
สําหรับการนําเขาอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ยังคงมีผลใชไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาฉบับนี้ 

ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2544 

(ลงชื่อ)  วาที่ ร.ต.วิศิษฎ ประวีณวงศวุฒิ 
(วิศิษฎ ประวีณวงศวุฒิ) 

 นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. 
ดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ 

และการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
(คัดจากราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 123 ง. ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544) 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
พัชนี อินทรลักษณ 
(นางสาวพัชนี อินทรลักษณ) 
นักวิชาการอาหารและยา 7 ว. 



คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

นายไพศาล ด่ันคุ้ม   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อ านวยการส านักอาหาร 

นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการ

บริโภคอาหาร 

นางสาวดารณี หมู่ขจรพันธ์  ที่ปรึกษาส านักอาหาร 

นางมาลี จิรวงศ์ศรี   หัวหน้ากลุ่มก ากับดูแลกอ่นออกสู่ตลาด 

คณะผู้จัดท ำ 

นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 

นางสาวอรสา จงวรกุล  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ 

นางสาวปวีณา ภู่เจริญ  เจ้าหน้าที่ส านักอาหาร 

นางสาวชุติมา สมบัติมาก  เจ้าหน้าที่ส านักอาหาร  

 

 




