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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  ให้สอดคล้องต่อระบบงานใหม่  
และสนับสนุนการส่งออก 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ประกอบกับความ 
ในข้อ  ๗  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓๖๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เร่ือง  การแสดงฉลากของอาหาร 
ในภาชนะบรรจุ  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการ  
เก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย

การดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ ๔ อาหารที่ต้องขอรับเลขสารบบอาหาร  ได้แก่ 
  ๔.๑ อาหารควบคุมเฉพาะ 
  ๔.๒ อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
  ๔.๓ อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก 
  ๔.๔ อาหารนอกเหนือจากอาหารตาม  ๔.๑  ถึง  ๔.๓  ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน

สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้า  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  วิธีการผลิต  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะสําหรับอาหารนั้น ๆ  และประสงค์จะแสดง
เลขสารบบอาหาร 

  อาหารตามวรรคหน่ึงที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในการส่งออกโดยไม่มีการจําหน่ายในประเทศ  
ได้แก่  อาหารตาม  ๔.๒  ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่  อาหารตาม  ๔.๓  
และ  ๔.๔  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับเลขสารบบอาหาร” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  ๕.๔  ของข้อ  ๕  ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “๕.๔ กลุ่มที่สี่  (Y)  ประกอบด้วย  ตัวเลขหนึ่งหลัก  แสดงถึง  หน่วยงานที่ออก 
เลขสารบบอาหาร  ดังนี้ 

   หมายเลข  ๑ หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

   หมายเลข  ๒ หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากจังหวัด 
   หมายเลข  ๓ หมายถึง อาหารส่งออกโดยไม่จําหน่ายในประเทศ  ได้รับ

เลขสารบบอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   หมายเลข  ๔ หมายถึง อาหารส่งออกโดยไม่จําหน่ายในประเทศ  ได้รับ

เลขสารบบอาหารจากจังหวัด” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข  ๒  และ  ๔  แนบท้ายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
และให้ใช้บัญชีหมายเลข  ๒  และ  ๔  แนบท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญชัย  สมบูรณ์สุข 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



 
 

บญัชหีมายเลข ๒ 
แนบทา้ยระเบยีบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาํเนนิการ 

เกี่ยวกบัเลขสารบบอาหาร  
--------------------------------------------------------------------------------- 

การขอรับเลขสารบบอาหารสําหรับอาหารที่ผลิตหรือนําเข้าเพ่ือจําหน่าย ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1. อาหารควบคุมเฉพาะ 
1.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต

อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตาม
แบบ อ.17 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522  

1.2  กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 และยื่น
คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.3 แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สบ.3  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารและให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาต
กรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.1 และ สบ.3 แล้วแต่กรณี 

2. อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้
ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ และอาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจ
อนุมัติก่อนนําไปใช้ 

2.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนคําขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.3 
แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.3  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อม
ลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.3  

2.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 และยื่น   
คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.3 แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.3  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารและให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาต
กรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.1 และ สบ.3 แล้วแต่กรณี 

3. อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ที่ให้ย่ืนจดทะเบียนอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่ และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ และอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้อง
แจ้งสูตรส่วนประกอบ ได้แก่ กาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม  
ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามบัญชีหมายเลข 3 

3.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหาร หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5 
แนบท้ายระเบียบน้ี 

3.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 และยื่น
จดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.5 แนบท้ายระเบียบน้ี 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วน
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.1   
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4. อาหารทีต่อ้งแสดงเลขสารบบอาหารนอกเหนือจากอาหารตามข้อ 1-3 ขา้งตน้  

4.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ย่ืนแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ 
สบ.7 แนบท้ายระเบียบน้ี   

4.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบน้ี พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 และ        
ย่ืนแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.7 แนบท้ายระเบียบน้ี  

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถว้น
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.1 

 
 
 



 
 

บญัชหีมายเลข ๔ 
แนบทา้ยระเบยีบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาํเนนิการ 

เกี่ยวกบัเลขสารบบอาหาร  
--------------------------------------------------------------------------------- 

การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นําเข้า และเปลี่ยนแปลงรายการ
อาหาร 

ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นําเข้า และเปลี่ยนแปลง
รายการอาหาร ให้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

1. สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน หากประสงค์จะขอเพ่ิมประเภทอาหารให้ย่ืนคําขอ
ตามแบบ อ.1  กรณีย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารให้ย่ืนแบบ อ.5 ตามท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ่ืนๆ เช่น การแก้ไขช่ือสถานท่ี
ผลิตอาหาร การแก้ไขเลขที่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือ
การเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลหรือนิติบุคคล ให้ย่ืนคําขอตามแบบ ส.4 แนบท้ายบัญชีน้ี 

2. สถานที่นําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หากประสงค์จะขอเพ่ิมประเภทอาหารให้
ย่ืนคําขอตามแบบ อ.6 กรณีย้ายสถานที่นําเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารให้ย่ืนแบบ อ.10 ตามท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ่ืนๆ เช่น การแก้ไขช่ือ
สถานที่นําเข้าอาหาร การแก้ไขเลขที่สถานที่นําเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร การยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภท
อาหาร หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลหรือนิติบุคคล ให้ย่ืนคําขอตามแบบ ส.5 แนบท้ายบัญชีน้ี 

3. สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานให้ย่ืนแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบน้ี 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาต
กรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงานตามแบบ สบ.2  

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

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

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายแบบการแก้ไขรายละเอียดอาหาร    
ที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๔  

6. อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้  
หรืออาหารที่ต้องมีฉลากที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ หรืออาหารนอกเหนือจากอาหาร
ควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมี
ฉลากให้ย่ืนแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารตามแบบ สบ.6 
แนบท้ายระเบียบน้ี 
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7. การขอแก้ไขฉลากของอาหารควบคุมเฉพาะ ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย

เป็นโรงงานและนําเข้า  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ อ.๑๙ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒  หรืออาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิต
อาหารจากสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรืออาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้องส่งมอบฉลาก
ให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ หรืออาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจ
อนุมัติก่อนนําไปใช้ ให้ย่ืนแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.4 
แนบท้ายระเบียบนี้ ในกรณีที่การแก้ไขไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐาน
หรือความปลอดภัยของอาหารนั้นๆ ดังต่อไปนี้  ให้ระบุเฉพาะส่วนที่ประสงค์จะขอแก้ไขเพื่อให้ผู้อนุญาต
พิจารณาอนุญาตเฉพาะในส่วนน้ัน 

7.1 การแก้ไขช่ือหรือที่ต้ังของสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานท่ีนําเข้าอาหาร เพื่อให้ตรง
ตามคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หรือ ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี 

7.2 การแก้ไขช่ือหรือที่ต้ังของสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศ เพ่ือให้ตรงตามใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร หรือ คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

7.3 การแก้ไขข้อความบนฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เก่ียวข้อง เช่น  

- เพ่ิมข้อความ Product of Thailand เพ่ือส่งออกโดยมีรายละเอียดส่วนอ่ืนของฉลาก
คงเดิม ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

- เพ่ิมข้อความ “ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค” ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น 

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

7.5 การแก้ไขข้อความท่ีเก่ียวข้องกับเง่ือนไขการผลิต หรือการนําเข้าเพ่ือจําหน่าย เช่น  
- เพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ ผลิตเฉพาะเพ่ือ..... (ตัวอย่าง เช่น ผลิตเฉพาะเพ่ือ 

บริษัท เบิกบานใจ จํากัด) หรือ 
- จําหน่ายเฉพาะที่..... หรือ 
- ควบคุมการผลิตโดย..... หรือ 
- ผลิตภายใต้การควบคุม..... หรือ 
- ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพโดย..... หรือ 
- ผลิตภายใต้ลิขสิทธ์ิของ.....  เป็นต้น 
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7.6 การแสดงข้อความส่งเสริมการขายที่ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เช่น  

- การชิงโชค การรับของแลก ของแจก หรือของแถม  
- การเพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ “ห้ามจําหน่าย” หรือ “สินค้าแจกฟรี ห้าม

จําหน่าย” หรือ “สินค้าตัวอย่าง ห้ามจําหน่าย” 
- แสดงคําว่า “ใหม่” “โฉมใหม่” สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยวางจําหน่ายในท้องตลาด 

โดยให้มีระยะเวลาการแสดงข้อความดังกล่าว ไม่เกิน ๑ ปี โดยอาจมีรูปแบบฉลากเดิม และรูปแบบฉลากใหม่
ของผลิตภัณฑ์น้ันๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

7.7 การแก้ไขลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษร ขนาดและสีของภาพบนฉลาก หรือสีพ้ืน
ฉลาก โดยข้อความบนฉลากยังต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย และไม่ขัดกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

7.8 การแก้ไขการจัดวางตําแหน่งของข้อความ หรือรูปภาพที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยไม่
ทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง เช่น 

- การย้ายตําแหน่งข้อความ ช่ืออาหาร จากด้านข้างไป แสดงด้านหน้าฉลาก เมื่อวาง
จําหน่ายแทน 

- การย้ายตําแหน่งข้อความ วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุจากด้านใต้กระป๋องไปแสดง
ด้านบนกระป๋องแทน เป็นต้น 

7.9 การแก้ไขช่องทางการติดต่อกับผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จัดจําหน่าย รวมถึงช่ือและที่อยู่
ของผู้จัดจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

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

7.10 การแก้ไขเครื่องหมายบาร์โค้ด สัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับภาชนะบรรจุ หรือการรี
ไซเคิลภาชนะบรรจุ 

7.11 การแก้ไขเครื่องหมายที่เก่ียวข้องกับศาสนา ตามท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีทํา
หน้าที่เก่ียวข้องในการออกใบรับรอง เช่น 

- เพ่ิม/ตัด เครื่องหมายฮาลาล หรือ เครื่องหมายโคเชอร์ (kosher) เป็นต้น 
7.12 การแก้ไขข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการ

แข่งขันกีฬา 
7.13 การแก้ไขกรรมวิธีการเก็บรักษา เช่น 

- เพ่ิมข้อความ “เมื่อเปิดแล้ว ควรเทใส่ชามกระเบ้ือง” หรือ บริโภคไม่หมดควรเก็บใน
ตู้เย็น เป็นต้น 
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7.14 การแก้ไขข้อความที่ไม่เก่ียวข้องกับข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์น้ันๆ และไม่เก่ียวข้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น 

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

7.15 การแสดงข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
เท่าน้ัน เช่น 

- “ผลิตภัณฑ์เพ่ือการศึกษาทางการแพทย์” เป็นต้น 
7.16 การแก้ไขข้อความภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยที่ได้รับ

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

7.17 การเพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความหรือสัญลักษณ์เก่ียวกับกิจกรรมการกุศล สังคม 
การบริจาค การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของผู้ผลิต 

7.18 การแก้ไขเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า โดยไม่ขัด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

7.19 การแก้ไขรูปภาพในฉลาก โดยไม่ทําให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมและไม่ขัดกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง เช่น 

- การเปล่ียนรูปท่าทางของการ์ตูน จากว่ิงเป็นว่ายนํ้า หรือ เตะฟุตบอล หรือเล่น
บาสเกตบอล เป็นต้น 

7.20 การแก้ไขข้อความเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ืน และต้องไม่ขัดกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เช่น  

- เพ่ิมคําว่า “เครื่องด่ืม” ที่ฝาขวดตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต เป็นต้น 
7.21 การแก้ไขข้อความ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง การ

แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ เช่น เพ่ิมการแสดงข้อมูลสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หรือภาวะภูมิไวเกิน 
การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น 

7.22 การแก้ไขวัตถุดิบที่มีเลขสารบบอาหารและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ โดย
วัตถุดิบที่ใช้ยังคงให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ สี กลิ่น รส เช่นเดียวกับที่ได้รับอนุญาตไว้ เช่น  

- การเปลี่ยนแปลงเลขสารบบอาหารของวัตถุแต่งกลิ่นรส เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ ส.๔         เลขรับที่ …………………………. 
         ลงวันที่ ………………………….. 

 (สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร 

๑.  ข้าพเจ้า ………..……………..………………………….…………  อายุ ……… ปี สัญชาติ ………………..……
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ……………………………………..………. ออกให้ ณ ………………………………………..………. 
อยู่เลขท่ี ……….…………. ตรอก/ซอย …………………..……………… หมู่ที่ ………..….. ถนน ……………..….………….….. 
ตําบล/แขวง ………..………………………… อําเภอ/เขต ………………………………… จังหวัด …………..………….………. 
โทรศัพท์ ……………………………………… 

๒.  ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ …………………………….……………… ซึ่งให้ไว้แก่ 
…………………………………………………..………… โดยมี ………………………………..……………….………..….. เป็นผู้ดําเนินกิจการ
สถานที่ผลิตเลขที่ …….………………….. ตรอก/ซอย …………………………………………  ถนน ………….………….………...……….  
หมู่ที่ …………………………… ตําบล/แขวง ………………………………………….. อําเภอ/เขต ……………………………………………. 
จังหวัด …………………………...……………. โทรศัพท์ …………………………………..………… 

๓.  รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

พร้อมคําขอฯน้ีได้แนบเอกสารมาด้วย คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(ลงลายมือช่ือ) ……………..………………… ผู้ย่ืนคําขอ 
                        (…………………………….…………….) 



 

 

แบบ ส.๕         เลขรับที่ …………………………. 
         ลงวันที่ ………………………….. 

 (สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนาํหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

๑.  ข้าพเจ้า ………..……………..……………………….…………  อายุ ………....… ปี สัญชาติ ………….………
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ……………………………..………………………. ออกให้ ณ ………………………..………………. 
อยู่เลขท่ี …………..…………. ตรอก/ซอย ……………….………………… หมู่ที่ ………….. ถนน …………….….………….….. 
ตําบล/แขวง ……………………………….…… อําเภอ/เขต ………………………..……… จังหวัด …………….....……………. 
โทรศัพท์ ……………………………………… 

๒.  ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เลขที่ …………..…..…… 
ซึ่งให้ไว้แก่ ………………………………………….….……………… โดยมี ………………………….…………………………….. เป็นผู้ดําเนิน
กิจการ สถานที่นําเข้าฯเลขที่ …….……………………….. ตรอก/ซอย …………………..…………  ถนน ….………...……….………. 
หมู่ที่ ……………..…… ตําบล/แขวง ……………………………..………..……….. อําเภอ/เขต ………………………………………………. 
จังหวัด …………………..……………. โทรศัพท์ ……………………………………… 

๓.  รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

พร้อมคําขอฯน้ีได้แนบเอกสารมาด้วย คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(ลงลายมือช่ือ) ……………..………………… ผู้ย่ืนคําขอ 
                        (……………………..………..) 



แบบ สบ.๗ 
 

 
 
 

 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
เลขท่ีรับ................................ 
วันท่ีรับ.................................... 

ใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
 

  ผลิต   นําเข้า   ส่งออก (ไม่จําหน่ายในประเทศ) 
   

 

ชื่ออาหาร ประเภทอาหาร/ฉบับท่ี         . เลขสารบบอาหาร 
   

 

(  ) ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ                                                 เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานท่ีผลิต                          .. 
สถานท่ีผลิตชื่อ                                                                                        อยู่เลขท่ี                                 .
ตรอก/ซอย                                             ถนน                                           หมู่ท่ี                                    .
ตําบล/แขวง                                      อําเภอ/เขต                                        จังหวัด                                  .
รหัสไปรษณีย์                       ประเทศ                      โทรศัพท์                               โทรสาร                           . 
E-mail address                                                                                                                                . 

(  ) ผู้รับอนุญาตนําเข้าชื่อ                                                    เลขท่ีใบอนุญาตนําเข้าฯ                                      . 
สถานท่ีนําเข้าชื่อ                                                                                      อยู่เลขท่ี                                 .
ตรอก/ซอย                                             ถนน                                           หมู่ท่ี                                    .
ตําบล/แขวง                                      อําเภอ/เขต                                        จังหวัด                                  .
รหัสไปรษณีย์                       ประเทศ                      โทรศัพท์                               โทรสาร                           . 
E-mail address                                                                                                                                . 

 

.ขอรับรองว่า 
๑. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง

...................................................................................................................................................................................                              
๒. อาหารท่ีผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                                                         . 
 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
 ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มีการใช้อาหารท่ีห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง  
 ไม่มีการบรรจุสิ่งอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนท่ีมิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
 การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง.............................................................................................. 
 การแสดงฉลากอาหารฉายรังสี ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารฉายรังสี (กรณีท่ีมีการฉาย

รังสีอาหาร หรือใช้อาหารฉายรังสีเป็นวัตถุดิบในอาหาร) 
 การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ 
 การแสดงฉลากอาหารท่ีมีวัตถุท่ีใช้เพ่ือรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร รวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ืองการแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุท่ีใช้เพ่ือรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของ
อาหาร รวมอยู่ในภาชนะบรรจุ (กรณีท่ีมีการใช้) 

 อ่ืนๆ                                                                                                                                      . 
มีต่อหน้า ๒ 

ใบรับแจ้งเลขท่ี...................................................  วันท่ี ................................................. 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหารน้ี 

รวมท้ังเลขสารบบอาหารที่ได้รับแจ้งตามเอกสาร หากปรากฏว่ามีการกระทําอันเข้าลักษณะอาหารที่ต้องถูก
ยกเลิกตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  



 
แบบ สบ.๗                                                            -2- 

 
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ท่ีแจ้งนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีจดทะเบียน

อาหาร/แจ้งละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.๖ 
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดท่ีได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมูลท่ีแจ้งไว้

ข้างต้นแล้ว ท้ังนี้ รวมถึงเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือสําเนาท่ีถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้องรับผิดชอบให้
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีออกสู่ตลาดเป็นไปตามท่ีแจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีและข้อกําหนดของกฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ยง
ความรับผิดท่ีเกิดข้ึน หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งไว้ 

 
 
ลงชื่อ                                ผู้ดําเนินกิจการ 

 

(                                ) 
 

วันท่ี                                   . 
 
 
 
 
 


