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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗
เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
จึงจําเป็นต้องปรับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบ
อาหารที่ใช้บังคับอยู่เดิมให้เอื้อและสอดคล้องกันเพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค
ให้สอดคล้องต่อระบบงานใหม่
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับความใน
ข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหาร
ในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับ
เลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ อาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ได้แก่
๔.๑ อาหารควบคุมเฉพาะ
๔.๒ อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
๔.๓ อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก
ทั้งนี้ รวมถึงอาหารนอกเหนือจากอาหารตาม ๔.๑ ถึง ๔.๓ ที่ผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะสําหรับอาหารนั้น ๆ
และประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร
ข้อ ๕ การแสดงเลขสารบบอาหาร หมายถึง การแสดงเครื่องหมายหรือรูปแบบของอาหาร
ที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร อนุญาตใช้ฉลากอาหาร จดทะเบียนอาหาร หรือแจ้งรายละเอียด
และเลขสารบบอาหาร
ของอาหารแล้ว ประกอบด้วยเครื่องหมาย
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เลขสารบบอาหาร ประกอบด้วยตัวเลขสิบสามหลักที่แบ่งเป็นห้ากลุ่ม ซึ่งแสดงถึงสถานที่ผลิตอาหาร
หรือสถานที่นําเข้าอาหารแล้วแต่กรณี หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต และลําดับที่ของอาหาร โดยแสดงใน
เครื่องหมายตามลักษณะข้างล่างนี้
X X -X -X X X X X -Y -Y Y Y Y

๕.๑ กลุ่มที่หนึ่ง (XX) ประกอบด้วย ตัวเลขสองหลัก แสดงถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้ง
ของสถานที่ผลิตอาหารหรือนําเข้าอาหาร โดยใช้ตัวเลขแทนอักษรย่อของจังหวัด รายละเอียดปรากฏ
ในตารางแสดงรหัสจังหวัดตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายระเบียบนี้
๕.๒ กลุ่มที่สอง (X) ประกอบด้วย ตัวเลขหนึ่งหลัก แสดงถึง สถานะของสถานที่
ผลิตอาหารหรือนําเข้าอาหารและหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต ดังนี้
หมายเลข ๑ หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเป็นผู้อนุญาต
หมายเลข ๓ หมายถึง สถานที่นําเข้าอาหาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเป็นผู้อนุญาต
หมายเลข ๒ หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
หมายเลข ๔ หมายถึง สถานที่นําเข้าอาหาร ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
๕.๓ กลุ่มที่สาม (XXXXX) ประกอบด้วย ตัวเลขห้าหลัก แสดงถึง เลขสถานที่ผลิตอาหาร
หรือเลขสถานที่นําเข้าอาหารที่ได้รับอนุญาตและปีพุทธศักราชที่อนุญาต โดยตัวเลข สามหลักแรกของ
กลุ่มที่สาม คือ เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นําเข้าอาหารแล้วแต่กรณี และตัวเลขสองหลักสุดท้าย
ของกลุ่มที่สาม คือ ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปีพุทธศักราชที่ได้รับอนุญาต เช่น ๐๐๒๔๑ แทน
เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่นําเข้าอาหารซึ่งได้รับอนุญาตลําดับที่สอง ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
๕.๔ กลุ่มที่สี่ (Y) ประกอบด้วย ตัวเลขหนึ่งหลัก แสดงถึง หน่วยงานที่ออกเลข
สารบบอาหาร ดังนี้
หมายเลข ๑ หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
หมายเลข ๒ หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากจังหวัด
๕.๕ กลุ่มที่ห้า (YYYY) ประกอบด้วย ตัวเลขสี่หลัก แสดงถึง ลําดับที่ของอาหารที่ผลิต
โดยสถานที่ผลิตอาหารหรือนําเข้าโดยสถานที่นําเข้าอาหารแต่ละแห่ง แยกหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตตาม ๕.๔
เช่น ๐๐๐๑ แทนลําดับที่ ๑, ๐๐๙๙ แทนลําดับที่ ๙๙, ๐๑๑๐ แทนลําดับที่ ๑๑๐, ๑๐๐๑
แทนลําดับที่ ๑๐๐๑
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ข้อ ๖ ให้แสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย
ด้ ว ยตั ว เลขที่ มี สี ตั ด กั บ
สีพื้นของกรอบ และมีขนาดไม่เล็กกว่า ๒ มิลลิเมตร สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก
กรณี ที่ไ ม่อาจแสดงเลขสารบบอาหารตามวรรคหนึ่ งได้ ให้ ชี้แ จงและแสดงเหตุผ ล
ประกอบคําชี้แจงต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาอาจให้ความเห็นชอบในการแสดงเลขสารบบอาหารต่างไปจากข้อกําหนดในวรรคหนึ่งได้
ข้อ ๗ การขอรับเลขสารบบอาหารของอาหารตามข้อ ๔ ต้องปฏิบัติตามบัญชีหมายเลข ๒
แนบท้ายระเบียบนี้ สําหรับอาหารที่กําหนดตามบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายระเบียบนี้ ให้ยื่นรายละเอียด
ของอาหาร และหลักฐานเพิ่มเติมตามบัญชีหมายเลข ๓
ข้อ ๘ การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นําเข้า และเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารให้ปฏิบัติตามบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งยกเลิกหลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร ถ้าปรากฏว่า อาหารนั้น
มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๙.๑ เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖
๙.๒ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗
๙.๓ เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘
๙.๔ เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙
๙.๕ เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเสพติด
ให้โทษ เครื่องสําอาง หรือเครื่องมือแพทย์
๙.๖ เป็นอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตจนเข้าข่ายเป็นโรงงาน
๙.๗ เป็ น อาหารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ฉ ลากไว้ แ ล้ ว แต่ มิ ไ ด้ ม ายื่ น คํ า ขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
๙.๘ เป็นอาหารที่ตรวจพบว่า สถานที่ผลิตอาหารได้เลิกกิจการแล้ว
๙.๙ เป็นอาหารที่ตรวจพบว่า ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้วมีรายละเอียด
ไม่ ต รงกั บ ข้ อ มู ล ที่ จ ดทะเบี ย นอาหารตามข้ อ ๙ หรื อ ข้ อ ๑๐ หรื อ ข้ อ ๑๑ ของเอกสารประเมิ น
ผลิตภัณฑ์สําหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ. 5 - 1 แนบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่รายละเอียดที่ตรวจพบนั้น
ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
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ข้อ ๑๐ การยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร ให้ดําเนินการดังนี้
๑๐.๑ รายงานข้อเท็จจริงพร้อมด้วยหลักฐานเสนอผู้อนุญาตเมื่อมีกรณีตามข้อ ๙
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
๑๐.๒ การแจ้งยกเลิกเลขสารบบอาหาร ให้ผู้อนุญาตทําเป็นหนังสือถึงผู้ที่ได้รับเลข
สารบบอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
บุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีหมายเลข ๑
แนบท้ายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------------------------------------------------ตารางแสดงรหัสจังหวัด
เลข
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๓๐

ชื่อจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
นครราชสีมา

เลข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

ชื่อจังหวัด
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวลําภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร

เลข
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๗๐
๗๑

ชื่อจังหวัด
เชียงใหม่
ลําพูน
ลําปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
กาญจนบุรี

เลข
ชื่อจังหวัด
๗๒ สุพรรณบุรี
๗๓ นครปฐม
๗๔ สมุทรสาคร
๗๕ สมุทรสงคราม
๗๖ เพชรบุรี
๗๗ ประจวบคีรีขันธ์
๘๐ นครศรีธรรมราช
๘๑ กระบี่
๘๒ พังงา
๘๓ ภูเก็ต
๘๔ สุราษฎร์ธานี
๘๕ ระนอง
๘๖ ชุมพร
๙๐ สงขลา
๙๑ สตูล
๙๒ ตรัง
๙๓ พัทลุง
๙๔ ปัตตานี
๙๕ ยะลา
๙๖ นราธิวาส
หมายเหตุ : ตัวเลขที่ใช้แทนชื่อรหัสจังหวัดนี้อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย

บัญชีหมายเลข ๒
แนบท้ายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------------------------------------------------การขอรับเลขสารบบอาหารสําหรับอาหารที่ผลิตหรือนําเข้าเพื่อจําหน่าย ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
๑. อาหารควบคุมเฉพาะ
๑.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตาม
แบบ อ.๑๗ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒
๑.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และยื่น
คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.๓ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๓
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารและให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาต
กรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑ และ สบ.๓ แล้วแต่กรณี
๒. อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลาก
ให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ และอาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้
ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้
๒.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นคําขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๓
แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๓
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อม
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๓
๒.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และยื่น
คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๓ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๓
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารและให้ใช้ฉลากอาหาร ให้ผู้อนุญาต
กรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑ และ สบ.๓ แล้วแต่กรณี
๓. อาหารที่ กํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานที่ ไ ม่ ต้ อ งส่ ง มอบฉลากให้ ต รวจอนุ มั ติ ก่ อ น
นําไปใช้
๓.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหาร หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.๕
แนบท้ายระเบียบนี้
๓.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และยื่น
จดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.๕ แนบท้ายระเบียบนี้
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วน
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑

-๒๔. อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจ
อนุมัติก่อนนําไปใช้
๔.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ
สบ.๕ แนบท้ายระเบียบนี้
๔.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และ
ยื่นแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.๕ แนบท้ายระเบียบนี้
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วน
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑
๕. อาหารนอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือ
อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก
๕.๑ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ
สบ.๕ แนบท้ายระเบียบนี้
๕.๒ กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ให้ยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.๑ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.๑ และ
ยื่นแจ้งรายละเอียดของอาหารตามแบบ สบ.๕ แนบท้ายระเบียบนี้
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วน
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายคําขอตามแบบ สบ.๑

บัญชีหมายเลข ๓
แนบท้ายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------------------------------------------------อาหารที่กาํ หนดให้ยนื่ รายละเอียดอาหาร และหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
๑.กาแฟ
กาแฟ เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง กาแฟ ที่นํามาปรุงแต่งรสในลักษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นชนิด
เหลวหรือแห้ง ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน้ําหนักและ
ต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร
ทั้งนี้หากมีการแก้ไขรายละเอียดของอาหารดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ของ
บัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบนี้
๒.เครื่องดื่มเกลือแร่
เครื่องดื่มเกลือแร่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ให้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการเป็นร้อยละของน้ําหนัก
ปริมาณเกลือแร่ต่อลิตรและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร
ทั้งนี้หากมีการแก้ไขรายละเอียดของอาหารดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ของ
บัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบนี้
๓. นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะของอาหารนั้น ๆ ให้ยื่น
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สําหรับจดทะเบียนอาหารตามแบบ สบ.๕-๑ แนบท้าย
ระเบียบนี้
(๒) กรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ สบ.๕-๒ แนบท้ายระเบียบนี้
(๓) กรณีที่มีวิตามิน หรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน
หรือแร่ธาตุตามแบบ สบ.๕-๓ แนบท้ายระเบียบนี้
(๔) กรณีที่มีกรดอะมิโน เป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน ตาม
แบบ สบ.๕-๔ แนบท้ายระเบียบนี้
(๕) กรณี ที่ มี สมุ นไพร สารสกั ด หรื อสารสั งเคราะห์ เป็ นส่ วนประกอบ ให้ ยื่ นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ตามแบบ สบ.๕-๕ แนบท้ายระเบียบนี้
(๖) ผลการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานของ นมโค นมปรุ ง แต่ ง นมเปรี้ ย ว
ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้นๆ ดังนี้
(๖.๑) กรณีผลิต ให้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ชุดต้นฉบับ เมื่อมี
การจําหน่ายเป็นครั้งแรก โดยผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวต้องวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรอง
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

-๒(๖.๒) กรณีนําเข้า ให้ยื่นผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพหรื อมาตรฐาน ชุดต้นฉบับ
ประกอบการจดทะเบียนอาหาร โดยผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวต้องวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ
รัฐของประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
รับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้หากมีการแก้ไขรายละเอียดของอาหารดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗
ของบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบนี้

บัญชีหมายเลข ๔
แนบท้ายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------------------------------------------------การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นําเข้า และเปลี่ยนแปลงรายการ
อาหาร
ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นําเข้า และเปลี่ยนแปลง
รายการอาหาร ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย
โรงงาน ให้ยื่นคําขอตามแบบ อ.๑ หรือ แบบ อ.๕ ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. สถานที่นําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรของอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร
ให้ยื่นคําขอตามแบบ อ.๖ หรือ แบบ อ.๑๐ ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานให้ยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ สบ.๒ แนบท้ายระเบียบนี้
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาต
กรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงานตามแบบ สบ.๒
๔. อาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนําเข้า ให้ยื่น
คําขอตามแบบ อ.๑๙ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. อาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรืออาหารที่
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ หรือ
อาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ ที่ผลิตหรือ
นําเข้า แล้วแต่กรณี ให้ยื่นแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๔
แนบท้ายระเบียบนี้
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในส่วนท้ายแบบการแก้ไขรายละเอียดอาหาร
ที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.๔
๖. อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้
หรืออาหารที่ต้องมีฉลากที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ หรืออาหารนอกเหนือจากอาหาร
ควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมี
ฉลากให้ยื่นแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารตามแบบ สบ.๖
แนบท้ายระเบียบนี้

-๒๗.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากของอาหารควบคุมเฉพาะ ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหาร
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานและนําเข้า ให้ยื่นคําขอตามแบบ อ.๑๙ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออาหารควบคุม
เฉพาะที่ผลิตอาหารจากสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรืออาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้อง
ส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ หรืออาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ต้องส่งมอบ
ฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนําไปใช้ ให้ยื่นแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
ตามแบบ สบ.๔ แนบท้า ยระเบีย บนี ้ ในกรณีที ่ก ารแก้ไ ขไม่ม ีผ ลเกี ่ย วข้อ งกับ คุณ ประโยชน์ คุณ ภาพ
สรรพคุณ มาตรฐานหรือ ความปลอดภัย ของอาหารนั้นๆ ดังต่อ ไปนี้ ให้ร ะบุเ ฉพาะส่ว นที่ป ระสงค์จ ะขอ
แก้ไขเพื่อให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตเฉพาะในส่วนนั้น
๗.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นําเข้าอาหาร
เพื่อให้ตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
๗.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศ เพื่อให้ตรง
ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
๗.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความบนฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง เช่น
- เพิ่มข้อความ Product of Thailand เพื่อส่งออกโดยมีรายละเอียดส่วนอื่นของฉลาก
คงเดิม ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก
- เพิ่ ม ข้ อ ความ “ไม่ มี ผ ลในการป้ อ งกั น หรื อ รั ก ษาโรค” ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น
๗.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อแนะนําในการบริโภค เช่น
- เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ควรดื่มให้หมดทันทีหลังเปิดดื่ม
- ไม่ควรบริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ชํารุด บวม มีรูรั่ว หรือมีกลิ่นผิดปกติ
- เขย่า (ขวด กล่อง กระป๋อง ฯลฯ) ก่อนดื่ม
- ควรแช่เย็นเพื่อให้รสชาติดีขึ้น
- ชงในน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นก็ได้ เป็นต้น
๗.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการผลิต หรือการนําเข้าเพื่อ
จําหน่าย เช่น
- เพิ่ม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ ผลิตเฉพาะเพื่อ..... (ตัวอย่าง เช่น ผลิตเฉพาะเพื่อ
บริษัท เบิกบานใจ จํากัด)
- จําหน่ายเฉพาะที่.....
- ควบคุมการผลิตโดย.....
- ผลิตภายใต้การควบคุม.....
- ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพโดย.....
- ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ..... เป็นต้น

-๓๗.๖ การแสดงข้อความส่งเสริมการขายที่ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น
- การชิงโชค การรับของแลก ของแจก หรือของแถม
- เพิ่ม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ “ห้ามจําหน่าย”
- “สินค้าแจกฟรี ห้ามจําหน่าย”
- “สินค้าตัวอย่าง ห้ามจําหน่าย”
- แสดงคําว่า “ใหม่” “โฉมใหม่” สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยวางจําหน่ายในท้องตลาด
โดยให้มีระยะเวลาการแสดงข้อความดังกล่าว ไม่เกิน ๑ ปี โดยอาจมีรูปแบบฉลากเดิม และรูปแบบฉลากใหม่
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
๗.๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษร ขนาดและสีของภาพบนฉลาก
หรือสีพื้นฉลาก โดยข้อความบนฉลากยังต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย และไม่ขัดกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
๗.๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางตําแหน่งของข้อความ หรือรูปภาพที่ได้รับอนุญาต
แล้ว โดยไม่ทํ า ให้ค วามหมายเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม และไม่ข ัด กับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่
เกี่ยวข้อง เช่น
- การย้ า ยตํ าแหน่ งข้ อ ความ วั น/เดื อน/ปี ที่ห มดอายุ จ ากด้ า นใต้ ก ระป๋ อ งไปแสดง
ด้านบนกระป๋องแทน เป็นต้น
๗.๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อกับผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จัดจําหน่าย รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ของผู้จัดจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ เช่น
- เพิ่ม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ E – mail Address, Website หรือ Call Center
- จัดจําหน่ายโดย..........
- Imported by……. / Exported by....... / Distributed by……… เป็นต้น
๗.๑๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายบาร์โค้ด สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุ
หรือการรีไซเคิลภาชนะบรรจุ
๗.๑๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ตามที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรอง เช่น
- เพิ่ม/ตัด เครื่องหมายฮาลาล
- เครื่องหมายโคเชอร์ (kosher) เป็นต้น
๗.๑๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็น
ทางการในการแข่งขันกีฬา
๗.๑๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการเก็บรักษา เช่น
- เพิ่มข้อความ “เมื่อเปิดแล้ว ควรเทใส่ชามกระเบื้อง”
- บริโภคไม่หมดควรเก็บในตู้เย็น เป็นต้น

-๔๗.๑๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ว่า ด้ว ยเรื่ อ ง ฉลาก หรื อ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ นั้น ๆ และ
ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น
- ตัด/เปลี่ยนแปลง คําว่า “เจ”
- เพิ่ม/ตัดข้อความ “ราคา.......บาท”
๗.๑๕ การแสดงข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
เท่านั้น เช่น
- “ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์” เป็นต้น
๗.๑๖ การเปลี่ยนแปลงข้อความภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยที่
ได้ รั บอนุญ าตแล้วบนฉลากอาหาร เช่ น เพิ่ม/ตัด/แก้ ไข ชื่อและที่ตั้ง สารอาหาร ส่วนประกอบ วิธีการใช้
คําแนะนํา เป็นต้น
๗.๑๗ การเพิ่ม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความหรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการกุศล สังคม
การบริจาค การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของผู้ผลิต
๗.๑๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า
โดยไม่ขัดประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
๗.๑๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปภาพในฉลาก โดยไม่ทําให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
และไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น
- การเปลี่ ย นรู ปท่ าทางของการ์ ตูน จากวิ่ง เป็ นว่ า ยน้ํา หรือ เตะฟุต บอล หรื อ เล่ น
บาสเกตบอล เป็นต้น
๗.๒๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น และต้องไม่ขัดกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น
- เพิ่มคําว่า “เครื่องดื่ม” ที่ฝาขวดตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต เป็นต้น
๗.๒๑ การเปลี่ ย นแปลงข้ อ ความ ในการแสดงส่ ว นประกอบที่ ใ ช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ าจ
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น เพิ่ม/ตัด/แก้ไขข้อความ “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร : มีถั่ว ไข่” เป็นต้น
๗.๒๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่มีเลขสารบบอาหารและใช้เป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุดิบที่ใช้ยังคงให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ สี กลิ่น รส เช่นเดียวกับที่ได้รับอนุญาตไว้ เช่น
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขสารบบอาหารของวัตถุแต่งกลิ่นรส เป็นต้น

เลขรับที่
วันที่

แบบ สบ.1

.
.

คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
1. ข้าพเจ้า
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
อยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
โทรสาร
ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ในนามของ

เขียนที่
วันที่
เดือน
อายุ
ปี สัญชาติ
ออกให้ ณ
ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

หมู่ที่

.
.
.
.
.
.
.
.

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
โดยมี
.
เป็นผู้ดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ
.
อยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
โทรศัพท์
โทรสาร
และมีสถานที่เก็บอาหารอยู่
เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
โทรศัพท์
โทรสาร
.
2. อาหารที่ผลิต ณ สถานทีผ่ ลิตนี้ ได้แก่
กลุ่ม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ กลุ่ม 2 อาหารกําหนดคุณภาพ
กลุ่ม 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก กลุ่ม 4 อาหารนอกเหนือกลุ่ม
หรือมาตรฐาน
1, 2 และ 3
ประเภท
. ประเภท
. ประเภท
. ประเภทอาหารแปรรูปที่
.
.
. บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย
.
.
.
.
.
.
.
.
3. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ดังนี้
 3.1 คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จํานวน 2 ฉบับ
 3.2 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิต รวมทั้งจํานวนคนงาน
 3.3 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 3.4 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิต
 3.5 สําเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 3.6 สําเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 3.7 สําเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์
 3.8 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 3.9 หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
 3.10 อื่นๆ
.
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เลขรับที่
วันที่

(แบบ สบ.1)

4. ขอรับรองว่า
4.1 การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
เก็บรักษาอาหาร
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
เก็บรักษาอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย
 อื่นๆ
.
4.2 อาหารที่ผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
.
.
 ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุที่ห้ามใช้
ในอาหาร
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย เป็นส่วนประกอบ
 แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก
 ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ
 อื่นๆ
.
4.3 ต้องยื่นคําขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามแบบ สบ.3 หรือจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียด
ของอาหารที่ผลิตตามแบบ สบ.5 ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบก่อนการผลิต
ครั้งแรกของอาหาร แต่ละรายการทุกครั้ง สําหรับอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร
5. สําหรับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายตามกลุ่ม 4 (อาหารนอกเหนือจากกลุ่ม 1, 2 และ 3)
ให้ยื่นขอแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต ตามแบบ สบ.5
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คํารับรองดังกล่าวข้างต้นสามารถปฏิบัติได้ทุกประการ

ลงชื่อ
ผู้ดําเนินกิจการ
(
)
หมายเหตุ : การฝ่าฝืนคํารับรองในข้อ 4.1-4.3 ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
สําหรับเจ้าหน้าที่
เลขสถานทีผ่ ลิตอาหารเพื่อนําไปประกอบการแสดงเลขสารบบอาหาร
อนุญาต
เลขสถานทีผ่ ลิตอาหาร ที่
ให้แก่

.
.

(ชื่อบุคคลธรรมดาและชื่อร้าน หรือชื่อนิติบุคคล)

ไม่อนุญาต เนื่องจาก

.
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

ผู้อนุญาต
)
.
.

.
.

เลขรับที่
วันที่

แบบ สบ.2

1. ข้าพเจ้า

.
.

แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

เป็นผู้ดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต
ชื่อ
เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
.
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขสถานที่ผลิตอาหาร
.
ขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร/สถานที่เก็บอาหาร ดังนี้
.
.
.
.
2. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐาน ดังนี้
 2.1 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารทีไ่ ม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) จํานวน 2 ฉบับ
 2.2 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิตอาหาร รวมทั้งจํานวน
คนงาน
 2.3 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 2.4 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน
 2.5 สําเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 2.6 สําเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 2.7 สําเนารูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์
 2.8 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 2.9 อื่นๆ
.
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการผลิตอาหารในสถานที่ผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป และว่าด้วยเรื่อง
.
ลงชื่อ
ผู้ดําเนินกิจการ
(
)
สําหรับเจ้าหน้าที่
เลขสถานทีผ่ ลิตอาหารเพื่อนําไปประกอบการแสดงเลขสารบบอาหาร
อนุญาต
ไม่อนุญาต เนื่องจาก
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

.
.
ผู้อนุญาต
)
.
.

แบบ สบ.3

เลขรับที่
วันที่

.
.

คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
ข้าพเจ้า

ในนามของ (บริษทั / ห้าง / ร้าน)
ซึง่ มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่
.
ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
.
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทร.
.
มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ฉลากของอาหารตามตัวอย่างที่ได้แนบมาด้วย และมีรายละเอียดต่างๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ชื่ออาหารภาษาไทย
.
ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศ
.
2. ลักษณะของอาหาร
.
3. ประเภท
ตามประกาศฯฉบับที่
.
4. ชนิดของภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ
.
.
.
.
5. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต แบ่งบรรจุ หรือนําเข้าเพื่อจําหน่าย
5.1  ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามใบอนุญาตเลขที่
ประเภท
.
 ได้รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตเลขที่
.
ประเภท
.
 ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่
ประเภทอาหาร
.
5.2  ชื่อและทีต่ ั้งของสถานที่ผลิต
.
 ชื่อและทีต่ ั้งของสถานที่แบ่งบรรจุ
.
 ชื่อและทีต่ ั้งของสถานที่นําเข้า
.
6. สูตรส่วนประกอบของอาหาร (คิดเป็นร้อยละของน้ําหนัก)
ชื่อวัตถุ
ปริมาณ
ชื่อวัตถุ
ปริมาณ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-2เลขรับที่
วันที่

(แบบ สบ.3)

7. อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นาน
8. รายละเอียดเพิ่มเติมอืน่ ๆ
กรรมวิธีการผลิต

.
.

วัน
.
.
.
.

 คําแปลภาษาต่างประเทศ จํานวน
ฉบับ
9. วัตถุประสงค์ของฉลาก
 เป็นฉลากสําหรับอาหารที่จําหน่ายในราชอาณาจักร
 เป็นฉลากสําหรับอาหารที่มิได้จําหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค แต่จําหน่ายให้แก่โรงงานประเภท

.
.

 เป็นฉลากสําหรับอาหารที่จะส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร
10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะแสดงข้อความในฉลากให้ปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพื้นฉลากที่ภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อที่บรรจุอาหาร และจะดําเนินการจัดทําฉลากให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติภายในเวลา 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากตามคําขอฯนี้เป็นต้นไป
11. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการยืน่ คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ดังนี้
11.1 คําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร จํานวน 2 ฉบับ (ลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ)
11.2 ฉลาก จํานวน 5 ชุด
11.3 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) จํานวน 2 ชุด (สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะ
และอาหารที่กาํ หนดคุณภาพหรือมาตรฐาน)
11.4 เอกสารอื่น
.
ลงชื่อ
(

ผู้ดําเนินกิจการ
)

สําหรับเจ้าหน้าที่
อนุญาต อาหารชื่อ

.

เลขสารบบอาหารที่
ไม่อนุญาต เนื่องจาก

.
.
.
.
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

ผู้อนุญาต
)
.
.

แบบ สบ.4

เลขรับที่
วันที่

.
.

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
1. ข้าพเจ้า

เป็นผู้ดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเข้า
ชื่อ
เลขที่
.ตรอก/ซอย
.
ถนน
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
.
เลขสถานทีผ่ ลิต/นําเข้าอาหาร
ขอแก้ไขรายละเอียด
ของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารดังนี้
ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร
รายการที่ขอแก้ไข

2. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังนี้
2.1 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4)
จํานวน 2 ฉบับ
2.2 อื่นๆ
.
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคําขอ
)

สําหรับเจ้าหน้าที่
อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นได้
ไม่อนุญาต เนื่องจาก
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

.
.
ผู้อนุญาต
)
.
.

แบบ สบ.5

เลขรับที่
วันที่

.
.

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
 ขอจดทะเบียนอาหาร
 ขอแจ้งรายละเอียดอาหาร
ชื่ออาหาร

 ผลิต
 นําเข้า

ประเภทอาหาร/ฉบับที่

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

.

เลขสารบบอาหาร

ผู้อนุญาต
)
.
.
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เลขรับที่
วันที่

(แบบ สบ.5)

ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต
.
สถานที่ผลิตชื่อ
อยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร.......................
E-mail address:…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ผู้รับอนุญาตนําเข้าชื่อ
เลขที่ใบอนุญาตนําเข้าฯ
.
สถานที่นําเข้าชื่อ
อยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
.
E-mail address:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังนี้
(1) ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จํานวน 2 ฉบับ
(2) อื่นๆ
.
.
.
ขอรับรองว่า
1. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง
.
.
2. อาหารที่ผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
- มีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
.
- การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
- ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
- การใช้ภาชนะบรรจุ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ
- การแสดงฉลากอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
.
.
- การแสดงฉลากโภชนาการ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ
- อื่นๆ
.
.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คํารับรองดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
(

ผู้ดําเนินกิจการ
)

.
.

แบบ สบ.5-1

เลขรับที่
วันที่

เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สําหรับจดทะเบียนอาหาร
 นมโค  นมปรุงแต่ง  ผลิตภัณฑ์นม  นมเปรี้ยว
 ไอศกรีม  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ ชื่อ...........................................................................................
1. ชื่ออาหารภาษาไทย.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)..................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ลักษณะอาหาร ..........................................................................................................................
4. จุดประสงค์การใช้ โปรดระบุ
บริโภคเป็นอาหารทั่วไป
วัตถุดิบในการผลิตอาหารอืน่ ได้แก่................................................
อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................
5.

วิธีการใช้ โปรดระบุ
พร้อมบริโภค (ทําต่อข้อ 7)
ต้องละลาย / เจือจางก่อนบริโภค (ทําต่อข้อ 6)
ปรุง หรือผสมก่อนบริโภค (ทําต่อข้อ 6)
เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร

6. วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ (ต่อหนึง่ หน่วยบริโภค หรือ การรับประทาน 1 ครั้ง)
ปริมาณผลิตภัณฑ์ : ................................กรัม
ปริมาณของเหลว : .................................มิลลิลิตร
(โปรดระบุชนิดของของเหลว :................................................ )
7. ชนิดภาชนะบรรจุ.....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
8. ประเภทอาหาร (ตามประกาศฯกระทรวง)..............................................................................
ชนิดอาหาร (ตามประกาศฯกระทรวง)....................................................................................

......
.

เลขรับที่
วันที่
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(แบบ สบ.5-1)

.
.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ (ต่อ)
9.
ลําดับที่

ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์
รายชื่อส่วนประกอบ และเลขสารบบอาหาร

หน้าที่

(แล้วแต่กรณี)

G FA FL AI

รวม

ปริมาณ

หมายเหตุ

100%

กรณีอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท : น้ําหนักเนื้ออาหาร (ถ้ามี)................................%
ประเภทอาหารตามหมวดอาหารของ Codex: ................................................................................................................
หมายถึง ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตอาหารโดยทั่วไป เช่น น้ําตาลทราย เกลือแกง แป้งมันสําปะหลังไม่ดัด
 หน้าที่ G (General)
แปร เป็นต้น
FA (Food Additive) หมายถึง วัตถุเจือปนอาหาร โปรดดําเนินการต่อในแบบ สบ.5-2 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปน
อาหาร
AI (Active Ingredient) ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน สมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์ เป็นต้น กรณีเป็น วิตามิน แร่ธาตุ ให้กรอก
แบบฟอร์ม สบ. 5-3 กรณีเป็นกรดอะมิโน ให้กรอกแบบฟอร์ม สบ.5-4 และกรณีเป็นสมุนไพร สารสกัด สาร
สังเคราะห์ ให้กรอกแบบฟอร์ม สบ. 5-5
FL (Flavour)
หมายถึง สารแต่งกลิ่นรส ให้ระบุเลขสารบบอาหาร หรือ ให้รับรองว่าส่วนประกอบที่ใช้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว
อนึ่ง “ส่วนประกอบ” ที่ใช้มีส่วนประกอบย่อย เช่น วิตามินผสม (Vitamin Premix) วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม แป้งผสม เป็นต้น
ให้ระบุรายละเอียด โดยแจ้งสูตรส่วนประกอบ 100% หรือ เลขสารบบอาหาร

10. กรรมวิธีการผลิต (ระบุตามข้อเท็จจริง)
( ) พาสเจอร์ไรส์
( ) ยูเอชที
( ) สเตอริไลส์
( ) แช่แข็ง
( ) หมัก (Ferment)
ระบุเชื้อ................................................
( ) ฆ่าเชื้ออื่นๆ โปรดระบุ...........................
.................................................................

( ) อัดก๊าซ
( ) ออสโมซิสย้อนกลับ (Reverse Osmosis: R.O.)
( ) อัลตร้าไวโอเลต
( ) ฉายรังสี
( ) ดอง (pickle, cure)
( ) โอโซน
( ) กรรมวิธีอื่นๆ โปรดระบุ......................................
…………………………………………………………………..

(แบบ สบ.5-1)
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เลขรับที่
วันที่

.
.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ (ต่อ)
11.

สําหรับอาหารที่เข้าข่ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2555 ได้แก่อาหารที่มี
คุณลักษณะตามเงื่อนไข 5 ข้อคือ
(1) เป็นอาหารที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้ทําลายหรือยังยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ภายหลัง หรือ
ก่อนบรรจุหรือปิดผนึก
(2) เป็นอาหารที่มีความเป็นกรดต่ํา (Low Acid Food) คือ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า 4.6 (pH > 4.6) หรือ
เป็นอาหารที่มีการปรับสภาพให้เป็นกรด (Acidified Food) จนมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เกิน 4.6 (pH ≤ 4.6)
(3) มีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มากกว่า 0.85 (aw > 0.85)
(4) เก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่สามารถป้องกันมิให้อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้
(5) เก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ

หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ให้กรอกรายละเอียดในข้อ 11.1 – 11.4
11.1 แจ้งค่า F0 (กรณีกรดต่ํา)...............................นาที
11.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)............................................................
11.3 ระยะเวลาที่ pH เข้าสู่สมดุล (กรณีปรับกรด).....................................
11.4 ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aW) ...........................................................
12.

อายุการเก็บรักษา..............................................ที่อุณหภูมิ......................................................

ขอรับรองว่า
1. ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย
2. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่แจ้งไว้ จะยื่นแบบ สบ. 6 พร้อมหลักฐานแล้วแต่กรณี
มาประกอบการแก้ไขด้วย
3. จัดส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือนําเข้า เมื่อมีการจําหน่ายเป็นครั้ง
แรก ทั้งนี้ให้เก็บสําเนาไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานที่ผลิต/สถานที่นําเข้า
4. จัดเตรียมเอกสารที่ระบุถึงข้อมูลสถานประกอบการ (Manufacture profile) และข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ (Product profile) และเก็บไว้ ณ สถานที่ผลิต/นําเข้า ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบสถานที่
ผลิตและนําเข้าอาหาร
5. รับทราบและปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเลิกเลขสารบบอาหารตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ..........
ลงชื่อ........................................... ผู้ดาํ เนินกิจการ
(
)
วันที่........................................

.
.

เลขรับที่
วันที่

แบบ สบ.5-2

เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………………………………………….……………………………ประเภท………………………………………………………………………………………………………………………..
ลําดับ
ที่

1
2
3
4

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

INS
No.

หน้าที่ของ
วัตถุเจือปน
อาหาร

ปริมาณที่ใช้ในสูตร
(มก./กก หรือ
ppm1)
(E)

ปริมาณในสภาพพร้อมบริโภค2
(มก./กก. หรือ ppm)
(F)

ประเภทอาหาร ปริมาณและหน่วยที่อนุญาตให้ใช้ (ระบุตามแหล่งอ้างอิง)
ประเภท
อาหาร3

ประกาศ สธ.
เฉพาะ

ประกาศ
สธ. 281

CODEX

Status
Quo4

ผลการประเมิน

อื่นๆ
(กรณีส่งออก)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แปลงหน่วยจากเปอร์เซ็นต์ (%) เป็น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) หรือ parts per million (ppm) คือ เปอร์เซ็นต์ (%) x 10,000
กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็น ผง / เข้มข้น ให้คํานวณในสภาพพร้อมบริโภค ตามวิธีการคํานวณหน้า 2
ประเภทอาหาร ระบุตามประเภทอาหารตามแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เช่น อ้างอิงประกาศ สธ.281 ให้ระบุประเภทอาหารตามประกาศ สธ. , อ้างอิง CODEX ให้ระบุประเภทอาหารตามหมวดอาหารของ CODEX เป็นต้น
Status quo หมายถึง รายการและปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตก่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร และยังคงสถานะอนุญาตให้ใช้

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

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

- มีต่อหน้า 2-

-2วิธีการคํานวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในสภาพพร้อมบริโภค
1.ผลิตภัณฑ์ลักษณะ ผง
1.1 การคํานวณผลิตภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค
อัตราส่วนในการเจือจาง (วิธีชง)
ผลิตภัณฑ์ ………………..(A) กรัม ต่อน้ําหรือของเหลว…………………..(B) มล.
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค คือ ……………..…………(A)/……………..……..(D) + …………..……(B)
= ……………………(C)

2. ผลิตภัณฑ์ลักษณะ เข้มข้น
2.1 การคํานวณผลิตภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค
อัตราส่วนในการเจือจาง
ผลิตภัณฑ์ ………………..(G) ส่วน ต่อน้ําหรือของเหลว…………………..(B) ส่วน
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค คือ ………………..(G) +…………………..(B) = .........................(H) ส่วน

1.2 การคํานวณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค

2.2 การคํานวณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค

สูตร : [………………..(A) x ……….……….(E) ppm ] / ...............................(C) = ............................(F) ppm

สูตร : [.....................(G) x...................... (E) ppm ] /.......................(H) = ............................ (F) ppm

หมายเหตุ

1) A = น้ําหนักผลิตภัณฑ์ที่เป็นผง หน่วยเป็น กรัม
D = ค่าความหนาแน่น
F = ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค

B = ปริมาณน้ําหรือของเหลว หน่วยเป็น มิลลิลิตร
E = ปริมาณวัตถุเจือปนในสูตรของผลิตภัณฑ์หน่วยเป็น มก./กก. หรือ ppm
G = ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้น

2) หากปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารไม่ถึง 100% ต้องนําปริมาณนั้นมาคํานวณด้วย

C, H = ปริมาณหลังผสม

เลขรับที่
วันที่
เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ

แบบ สบ.5-3

.
.

ชื่อผลิตภัณฑ์………………………………………………………..……………ประเภท………………………………………………………….………..
ชนิดแห้ง / เข้มข้น >>> น้ำหนัก...................กรัมต่อครัง
ชนิดเหลว >>> น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว = .......................................กรัมต่อครัง
ปริมำณกำรบริโภค = ......................................ครังต่อวัน
ปริมาณ
ในสูตร
(%)

ปริมาณการบริโภค

ปริมาณอนุญาต
เฉพาะเครื่องดื่มผสม
กาเฟอีนต่อ
ภาชนะบรรจุ
ไม่เกิน 1200 มคก.
อาร์อี
ไม่เกิน 20 มก.
ไม่เกิน 7.5 มก.
ไม่เกิน 40 มก.เอ็นอี
ไม่เกิน 7.5 มก.
ไม่เกิน 400 มคก.
ไม่เกิน 300 มคก.
ไม่เกิน 12 มก.
ไม่เกิน 20 มคก.
ไม่เกิน 120 มก.

Thai RDI

ปริมาณที่อนุญาตสูงสุด
ตาม หลักการ
Nutrification ต่อวัน

800 มคก.อาร์อี
(2664 ไอยู)
1.5 .มก.
1.7 มก.
20 มก.เอ็นอี
2 มก.
200 มคก.
150 มคก.
6 มก.
2 มคก.

1200 มคก.อาร์อี
(150%) (3996 ไอยู)
3 มก. (200%)
3.4 มก. (200%)
40 มก.เอ็นอี (200%)
4 มก. (200%)
400 มคก. (200%)
300 มคก. (200%)
12 มก. (200%)
4 มคก. (200%)

60 มก.
5 มคก.
(200ไอยู)

80 มคก.
800 มก.
800 มก.
15 มก.
350 มก.
15 มก.
2 มก.
3500 มก.
2400 มก.
3.5 มก.
70 มคก.
160 มคก.
130 มคก.
3400 มก.
-

120 มก. (200%)
7.5 มคก. (150%)
(300ไอยู)
15 มก. แอลฟา-ทีอี
(150%)
(22.5 ไอยู)
120 มคก. (150%)
1200 มก. (150%)
1200 มก. (150%)
18 มก. (120%)
525 มก. (150%)
18 มก. (120%)
3 มก. (150%)
5250 มก. (150%)
2400 มก. (100%)
5.25 มก. (150%)
105 มคก. (150%)
240 มคก. (150%)
195 มคก. (150%)
5100 มก. (150%)
-

-

-

25-75 มก.

Glucuronolactone

-

-

0.2-0.9 ก.

Taurine

-

-

0.13-1.5 ก.

สารอาหาร
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin
Vitamin B6
Folate
Biotin
Pantothenic Acid
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Calcium
Phosphorus
Iron
Magnesium
Zinc
Copper
Potassium
Sodium
Manganese
Selenium
Molybdenum
Chromium
Chloride
Nicotinamide
Inositol

รูปแบบ
สารอาหาร

สารสาคัญ
(%)

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

10 มก. แอลฟา-ทีอี
(15 ไอยู)

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ไม่เกิน 7.5 มคก.
ไม่เกิน 15 มก.
แอลฟา-ทีอี
ไม่เกิน 120 มคก.
ไม่เกิน 1200 มก.
ไม่เกิน 1200 มก.
ไม่เกิน 18 มก.
ไม่เกิน 525 มก.
ไม่เกิน 18 มก.
ไม่เกิน 3 มก.
ไม่เกิน 5250 มก.
ไม่เกิน 2400 มก.
ไม่เกิน 5.25 มก.
ไม่เกิน 105 มคก.
ไม่เกิน 240 มคก.
ไม่เกิน 195 มคก.
ไม่เกิน 5100 มก.
10-38 มก.

หมำยเหตุ: 1. ตัวอย่ำงรูปแบบสำรอำหำร เช่น Vitamin A รูปแบบสำรอำหำรคือ Vitamin A Palmitate เป็นต้น
2. กรณีไอโอดีนและฟลูออไรด์ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
สำหรับผู้ประกอบกำร
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน
(...........................................................)
ว/ด/ป

สรุปผลกำรประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

แบบ สบ.5-4

เลขรับที่
วันที่

.
.

เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน
ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………ประเภท…………………………………………………………..
ชนิดแห้ง / เข้มข้น >>> น้ําหนัก...................กรัมต่อครั้ง
ชนิดเหลว >>> น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว = .......................................กรัมต่อครั้ง
ปริมาณการบริโภค = ......................................ครั้งต่อวัน
ลําดับที่

ชื่อกรดอะมิโน
และรูปแบบ
กรดอะมิโน

สารสําคัญ
(%)

ปริมาณ
ในสูตร
(%)

ปริมาณการบริโภค
1 ครั้ง

2 ครั้ง

ข้อมูลอ้างอิง
3 ครั้ง

ปริมาณอ้างอิง

แหล่งอ้างอิง

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

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

เลขรับที่
วันที่

แบบ สบ.5-5

.
.

เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์
ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………………........................................................ประเภท……………………………………………………….………………………………………………..
ชนิดแห้ง / เข้มข้น >>> น้ําหนัก...................กรัมต่อครั้ง
ชนิดเหลว >>> น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว = .......................................กรัมต่อครั้ง
ปริมาณการบริโภค = ......................................(ครั้งต่อวัน)
ลําดับที่

ชื่อสมุนไพร /สารสกัด / สารสังเคราะห์

ปริมาณในสูตร
(%)

อัตราส่วนในการสกัด*
(วัตถุดิบ : สารสกัด)

รายละเอียด
สารสําคัญ
ตัวทําละลาย (ชื่อและปริมาณ)
(%)

ข้อมูลอ้างอิง

ผลการประเมิน

ปริมาณการบริโภค
1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

ปริมาณอ้างอิง

แหล่งอ้างอิง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

** อัตราส่วนในการสกัด หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบที่นํามาใช้ต่อสารสกัดที่ได้ 1 กรัม สําหรับวัตถุดิบที่เป็นสารสกัด
สําหรับผู้ประกอบการ
ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(..........................................................)
ว/ด/ป

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

แบบ สบ.6

เลขรับที่
วันที่

.
.

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร
ที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
1. ข้าพเจ้า

เป็นผู้ดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเข้า
ชื่อ
เลขที่
.ตรอก/ซอย
.
ถนน
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
.
เลขสถานทีผ่ ลิต/นําเข้าอาหาร
ขอแก้ไขรายละเอียดของ
อาหาร ดังนี้
ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร
รายการที่แจ้งแก้ไข

2. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังนี้
2.1 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
(แบบ สบ.6) จํานวน 2 ฉบับ
2.2 อื่นๆ
.
ลงชื่อ
(

ผู้ดําเนินกิจการ
)

