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ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร
มีกำรแก้ไขหลำยฉบับ และจำเป็นต้องปรับปรุงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำรให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๓๒
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับควำมในข้อ ๗ ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
(ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของอำหำรในภำชนะบรรจุ ลงวันที่ ๘ พฤษภำคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ผู้อนุญำต จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เลขสำรบบอำหำร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๒ ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เลขสำรบบอำหำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๓ ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เลขสำรบบอำหำร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๔ ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เลขสำรบบอำหำร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ อำหำรที่ต้องขอรับเลขสำรบบอำหำร ได้แก่
กลุ่มที่ 1 : อำหำรควบคุมเฉพำะ
กลุ่มที่ 2 : อำหำรที่กำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน
กลุ่มที่ 3 : อำหำรที่รัฐมนตรีประกำศให้เป็นอำหำรที่ต้องมีฉลำก
กลุ่มที่ 4 : อำหำรนอกเหนือจำกอำหำรกลุ่มที่ ๑ ถึง อำหำรกลุ่มที่ ๓ ที่ผ่ำน
กำรตรวจสอบมำตรฐำนสถำนที่ผลิตหรื อสถำนที่นำเข้ำ ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง
วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำรที่กำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะสำหรับ
อำหำรนั้น ๆ และประสงค์จะแสดงเลขสำรบบอำหำร
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อำหำรตำมวรรคหนึ่ ง ที่ ผ ลิ ต เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยในกำรส่ ง ออกโดยไม่ มี ก ำรจ ำหน่ ำย
ในประเทศ ได้ แ ก่ อำหำรกลุ่ ม ที่ 2 อำหำรกลุ่ ม ที่ 3 และอำหำรกลุ่ ม ที่ 4 ได้ รั บ กำรยกเว้น
ไม่ต้องขอรับเลขสำรบบอำหำร
ข้อ ๕ กำรแสดงเลขสำรบบอำหำร หมำยถึง กำรแสดงเครื่องหมำยหรือรูปแบบของอำหำร
ที่ได้รับอนุญำตขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร อนุญำตใช้ฉลำกอำหำร จดทะเบียนอำหำร หรือแจ้งรำยละเอียด
ของอำหำรแล้ว ประกอบด้ว ยเครื่องหมำย
และเลขสำรบบอำหำร
เลขสำรบบอำหำร ประกอบด้วยตัวเลขสิบสำมหลักที่แบ่งเป็นห้ำกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงสถำนที่
ผลิตอำหำรหรือสถำนที่นำเข้ำอำหำรแล้วแต่กรณี หน่วยงำนที่เป็นผู้อนุญำต และลำดับที่ของอำหำร
โดยแสดงในเครื่องหมำยตำมลักษณะข้ำงล่ำงนี้
XX-X-XXXXX-Y-YYYY

๕.๑ กลุ่มที่หนึ่ง (XX) ประกอบด้วย ตัวเลขสองหลัก แสดงถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้ง
ของสถำนที่ผลิตอำหำรหรือนำเข้ำอำหำร โดยใช้ตัวเลขแทนอักษรย่อของจังหวัด รำยละเอียดปรำกฏ
ในตำรำงแสดงรหัสจังหวัดตำมบัญชีหมำยเลข ๑ แนบท้ำยระเบียบนี้
๕.๒ กลุ่มที่สอง (X) ประกอบด้วย ตัวเลขหนึ่งหลัก แสดงถึง สถำนที่ผลิตอำหำร
หรือนำเข้ำอำหำรและหน่วยงำนที่เป็นผู้อนุญำต ดังนี้
หมำยเลข ๑ หมำยถึง สถำนที่ ผ ลิ ต อำหำร ซึ่ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำเป็นผู้อนุญำต
หมำยเลข ๒ หมำยถึง สถำนที่ผลิตอำหำร ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญำต
หมำยเลข ๓ หมำยถึง สถำนที่นำเข้ำอำหำร ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำเป็นผู้อนุญำต
หมำยเลข ๔ หมำยถึง สถำนที่นำเข้ำอำหำร ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญำต
๕.๓ กลุ่มที่สำม (XXXXX) ประกอบด้วย ตัวเลขห้ำหลัก แสดงถึง เลขสถำนที่
ผลิตอำหำรหรือเลขสถำนที่นำเข้ำอำหำรที่ได้รับอนุญำตและปีพุทธศักรำชที่อนุญำต โดยตัวเลขสำมหลักแรก
ของกลุ่มที่สำม คือ เลขสถำนที่ผลิตอำหำรหรือเลขสถำนที่นำเข้ำอำหำรแล้วแต่กรณี และตัวเลข
สองหลั ก สุ ด ท้ ำ ยของกลุ่ ม ที่ ส ำม คื อ ตั ว เลขสองหลั ก สุ ด ท้ ำ ยของปี พุ ท ธศั ก รำชที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต
เช่น ๐๐๒๔๑ แทน เลขสถำนที่ผลิตอำหำรหรือสถำนที่นำเข้ำอำหำรซึ่งได้รับอนุญำตลำดับที่สอง
ในปีพุทธศักรำช ๒๕๔๑ ทั้งนี้ กำรใช้เลขสถำนที่ผลิตอำหำรเดิมที่ได้รับอนุญำตแล้ว ให้ใช้ได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ เลขสถำนที่ ผ ลิ ต อำหำรที่ เ ปลี่ ย นสภำพจำกที่ ไ ม่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยโรงงำน
เป็น สถำนที่ผลิต อำหำรที่เข้ำข่ำยโรงงำนที่ได้รับอนุญำตผลิตอำหำรตำมมำตรำ ๑๔ จำกผู้อนุญำต
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เรียบร้อยแล้ว เฉพำะกรณีที่ผู้รับอนุญำตเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำนยื่นขอตั้งโรงงำน
ผลิตอำหำรต่อผู้อนุญำตไม่รวมถึงกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำผู้รับอนุญำตมีกำรปรับเปลี่ยน
สถำนที่ผลิตอำหำรจนเข้ำข่ำยโรงงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต อำจนำเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำย
โรงงำนเดิมที่ได้รับอนุญำตมำใช้ก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับใบอนุญำตผลิตอำหำรแล้ว ให้เลขสำรบบอำหำร
สำหรับอำหำรที่ได้รับอนุญำตไว้แล้วสำมำรถผลิตได้ต่อไปจนกว่ำจะถูกยกเลิกใบอนุญำตผลิตอำหำร
หรือถูกยกเลิกเลขสำรบบอำหำร
๕.๓.๒ เลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่เปลี่ยนสภำพจำกที่เข้ำข่ำยโรงงำนที่ได้รับ
อนุญำตผลิตอำหำรตำมมำตรำ ๑๔ เป็นสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน จำกผู้อนุญำตเรียบร้อยแล้ว
อำจนำเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่เข้ำข่ำยโรงงำนเดิมที่ได้รับอนุญำตมำใช้ก็ได้
๕.๔ กลุ่มที่สี่ (Y) ประกอบด้วย ตัวเลขหนึ่งหลัก แสดงถึง หน่วยงำนที่ออกเลข
สำรบบอำหำร ดังนี้
หมำยเลข ๑ หมำยถึง อำหำรที่ ไ ด้ รั บ เลขสำรบบอำหำรจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
หมำยเลข ๒ หมำยถึง อำหำรที่ได้รับเลขสำรบบอำหำรจำกจังหวัด
หมำยเลข ๓ หมำยถึง อำหำรส่งออกโดยไม่จำหน่ำยในประเทศ ได้รับเลข
สำรบบอำหำรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
หมำยเลข ๔ หมำยถึง อำหำรส่งออกโดยไม่จำหน่ำยในประเทศ ได้รับเลข
สำรบบอำหำรจำกจังหวัด
หมำยเลข ๕ หมำยถึง อำหำรที่ ไ ด้ รั บ เลขสำรบบอำหำรจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
หมำยเลข ๖ หมำยถึง อำหำรที่ ไ ด้ รั บ เลขสำรบบอำหำรจำกจั ง หวั ด
ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
๕.๕ กลุ่มที่ห้ำ (YYYY) ประกอบด้วย ตัวเลขสี่หลัก แสดงถึง ลำดับที่ของอำหำร
ที่ผลิตโดยสถำนที่ผลิตอำหำรหรือนำเข้ำโดยสถำนที่นำเข้ำอำหำรแต่ละแห่ง แยกหน่วยงำนที่เป็นผู้อนุญำต
ตำม ๕.๔ เช่น ๐๐๐๑ แทนลำดับที่ ๑, ๐๐๙๙ แทนลำดับที่ ๙๙, ๐๑๑๐ แทนลำดับที่ ๑๑๐, ๑๐๐๑
แทนลำดับที่ ๑๐๐๑
ข้อ ๖ ให้ แสดงเลขสำรบบอำหำรในเครื่ องหมำย
ด้วยตัวเลขที่มีสีตัดกับ
สีพื้นของกรอบ และมีขนำดไม่เล็กกว่ำ ๒ มิลลิเมตร สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลำก
กรณีที่ไม่อำจแสดงเลขสำรบบอำหำรตำมวรรคหนึ่งได้ ให้ชี้แจงและแสดงเหตุผล
ประกอบคำชี้แจงต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพื่อพิจำรณำ ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำอำจให้ควำมเห็นชอบในกำรแสดงเลขสำรบบอำหำรต่ำงไปจำกข้อกำหนดในวรรคหนึ่งได้
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ข้อ 7 กำรขอรั บ เลขสำรบบอำหำรของอำหำรตำมข้ อ 4 ให้ ยื่ น ค ำขอต่ อ เลขำธิ ก ำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด หรือยื่นคำขอด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต์ (web site) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
https://privus.fda.moph.go.th/ โดยต้องยื่นหลักฐำนเอกสำรตำมที่กำหนดตำมบัญชีหมำยเลข 2
แนบท้ำยระเบียบนี้
เมื่อได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว ต้องมีเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
อย่ ำ งน้ อ ย ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นประกอบ 100% รำยละเอี ย ดกรรมวิ ธีกำรผลิ ต ชนิ ด ภำชนะบรรจุ
และกรณี สู ต รส่ ว นประกอบมี ก ำรเติ ม สำรส ำคั ญ ต้ อ งจั ด เตรี ย ม Raw Material Specification
ณ สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่นำเข้ำ สำหรับกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ทั้งนี้ กำรแสดงชื่ออำหำร เพื่อขอรับเลขสำรบบอำหำรดังกล่ำว ต้องไม่ใช้ชื่ออำหำร
ที่ผู้อนุญำตหรือผู้ได้รับมอบหมำยสั่งยกเลิกเลขสำรบบอำหำร ตำมข้อ 9 (9.1) (9.2) (9.3) (9.5)
(9.6) (9.7) และ (9.17)
ข้อ 8 กำรแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที่ผลิตอำหำร สถำนที่นำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร และกำรแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อำหำรให้ปฏิบัติตำมบัญชีหมำยเลข 3
แนบท้ำยระเบียบนี้
ข้อ 9 ให้ผู้อนุญำตหรือผู้ได้รับมอบหมำย มีอำนำจในกำรสั่งยกเลิกเลขสำรบบอำหำร หรือ
หลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร ถ้ำปรำกฏว่ำ อำหำรนั้นมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
9.๑ เป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์ตำมมำตรำ ๒๖
9.๒ เป็นอำหำรปลอมตำมมำตรำ ๒๗
9.3 เป็นอำหำรที่ตรวจพบว่ำมีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท
9.4 เป็นอำหำรที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๙
9.5 เป็นอำหำรที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือที่หวังผลเป็นยำ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสำท ยำเสพติดให้โทษ เครื่องสำอำง หรือเครื่องมือแพทย์
9.6 เป็นอำหำรที่มีฉลำกหรือเอกสำรกำกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์เป็นยำ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ยำเสพติดให้โทษ เครื่องสำอำง หรือเครื่องมือแพทย์
9.7 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ ผู้ผลิต ผู้นำเข้ำ ผู้ว่ำจ้ำงผลิต ผู้ว่ำจ้ำงนำเข้ำ
เจ้ำของผลิต ภัณฑ์ ผู้จัด จำหน่ ำย หรือผู้แทนจำหน่ำย กระทำกำรโฆษณำคุณประโยชน์ คุณภำพ
หรื อ สรรพคุ ณ ของอำหำร อั น เป็ น เท็ จ หรื อ เป็ น กำรหลอกลวงให้ เ กิ ด ควำมหลงเชื่ อ โดยไม่ ส มควร
ตำมมำตรำ 40
9.8 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ ผลิตจำกสถำนที่ผลิตอำหำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
จนเข้ำข่ำยเป็นโรงงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต
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9.9 เป็ น อำหำรที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ใ ช้ ฉ ลำกไว้ แ ล้ ว แต่ มิ ไ ด้ ม ำยื่ น ค ำขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ถูกต้อง ภำยในระยะเวลำที่ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
9.10 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ สถำนที่ผลิตอำหำร หรือสถำนที่นำเข้ำอำหำรได้
เลิกกิจกำรแล้ว หรือไม่มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือไม่มีสภำพที่จะผลิตหรือนำเข้ำอำหำรได้
9.11 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ ภำยหลังได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว ปรำกฏว่ำ
ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้ำไม่ปฏิบัติตำมข้อ 7 ดังนี้
(1) ไม่พบหรือไม่มีเอกสำรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ ณ สถำนที่ผลิต
อำหำรหรือสถำนที่นำเข้ำอำหำร ได้แก่ สูตรส่วนประกอบ 100% รำยละเอียดกรรมวิธีกำรผลิต
ชนิ ด ภำชนะบรรจุ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ Raw Material Specification ในกรณี สู ต รส่ ว นประกอบ
มีกำรเติมสำรสำคัญ ซึ่งในขั้นตอนกำรขอรับเลขสำรบบอำหำรไม่มีกำรแจ้งข้อมูลดังกล่ำวกับผู้อนุญำต หรือ
(2) เมื่อพนั กงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ ณ สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่นำเข้ำ
หรื อ ต่ อ มำภำยหลั ง พบว่ ำ มี ร ำยละเอี ย ดที่ เ ป็ น สำระส ำคั ญ ของเอกสำรและข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ แ ก่
สูตรส่วนประกอบ 100% กรรมวิธีกำรผลิต ภำชนะบรรจุ ขนำดรับประทำนที่แสดงบนฉลำกอำหำร
ไม่ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตของผลิตภัณฑ์ หรือ Raw Material Specification ในกรณีสูตรส่วนประกอบ
มีกำรเติมสำรสำคัญ ซึ่งในขั้นตอนกำรขอรับเลขสำรบบอำหำร มีกำรแจ้งข้อมูลดังกล่ำวกับผู้อนุญำต
ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเอกสำรประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้
9.12 เป็ น อำหำรที่ ต รวจสอบพบว่ ำ ประเภทของอำหำรไม่ ต รงตำมที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้
ต่อผู้อนุญำต
9.13 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ มีกำรยื่นคำขอรับเลขสำรบบอำหำรไม่เป็นไป
ตำมบัญชีหมำยเลข 2 แนบท้ำยระเบียบนี้
9.14 เป็นอำหำรใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่ำนกำรประเมินควำมปลอดภัยและไม่ได้ส่งมอบฉลำก
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติก่อน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง
อำหำรใหม่
9.15 เป็ น อำหำรที่ ไ ด้ รั บ เลขสำรบบอำหำรแล้ ว ต่ อ มำภำยหลั ง พบว่ ำ ไม่ เ ป็ น ไป
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ว่ ำ ด้ ว ยอำหำรนั้ น ๆ เช่ น พบส่ ว นประกอบที่ ไ ม่ อ นุ ญ ำตให้ ใ ช้
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข หรือกรรมวิธีกำรผลิตไม่สอดคล้องกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น
9.16 เป็นอำหำรตำมบัญชีหมำยเลข 2 (2.4) (1) ที่ไม่ได้ส่งผลกำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพหรือมำตรฐำนเมื่อมีกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยเป็นครั้งแรก
9.17 กรณี น อกเหนื อ จำกข้ อ 9.1-9.16 เมื่ อ ตรวจพบว่ ำ ไม่ เ ป็ น ไปตำม
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือระเบียบสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภค โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรพิจำรณำยกเลิกหลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร (กพส.)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ 10 กำรยกเลิกเลขสำรบบอำหำรหรือหลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร ให้ดำเนินกำร ดังนี้
10.๑ รำยงำนข้อเท็จจริงพร้อมด้วยหลักฐำนเสนอผู้อนุญำตเมื่อมีกรณีตำมข้อ ๙
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
10.2 ก่อนยกเลิกเลขสำรบบอำหำรหรือหลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร ต้องให้โอกำส
ผู้รับอนุญำตได้ทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอ และมีโอกำสได้โต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำนของตน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
10.3 กำรแจ้งยกเลิกเลขสำรบบอำหำรหรือหลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร
ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
ข้อ ๑1 กรณีที่ผู้รับอนุญำตมีควำมประสงค์จะขอยกเลิกเลขสำรบบอำหำร หรือมีควำมประสงค์
จะขอยกเลิกใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) หรือยกเลิกใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
(อ.7) หรือยกเลิกใบสำคัญกำรได้รับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (สบ.1/1) หรือคำขอรับ
เลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.๑) ให้ผู้รับอนุญำตยื่นคำขอยกเลิกกำรอนุญำต/
เลขสำรบบอำหำร ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้ หรือมีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอยกเลิกพร้อมส่งหลักฐำน
กำรได้รั บอนุญำตหรือใบสำคัญฉบับจริงต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือนำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดที่เป็นผู้อนุญำต ให้ผู้อนุญำตทำเป็นหนังสือหรือยกเลิกในฐำนข้อมูลกำรอนุญำต
ทั้งนี้ กำรยกเลิกใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) หรือยกเลิกใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร (อ.7) หรือยกเลิกใบสำคัญกำรได้รับเลขสถำนที่ผลิต อำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน
(สบ.1/1) หรือคำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.๑) มีผลให้ผลิตภัณฑ์อำหำร
ที่ ไ ด้ รั บ เลขสำรบบอำหำรภำยใต้ ใ บอนุ ญ ำตหรื อ ใบส ำคั ญ ดั ง กล่ ำ วสิ้ น สภำพไปด้ ว ยทุ ก รำยกำ ร
และไม่สำมำรถผลิตหรือนำเข้ำอำหำรดังกล่ำวได้อีกต่อไป
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญำตเลขสำรบบอำหำรสำมำรถแสดงเลขสำรบบอำหำรที่ฉลำกได้จนกว่ำ
ใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.๒) ใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.๗)
ใบสำคัญกำรได้รับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (สบ.1/1) หรือคำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำร
ที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.๑) สิ้นอำยุหรือสิ้นสภำพ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญำตเลขสำรบบอำหำรก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

บัญชีหมายเลข ๑
แนบท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------------------------------------------ตารางแสดงรหัสจังหวัด
เลข
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

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

เลข
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อจังหวัด
บุรีรัมย์
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หมายเหตุ : ตัวเลขที่ใช้แทนชื่อรหัสจังหวัดนี้อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย

บัญชีหมายเลข ๒
แนบท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 256๒
---------------------------------------------------------------------------------

การขอรับเลขสารบบอาหาร
การขอรับเลขสารบบอาหารสาหรับอาหารที่ผลิตหรื อนาเข้าเพื่อจาหน่าย ให้ดาเนินการยื่นคาขอ
อนุญาตพร้อมหลักฐานโดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. อาหารควบคุมเฉพาะ
1.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนาเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหารตาม
แบบ อ.17 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 พร้อมหลักฐาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.18) ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2526 โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคาขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารทีไ่ ม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 การอนุญาต
เลขสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตออกใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ สบ.1/1
แนบท้ายระเบียบนี้
และยื่นคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมหลักฐาน สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลากอาหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบสาคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
ตามแบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่
เข้าข่ายโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามมาตรา ๑๔ จากผู้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นคาขอตามแบบ
อ.๑๗ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ก่อน จึงสามารถใช้เลขสารบบอาหารสาหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วสามารถผลิตได้ต่อไป
1.4 กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่เข้าข่ายโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหาร
ตามมาตรา ๑๔ เป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานจากผู้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว และได้รับใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับอาหาร ตามแบบ อ.18 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2526 แล้ว สามารถใช้เลขสารบบอาหารสาหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วสามารถผลิตได้ต่อไป
2. อาหารที่กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน ที่ให้ยื่นจดทะเบียนอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร, รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่, นมโค, นมปรุ งแต่ง,
นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
กาแฟผสม กาแฟสาเร็จรูปผสม กาแฟปรุงสาเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่
2.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนาเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหาร หรื อ ใบอนุ ญ าตน าหรื อ สั่ ง อาหารเข้ า มาในราชอาณาจั ก รแล้ ว ให้ ยื่ น ใบจดทะเบี ย นอาหาร/แจ้ ง
รายละเอียดอาหาร พร้อมหลักฐาน คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ (ถ้ามี) สูตรส่วนประกอบ รายงานผลการ

-2ตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อเห็ นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการจด
ทะเบียนอาหาร ตามแบบ สบ.5/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคาขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยโรงงานตามแบบ สบ.1 แนบท้ า ยระเบี ย บนี้ พร้ อ มหลั ก ฐานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแบบ สบ.1
การอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตออกใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตาม
แบบ สบ.1/1 แนบท้ายระเบียบนี้
และยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร พร้อมหลักฐาน คุณภาพมาตรฐาน
ของวัตถุดิบ (ถ้ามี) สูตรส่วนประกอบ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน และเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อเห็ นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการจด
ทะเบียนอาหาร ตามแบบ สบ.5/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.3 กรณีผลิตหรือนาเข้าเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัล
เยลลี่ ให้ยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดของข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้าน
จุลินทรีย์ของวัตถุดิบ (Raw material specification) ที่เป็นส่วนประกอบสาคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และเอกสารอื่นแล้วแต่กรณีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) ชื่อวิทยาศาสตร์ และลักษณะของวัตถุดิบแต่ละชนิด สาหรับวัตถุดิบที่เป็นพืช
(2) ส่วนของวัตถุดิบแต่ล ะชนิด วิธีการควบคุมความสม่าเสมอของคุณภาพ และ
วิธีตรวจเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ
(3) ชนิดและความเข้มข้นของตัวทาละลายที่ใช้สกัด ชนิดสาระสาคัญหรือกลุ่มสารที่ได้
จากการสกัด (ในกรณีที่สามารถระบุได้) อัตราส่วนระหว่างปริม าณวัตถุดิบที่นามาใช้ต่อสารสกัดที่ได้ 1 กรัม
(Extraction ratio) สาหรับวัตถุดิบที่เป็นสารสกัด
(4) วิธีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบหลักหรือสารสาคัญหรือตัวเทียบ (Markers)
พร้ อ มข้ อกาหนดของสารนั้ น ๆในวั ตถุ ดิบ ส าหรับ กรณีที่ มีการกล่ าวอ้า งถึง ปริ มาณองค์ ประกอบหลั ก หรื อ
สารสาคัญ
2.4 กรณีผลิตหรือนาเข้าเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว,
ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร, และรอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ ให้ยื่นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
(๑) กรณีผลิต ให้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ชุดต้นฉบับ เมื่อมี
การผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นครั้งแรก
(2) กรณี น าเข้ า ให้ ยื่ น ผลการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน ชุ ด ต้ น ฉบั บ
ประกอบการจดทะเบียนอาหาร
(3) ผลการตรวจวิเคราะห์ ตามข้อ (1) หรือ (2) ต้องวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรั ฐของประเทศนั้ น ๆ หรื อหน่ว ยงานหรือองค์ กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย
หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

-33. อาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อน
นาไปใช้ ได้แก่ อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
3.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนาเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อม
หลั กฐาน คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ (ถ้ามี) สูตรส่ ว นประกอบ กรรมวิธีการผลิ ต รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลากอาหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบสาคัญการอนุญาต
ใช้ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคาขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลั กฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 การ
อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตออกใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ
สบ.1/1 แนบท้ายระเบียบนี้
และยื่นคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมหลักฐาน คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ (ถ้า
มี)สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลากอาหาร และ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site)
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบสาคัญการอนุญาต
ใช้ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. อาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอื่นนอกเหนือจากอาหารตามข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร
4.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนาเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรื อ ใบอนุ ญ าตน าหรื อ สั่ ง อาหารเข้ า มาในราชอาณาจั ก รแล้ ว ให้ ยื่ น ใบจดทะเบี ย นอาหาร/แจ้ ง
รายละเอี ย ดอาหาร (กรณี ไ ม่ แจ้ งสู ตรส่ ว นประกอบ) ด้ ว ยวิ ธีก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ผ่ านระบบเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบสาคัญการแจ้ง
รายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.7/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
4.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคาขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 การ
อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตออกใบสาคัญการได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.1/1 แนบท้ายระเบียบนี้
และยื่นคาขอแจ้งรายละเอียดอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบสาคัญการแจ้ง
รายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.7/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
5. อาหารใหม่ ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนาไปใช้
อาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ ซึ่งผ่านการประเมินความ
ปลอดภัย การขอรับเลขสารบบอาหาร กรณีเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามข้อ 1 สาหรับอาหารอื่น
นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 – 4 แล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งส่งข้อมูลคุณภาพหรื อมาตรฐาน และเงื่อนไขการใช้ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเห็นชอบ และฉลากอาหาร

-46. การออกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหารทุกประเภท
ให้ผู้อนุญาตแจ้งเงื่อนไขการยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร ตามที่ระบุในข้อ ๙
ของระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.256๒
ไว้เป็นเอกสารแนบท้ายใบสาคัญ เพื่อให้ผู้รับอนุญาตทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้อนุญาต ไม่สามารถรับคาขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://privus.fda.moph.go.th/ได้
ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารคาขอพร้อมหลักฐานต่อผู้อนุญาต และผู้อนุญาตออกหลักฐานการอนุญาตโดยลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

บัญชีหมายเลข ๓
แนบท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 256๒
--------------------------------------------------------------------------------การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
และการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่ นาหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารให้ดาเนินการยื่นคาขอแก้ไขพร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
1. การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร
1.1 สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน
1.1.1 หากประสงค์จะขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารให้ยื่น แบบ อ.5 ตาม
ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
1.1.2 กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอื่นๆ เช่น การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร การแก้ไขเลขที่
สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การเพิ่มประเภทอาหาร การยกเลิกหรือแก้ไขประเภทอาหาร หรือการ
เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลหรือนิติบุคคล ให้ยื่นคาขอตามแบบ ส.4 พร้อมหลักฐาน
1.2 สถานที่ผลิตอาหารทีไ่ ม่เข้าข่ายโรงงาน
ให้ ยื่ น แบบการแก้ไ ขสถานที่ ผ ลิ ต อาหารที่ ไ ม่ เข้ า ข่ ายโรงงานตามแบบ สบ.2 พร้ อ ม
หลักฐาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบสาคัญการได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงานให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนให้เป็นปัจจุบันในใบสาคัญการได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานตามแบบ สบ.1/1 แนบท้ายระเบียบนี้
2. การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่นาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
2.1 หากประสงค์จะขอย้ายสถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารให้ยื่น แบบ อ.10 ตามท้าย
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอื่นๆ เช่น การแก้ไขชื่อสถานที่นาเข้าอาหาร การแก้ไขเลขที่
สถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร การเพิ่มประเภทอาหาร การยกเลิกหรือแก้ไขประเภทอาหาร หรือการ
เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลหรือนิติบุคคล ให้ยื่นคาขอตามแบบ ส.5 พร้อมหลักฐาน
3. การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
3.1 อาหารควบคุมเฉพาะ
3.1.1 การแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหารสาหรับ อาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตจาก
สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายเป็นโรงงานหรือนาเข้า ให้ยื่นคาขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร ตามแบบ อ.19
ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2522 พร้อมหลักฐานด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การอนุญาตให้แก้ไขให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบั นในใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับอาหาร ตามแบบ อ.18 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2526) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ.2526 พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

-23.1.2 การแก้ไขรายละเอียดใบสาคัญการอนุญาตฉลากสาหรับ อาหารควบคุมเฉพาะที่
ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้
ฉลากอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การอนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ผู้อนุญาตแก้ไข
รายการให้ครบถ้วนให้เป็นปัจจุบันในใบสาคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข ตาม
แบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 การแก้ไขรายละเอียดใบสาคัญการอนุญาตใช้ฉลาก สาหรับ อาหารที่ต้องมีฉลากที่
รัฐ มนตรีป ระกาศก าหนดให้ต ้อ งส่ง มอบฉลากให้ต รวจอนุม ัต ิก ่อ นน าไปใช้ ได้แ ก่ อาหารที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ
ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้วย
วิธ ีการทางอิเ ล็กทรอนิก ส์ผ ่า นระบบเครือ ข่า ยอิน เทอร์เน็ต ทางเว็บ ไซต์ (web site) ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
การอนุญาตให้แก้ไข ให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในใบสาคัญการ
อนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข ตามแบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.3 การแก้ไขรายละเอียดใบสาคัญการจดทะเบียน สาหรับ อาหารที่กาหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนาไปใช้ ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์
เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
ที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การอนุญาตให้แก้ไขให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และออกใบสาคัญ
จดทะเบีย นอาหาร พร้อมทั้งระบุป ระวัติการแก้ไข ตามแบบ สบ.5/1 แนบท้ายระเบียบนี้ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.4 อาหารที่กาหนดคุณ ภาพหรือมาตรฐาน ที่ใ ห้ยื่น จดทะเบียนอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ไ ม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนนาไปใช้ ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์เ สริมอาหาร,
รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ , นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม,
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสาเร็จรูปผสม
กาแฟปรุงสาเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่
ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
ที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ (web site) ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การอนุญาตให้แก้ไข ให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในใบสาคัญจด
ทะเบีย นอาหาร พร้อ มทั้ง ระบุป ระวัติก ารแก้ไ ข ตามแบบ สบ.5/1 แนบท้า ยระเบีย บนี ้ ในรูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์

-33.5 อาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอื่นนอกเหนือจากอาหารตาม ข้อ 3.3 และ
ข้อ 3.4 อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร (กรณีที่ได้รับเลข
สารบบอาหารก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และที่ได้รับเลขสารบบอาหารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559)
ให้ยื่น แบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
(กรณีไ ม่แ จ้ง สูต รส่ว นประกอบ) ที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ผ่า นระบบเครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การอนุญาตให้แ ก้ไ ข ให้ผู้อนุญาตแก้ไ ขรายการให้ครบถ้ว นเป็น ปัจ จุบันในใบสาคัญ
การแจ้งรายละเอีย ดอาหาร พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข ตามแบบ สบ.7/1 แนบท้ายระเบีย บนี้ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.6 อาหารใดๆ ที่ได้รับอนุมัติฉลากแล้ว
ในกรณีที่การแก้ไ ขไม่มีผ ลเกี่ยวข้อ งกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐาน
หรือ ความปลอดภัย ของอาหารนั้น ๆ ดัง ต่อ ไปนี้ ให้ยื่น คาขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหารตามแบบ
อ.19 ท้ า ยกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2522) ลงวั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2522 หรื อ ยื่ น แบบแก้ ไ ข
รายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้ว ยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ผ่า นระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ทางเว็ บ ไซต์ (web
site)
ของส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
https://privus.fda.moph.go.th/ โดยให้ระบุเฉพาะส่วนที่ประสงค์จะขอแก้ไขเพื่อให้ผู้อนุญาตพิจารณา
อนุญาตเฉพาะในส่วนนั้น
3.6.1 การแก้ไขชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นาเข้า อาหาร เพื่อให้
ตรงตามคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หรือใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน หรือใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
3.6.2 การแก้ไขชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผ ลิตอาหารในต่างประเทศ เพื่อให้ตรงตาม
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร หรือคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือใบสาคัญการใช้ฉลากอาหาร
3.6.3 การแก้ไขข้อความบนฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง เช่น
- เพิ่มข้อความ Product of Thailand เพื่อส่งออกโดยมีรายละเอียดส่วนอื่น
ของฉลากคงเดิม ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ
- เพิ่มข้อความหรือคาเตือน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
การแสดงฉลากอาหารของอาหารในภาชนะบรรจุ หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
3.6.4 การแก้ไขข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อแนะนาในการบริโภค เช่น
- เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ควรดื่มให้หมดทันทีหลังเปิดดื่ม หรือ
- ไม่ควรบริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ชารุด บวม มีรูรั่ว หรือมีกลิ่นผิดปกติ หรือ
- เขย่า (ขวด กล่อง กระป๋อง ฯลฯ) ก่อนดื่ม หรือ
- ควรแช่เย็นเพื่อให้รสชาติดีขึ้น หรือ
- ชงในน้าอุ่นหรือน้าเย็นก็ได้ เป็นต้น
3.6.5 การแก้ไขข้อความที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการผลิต หรือการนาเข้าเพื่อจาหน่าย
เช่น

-4- เพิ่ม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ ผลิตเฉพาะเพื่ อ..... (ตัวอย่าง เช่น ผลิตเฉพาะ
เพื่อ บริษัท เบิกบานใจ จากัด) หรือ
- จาหน่ายเฉพาะที่..... หรือ
- ควบคุมการผลิตโดย..... หรือ
- ผลิตภายใต้การควบคุม..... หรือ
- ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพโดย..... หรือ
- ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ..... เป็นต้น
3.6.6 การแสดงข้อความส่งเสริมการขายที่ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- การชิงโชค การรับของแลก ของแจก หรือของแถม
- การเพิ่ม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ “ห้ามจาหน่าย” หรือ “สินค้าแจกฟรี ห้าม
จาหน่าย” หรือ “สินค้าตัวอย่าง ห้ามจาหน่าย”
- แสดงคาว่า “ใหม่” “โฉมใหม่” สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยวางจาหน่ายใน
ท้องตลาด โดยให้มีระยะเวลาการแสดงข้อความดังกล่าว ไม่เกิน ๑ ปี โดยอาจมีรูปแบบฉลากเดิม และรูปแบบ
ฉลากใหม่ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
3.6.7 การแก้ไขลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษร ขนาดและสีของภาพบนฉลาก หรือสีพื้น
ฉลาก โดยข้อความบนฉลากยังต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย และไม่ขัดกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
3.6.8 การแก้ไขการจัดวางตาแหน่งของข้อความ หรือรูปภาพที่ได้รับ อนุญ าตแล้ว
โดยไม่ทาให้ค วามหมายเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม และไม่ขัด กับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง
เช่น
- การย้ายตาแหน่งข้อความ ชื่ออาหาร จากด้านข้างไป แสดงด้านหน้าฉลาก
เมื่อวางจาหน่ายแทน
- การย้ายตาแหน่งข้อความ วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุจากด้านใต้กระป๋องไปแสดง
ด้านบนกระป๋องแทน เป็นต้น
3.6.9 การแก้ไขช่องทางการติดต่อกับผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้จัดจาหน่าย รวมถึงชื่อและ
ที่อยู่ของผู้จัดจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ เช่น
- เพิ่ม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ E – mail Address, Website หรือ Call Center
หรือ จัดจาหน่ายโดย.......... หรือ Imported by……. / Exported by....... / Distributed by……… เป็นต้น
3.6.10 การแก้ไขเครื่องหมายบาร์โค้ด สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุ หรือการ
รีไซเคิลภาชนะบรรจุ
3.6.11 การแก้ไขเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
ทาหน้าที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรอง เช่น
- เพิ่ม/ตัด เครื่องหมายฮาลาล หรือ เครื่องหมายโคเชอร์ (kosher) เป็นต้น
3.6.12 การแก้ไขข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการใน
การแข่งขันกีฬา
3.6.13 การแก้ไขกรรมวิธีการเก็บรักษา เช่น

-5- เพิ่มข้อความ “เมื่อเปิดแล้ว ควรเทใส่ชามกระเบื้อง” หรือ บริโภคไม่หมดควร
เก็บในตู้เย็น เป็นต้น
3.6.14 การแก้ ไ ขข้ อ ความที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่า ด้ว ยเรื ่อ ง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ หรือ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขที่เกี่ย วข้องกั บ ผลิ ตภัณ ฑ์นั้ นๆ และไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น
- ตัด/เปลี่ยนแปลง คาว่า “เจ”
- เพิ่ม/ตัดข้อความ “ราคา.......บาท”
3.6.15 การแสดงข้ อ ความที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
การศึกษาเท่านั้น เช่น
- “ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์” เป็นต้น
3.6.16 การแก้ไขข้อความภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยที่
ได้รั บ อนุ ญาตแล้ ว บนฉลากอาหาร เช่น เพิ่ม/ตัด/แก้ไข ชื่อและที่ตั้ง สารอาหาร ส่ ว นประกอบ วิธีการใช้
คาแนะนา เป็นต้น
3.6.17 การเพิ่ม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความหรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการกุศ ล
สังคม การบริจาค การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของผู้ผลิต
3.6.18 การแก้ไขเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า โดยไม่ขัด กับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ าด้ ว ยเรื่ อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
3.6.19 การแก้ไขรูปภาพในฉลาก โดยไม่ทาให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมและไม่ขัด
กับประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น
- การเปลี่ยนรูปท่าทางของการ์ตูน จากวิ่งเป็นว่ายน้า หรือเตะฟุตบอล หรือเล่น
บาสเกตบอล เป็นต้น
3.6.20 การแก้ไขข้อความเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอื่น และต้องไม่ขัดกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เช่น
- เพิ่มคาว่า “เครื่องดื่ม” ที่ฝาขวดตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต เป็นต้น
3.6.21 การแก้ไขข้อความ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ เช่น เพิ่มการแสดงข้อมูลสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หรือภาวะภูมิไวเกิน
การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น
3.6.22 การแก้ไขวัตถุดิบที่มีเลขสารบบอาหารและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
โดยวัตถุดิบที่ใช้ยังคงให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ สี กลิ่น รส เช่นเดียวกับที่ได้รับอนุญาตไว้ เช่น
- การเปลี่ยนแปลงเลขสารบบอาหารของวัตถุแต่งกลิ่นรส เป็นต้น
3.7 เพื ่อ ประโยชน์ใ นการส่ง ออก อาหารที ่ไ ด้ร ับ เลขสารบบอาหารแล้ว มีค วาม
จาเป็นต้องใช้ชื่ออาหารหรือใช้ฉลากอาหารตามที่ผู้สั่งซื้อต้องการ
ให้ยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจาหน่ายนอกราชอาณาจักร
ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web
site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สาหรับกรณีอาหารตามข้อ 3.1 และ 3.2 ต้องส่งตัวอย่าง
ฉลากเพิ่มเติมด้วย

-6เมื่อผู้อนุญาตรับเรื่องแล้ว ถ้ามิได้แจ้งการไม่อนุญาตภายในสามวันนับแต่วันได้รับหนังสือ
และตัวอย่างฉลากจากผู้รับอนุญาต ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้รับอนุญาตใช้ ชื่ออาหารหรือใช้ฉลากอาหารดังกล่าว
สาหรับอาหารส่งออกได้
ทั้ง นี้ ในกรณีที่ ผู้อ นุญาต ไม่ส ามารถรับคาขอด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิกส์ ผ่า นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ (web site) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ให้ผู้ขอ
อนุญ าตยื่น เอกสารคาขอพร้อ มหลัก ฐานต่อ ผู้อ นุญ าต และผู้อ นุญ าตออกหลักฐานการอนุญาตโดยลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เลขรับที่
วันที่

แบบ สบ.1

.
.

คำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า
อายุ
ปี สัญชาติ
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ
อยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ในนามของ

หมู่ที่

.
.
.
.
.
.
.
.

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
เป็นผู้ดาเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ
อยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์
โทรสาร
2. อาหารที่ผลิต ณ สถานที่ผลิตนี้ ได้แก่

โดยมี
ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

.
.
หมู่ที่
.
.
และมีสถานที่เก็บอาหารอยู่
หมู่ที่
.
.
.

3. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการยื่นคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ดังนี้
 3.1 คาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จานวน 1 ฉบับ
 3.2 กรรมวิธีการผลิต
 3.3 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิต รวมทั้งจานวนคนงาน
 3.4 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 3.5 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิต
 3.6 สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 3.7 สาเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 3.8 สาเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์
 3.9 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 3.10 หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
 3.11 อื่นๆ
.

-2(แบบ สบ.1)

เลขรับที่
วันที่

4. ขอรับรองว่า
4.1 การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
เก็บรักษาอาหาร
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
เก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย
 อื่นๆ
.
4.2 อาหารที่ผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
.
.
 ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุที่ห้ามใช้
ในอาหาร
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย เป็นส่วนประกอบ
 แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก
 ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ
 อื่นๆ
.
4.3 ต้องยื่นคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต
ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบก่อนการผลิตครั้งแรกของอาหาร แต่ละรายการ
ทุกครั้ง สาหรับอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร
5. สาหรับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่ายตามกลุ่ม 4 (อาหารนอกเหนือจากกลุ่ม 1, 2 และ 3)
ให้ยื่นขอแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คารับรองดังกล่าวข้างต้นสามารถปฏิบัติได้ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ดาเนินกิจการ
)

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

.
.

แบบ สบ.1/1

ใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
ใบสาคัญเลขที่ XX-X-XXXXX
ให้ไว้แก่
......

........ชื่อผู้ได้รับอนุญาต (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)....

..............

โดยมี
ชื่อผู้ดาเนินกิจการ (บุคคลธรรมดา)
.
เป็ น ผู้ ด าเนิ น กิ จ การ เพื่อ แสดงว่าเป็ น ผู้ ได้ รั บ เลขสถานที่ผ ลิ ตอาหารที่ ไม่เ ข้า ข่ายโรงงานตามระเบีย บส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
ณ สถานที่ผลิต ชื่อ
ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร
.
อยู่เลขที.่ ..............................อาคาร/ตึก............................................... ชั้น ....................... ห้อง.........................................
ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...............................
และมีสถานที่เก็บอาหาร อยู่เลขที่.....................อาคาร/ตึก.........................................ชั้น .................... ห้อง.....................
ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...............................
ใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานนี้ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไว้
ในใบสาคัญและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้เท่านั้น
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ....................

.................................................
ตาแหน่ง.................................................
ผู้อนุญาต
หมายเหตุ : 1. ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบสาคัญฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตที่ระบุไว้ในใบสาคัญ
2. สถานประกอบการต้องได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ภายในระยะเวลา 3 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อสงวนสิทธิ์ในเรื่อง
การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและขอให้พิจารณาเงื่อนไขการรับหลักฐานการตรวจประเมินสาหรับการขออนุญาตตามที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากาหนดด้วย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานนี้
รวมทั้งเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ได้รับตามเอกสารฉบับนี้ หากปรากฏว่ามีการกระทาอันเข้าลักษณะอาหารที่ต้องถูกยกเลิก
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ DD/MM/YY โดย: …………………………………… หน้า .../...

QR code

เลขรับที่
วันที่

แบบ สบ.2

1. ข้าพเจ้า

.
.

แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

เป็นผู้ดาเนินกิจการของสถานที่ผลิต
ชื่อ
เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขสถานที่ผลิตอาหาร
.
ขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร/สถานที่เก็บอาหาร ดังนี้
.
.
.
.
2. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐาน ดังนี้
 2.1 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) จานวน 1 ฉบับ
 2.2 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิตอาหาร รวมทั้งจานวน
คนงาน
 2.3 แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 2.4 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน
 2.5 สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 2.6 สาเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 2.7 สาเนารูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์
 2.8 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 2.9 อื่นๆ
.
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการผลิตอาหารในสถานที่ผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป และว่าด้วยเรื่อง
.
ลงชื่อ
(

ผู้ดาเนินกิจการ
)

แบบ สบ.3/1 (อิเล็กทรอนิกส์)

ใบสาคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
เลขสารบบอาหาร XX-X-XXXXX-Y-YYYY

ให้ไว้ ณ วันที่

.

ให้ไว้เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลนี้ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด ตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
 การผลิตเพื่อจาหน่าย

 การนาเข้าเพื่อจาหน่าย

 การผลิตเพื่อส่งออก (ไม่จาหน่ายในประเทศ)

ชื่ออาหารภาษาไทย
ชื่ออาหารภาษาอังกฤษ
ประเภทอาหาร
ชนิดอาหาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กรรมวิธีการผลิตหลัก
ลักษณะของอาหาร
ชนิดและขนาดภาชนะบรรจุ
อายุการเก็บผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ของฉลาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Profile) ตามเอกสารแนบท้ายใบสาคัญนี้
เมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต้องมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อย่ า งน้ อ ย ได้ แ ก่ สูตรส่วนประกอบ 100% รายละเอียด
กรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุ และกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารสาคัญต้องจัดเตรียม Raw Material Specification ณ สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่นาเข้า สาหรับการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ
สถานที่ผลิตชื่อ
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)

ถนน
อาเภอ/เขต

ให้ไว้แก่
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต
อยูเ่ ลขที่
หมู่ที่
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ .............................. โดย: …………………………………… หน้า .../...

.

..
.
.
.
.

QR code

แบบ สบ.3/1 (อิเล็กทรอนิกส์)
ผู้รับอนุญาตนาเข้าชื่อ
สถานที่นาเข้าชื่อ
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
สถานที่ผลิตในต่างประเทศชื่อ
ที่อยู่
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

ถนน
อาเภอ/เขต

โทรศัพท์

เลขที่ใบอนุญาตนาเข้าฯ
อยู่เลขที่
หมู่ที่
จังหวัด
โทรสาร

. ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)

.

.
.
.
.

ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่.............. วันที่...............................
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสาคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหารนี้ รวมทั้ง
เลขสารบบอาหารที่ได้รับตามเอกสารฉบับนี้ หากปรากฏว่ามีการกระทาอันเข้าลักษณะอาหารที่ต้องถูกยกเลิกตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ .............................. โดย: …………………………………… หน้า .../...

.
.
.
.
.

QR code

แบบ สบ.3/1 (อิเล็กทรอนิกส์)

ขอรับรองว่า

1. จะแสดงข้อความในฉลากให้ปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพื้นฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่ บรรจุอาหาร และจะดาเนินการจัดทาฉลากให้
ถูกต้อง
2. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
3. ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งนี้ เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
 ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (novel food) ที่ต้องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ (Novel food)
หรือ เป็นอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกีย่ วข้อง (กรณีเป็นอาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน)
 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ
 การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการกาหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ
 การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ
 ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................
 ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................
 อื่นๆ.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องยื่นคาขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารพร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือสาหรับ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
5. รายละเอียดที่ได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมู ลที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือสาเนาที่ถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้องรับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่แจ้งไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่และข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ ยงความรับผิดที่เกิดขึ้นหากผลิ ตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรื อ
ข้อกาหนดอื่นๆที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้
ลงชื่อ
วันที่

ผู้ดาเนินกิจการ
.

** หมายเหตุ : การออกใบสาคัญอิเล็กทรอนิกส์ตามท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารนี้
ส่วนที่เว้นว่างไว้จะแสดงเฉพาะชุดข้อมูลที่อนุญาตหรือมีการแจ้งไว้เท่านั้น **

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ .............................. โดย: …………………………………… หน้า .../...

QR code

แบบ สบ.3/1 (อิเล็กทรอนิกส์)

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ .............................. โดย: …………………………………… หน้า .../...

QR code

แบบ สบ.5/1 (อิเล็กทรอนิกส์)

ใบสาคัญการจดทะเบียนอาหาร
เลขสารบบอาหาร XX-X-XXXXX-Y-YYYY

ให้ไว้ ณ วันที่

.

ให้ไว้เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารตามข้อมูลนีไ้ ด้จดทะเบียนไว้กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด ตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
 การผลิตเพื่อจาหน่าย
 การนาเข้าเพื่อจาหน่าย
 การผลิตเพื่อส่งออก (ไม่จาหน่ายในประเทศ)
ชื่ออาหารภาษาไทย
ชื่ออาหารภาษาอังกฤษ
ประเภทอาหาร
ชนิดอาหาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กรรมวิธีการผลิตหลัก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Profile) ตามเอกสารแนบท้ายใบสาคัญนี้
เมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต้องมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อย่ า งน้ อ ย ได้ แ ก่ สูตรส่วนประกอบ 100% รายละเอียด
กรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุ และกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารสาคัญต้องจัดเตรียม Raw Material Specification ณ สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่นาเข้า สาหรับการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ไว้แก่
ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต
..
สถานที่ผลิตชื่อ
อยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
.
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
.
ผู้รับอนุญาตนาเข้าชื่อ
สถานที่นาเข้าชื่อ
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
สถานที่ผลิตในต่างประเทศชื่อ
ที่อยู่
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

ถนน
อาเภอ/เขต

โทรศัพท์

เลขที่ใบอนุญาตนาเข้าฯ
อยู่เลขที่
หมู่ที่
จังหวัด
โทรสาร

. ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่.............. วันที่...............................

.

.
.
.
.

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสาคัญการจดทะเบียนอาหารนี้ รวมทั้งเลขสารบบอาหารที่ได้รับตามเอกสารฉบับนี้
หากปรากฏว่ามีการกระทาอันเข้าลักษณะอาหารที่ต้องถูกยกเลิกตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ ………………………………โดย: …………………………………… หน้า .../...

.
.
.
.
.

QR code

แบบ สบ.5/1 (อิเล็กทรอนิกส์)

ขอรับรองว่า

1. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
2. ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งนี้ เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
 ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (novel food) ที่ต้องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ (Novel food)
หรือ เป็นอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกีย่ วข้อง (กรณีเป็นอาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน)
 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ
 การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการกาหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ
 การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ
 ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................
 ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................
 อื่นๆ.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องยื่นคาขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารพร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือสาหรับ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
4. รายละเอียดที่ได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมูลที่ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือสาเนาที่ถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้องรับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่แจ้งไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่และข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ ยงความรับผิดที่เกิดขึ้นหากผลิตภั ณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรื อ
ข้อกาหนดอื่นๆที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้
ลงชื่อ
วันที่

ผู้ดาเนินกิจการ
.

** หมายเหตุ : การออกใบสาคัญอิเล็กทรอนิกส์ตามท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารนี้
ส่วนที่เว้นว่างไว้จะแสดงเฉพาะชุดข้อมูลที่อนุญาตหรือมีการแจ้งไว้เท่านั้น **

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ ………………………………โดย: …………………………………… หน้า .../...

QR code

แบบ สบ.7/1 (อิเล็กทรอนิกส์)

ใบสาคัญการแจ้งรายละเอียดอาหาร
เลขสารบบอาหาร XX-X-XXXXX-Y-YYYY

ให้ไว้ ณ วันที่

.

ให้ไว้เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารตามข้อมูลนีไ้ ด้แจ้งรายละเอียดไว้กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด ตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
 การผลิตเพื่อจาหน่าย
 การนาเข้าเพื่อจาหน่าย
 การผลิตเพื่อส่งออก (ไม่จาหน่ายในประเทศ)
ชื่ออาหารภาษาไทย
ชื่ออาหารภาษาอังกฤษ
ประเภทอาหาร
ชนิดอาหาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กรรมวิธีการผลิตหลัก
เมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต้องมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อย่ า งน้ อ ย ได้ แ ก่ สูตรส่วนประกอบ 100% รายละเอียด
กรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุ และกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารสาคัญต้องจัดเตรียม Raw Material Specification ณ สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่นาเข้า สาหรับการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ
สถานที่ผลิตชื่อ
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
ผู้รับอนุญาตนาเข้าชื่อ
สถานที่นาเข้าชื่อ
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
สถานที่ผลิตในต่างประเทศชื่อ
ที่อยู่
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

ถนน
อาเภอ/เขต

ถนน
อาเภอ/เขต

ให้ไว้แก่
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต
อยู่เลขที่
หมู่ที่
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์

เลขที่ใบอนุญาตนาเข้าฯ
อยู่เลขที่
หมู่ที่
จังหวัด
โทรสาร

. ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่.............. วันที่...............................

.

..
.
.
.
.
.

.
.
.
.

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสาคัญการแจ้งรายละเอียดอาหารนี้ รวมทั้ง
เลขสารบบอาหารที่ได้รับตามเอกสารฉบับนี้ หากปรากฏว่ามีการกระทาอันเข้าลักษณะอาหารที่ต้องถูกยกเลิกตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ …………………………โดย: …………………………………… หน้า .../...

.
.
.
.
.

QR code

แบบ สบ.7/1 (อิเล็กทรอนิกส์)

ขอรับรองว่า

1. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
2. ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งนี้ เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
 ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (novel food) ที่ต้องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ (Novel food)
หรือ เป็นอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกีย่ วข้อง (กรณีเป็นอาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน)
 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ
 การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการกาหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ
 การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ
 ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................
 ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................
 อื่นๆ.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องยื่นคาขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารพร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือสาหรับ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
4. รายละเอียดที่ได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมูลที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือสาเนาที่ถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้องรับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่แจ้งไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่และข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ ยงความรับผิ ดที่เกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรื อ
ข้อกาหนดอื่นๆที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้
ลงชื่อ
วันที่

ผู้ดาเนินกิจการ
.

**หมายเหตุ : การออกใบสาคัญอิเล็กทรอนิกส์ตามท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารนี้
ส่วนที่เว้นว่างไว้จะแสดงเฉพาะชุดข้อมูลที่อนุญาตหรือมีการแจ้งไว้เท่านั้น**

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health
Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ …………………………โดย: …………………………………… หน้า .../...

QR code

แบบ ส.4

เลขรับที่ ………………………….
ลงวันที่ …………………………..
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้กรอก)
คำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร

1. ข้ าพเจ้ า ………..……………..…………………………… อายุ …… ปี สัญชาติ …………
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ………………………………. ออกให้ ณ ……………………………………….
อยู่เลขที่ …………………. ตรอก/ซอย …………………………… หมู่ที่ …….. ถนน ………….………….…..
ตาบล/แขวง ……………………………… อาเภอ/เขต ………………………… จังหวัด …………..…………….
โทรศัพท์ ………………………………………
2. ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ ……………………………… ซึง่ ให้ ไว้ แก่
…………………………………………………… โดยมี …………………………….……….. เป็ นผู้ดาเนินกิจการ
สถานที่ผลิตเลขที่ …….…………….. ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ………….…………….……….
หมูท่ ี่ ………… ตาบล/แขวง ………………………………….. อาเภอ/เขต ……………………………………….
จังหวัด …………………..……………. โทรศัพท์ ………………………………………
3. รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
พร้ อมคาขอฯนี ้ได้ แนบเอกสารมาด้ วย คือ
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงลายมือชื่อ) ……………..………………… ผู้ยื่นคาขอ
(…………………………….…………….)

แบบ ส.5

เลขรับที่ ………………………….
ลงวันที่ …………………………..
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้กรอก)
คำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตนำหรื อสั่งอำหำรเข้ ำมำในรำชอำณำจักร

1. ข้ าพเจ้ า ………..……………..…………………………… อายุ …… ปี สัญชาติ …………
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ………………………………. ออกให้ ณ ……………………………………….
อยู่เลขที่ …………………. ตรอก/ซอย …………………………… หมู่ที่ …….. ถนน ………….………….…..
ตาบล/แขวง ……………………………… อาเภอ/เขต ………………………… จังหวัด …………..…………….
โทรศัพท์ ………………………………………
2. ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักร เลขที่ ……………
ซึง่ ให้ ไว้ แก่ …………………………………………………… โดยมี ……………………….……….. เป็ นผู้ดาเนิน
กิจการ สถานที่นาเข้ าฯเลขที่ …….………….. ตรอก/ซอย ……………………… ถนน ….…………….……….
หมูท่ ี่ ………… ตาบล/แขวง ………………………………….. อาเภอ/เขต ……………………………………….
จังหวัด …………………..……………. โทรศัพท์ ………………………………………
3. รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
พร้ อมคาขอฯนี ้ได้ แนบเอกสารมาด้ วย คือ
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงลายมือชื่อ) ……………..………………… ผู้ยื่นคาขอ
(……………………..………..)

แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/เลขสารบบอาหาร
วันที่ ..............................................
เรื่อง ขอยกเลิกใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร/ใบอนุญาตผลิตอาหาร/สบ.1/เลขสารบบอาหาร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับจริง)
2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ฉบับจริง)
3. คาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
(ฉบับจริง)
4. ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (ฉบับจริง)
5. คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) (ฉบับจริง)
6. ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)
(ฉบับจริง)
7. อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................
...................................................................................................

จานวน..............ฉบับ
จานวน..............ฉบับ
จานวน..............ฉบับ
จานวน..............รายการ
จานวน..............รายการ
จานวน..............รายการ
จานวน..............รายการ

ด้วย (ชื่อผู้รับอนุญาต) ................................................................................................... ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต  นาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เลขสถานที่ ........................................
 ผลิตอาหาร เลขสถานที่ ........................................
 คาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) เลขสถานที่ ............................
(ระบุเลข 13 หลัก กรณีแจ้งยกเลิกผลิตภัณฑ์)
 เลขสารบบอาหารที่ ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอยกเลิกใบอนุญาต/เลขสารบบอาหารดังกล่าว เนื่องจาก .........................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยได้แนบเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมาพร้อมนี้ และรับทราบว่าการยกเลิกใบอนุญาตมีผลให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ใบอนุญาตนั้นๆสิ้นสภาพไปด้วยทุกรายการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ 1. ผู้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาตนั้นๆ หรือทายาท (กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต)
2. กรณีนิติบุคคลต้องเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือรับรองนิติบุคคลเท่านั้น
3. แนบสาเนาใบแจ้งความ กรณีไม่แนบใบอนุญาต/ใบสาคัญ/แบบจดแจ้ง ฉบับจริง

เลขที่รับ…………………………………………
วันที่อนุมัติ............................................
หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก
จาหน่ายนอกราชอาณาจักร
เขียนที่.........................................................................
วันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับอนุญาต)..................................................................ในนามของ (ชื่อสถานที่ผลิต)
....................................................................................อยู่เลขที่.............................. ตรอก/ซอย...........................
ถนน........................................................หมู่ที่........................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต.................................................................... จังหวัด..........................................................................
โทรศัพท์..................................... ขอเพิ่มแบบฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจาหน่ายนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศ
......................................................................................................................................................... เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อ
ชื่ออาหาร .....................................................................................................................................................
อาหารที่ขอเพิ่มชื่อหรือฉลากดังกล่าวได้รับเลขสารบบอาหารที่.................................................................................
ออกให้ ณ วันที่............................... เดือน................................................... พ.ศ. .....................................................
1.กรณีเป็นอาหารควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรือคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหารหรือ
ใบสาคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน ดังนี้
1.1 ฉลากใหม่ที่จะส่งออก
1.2 คาแปลภาษาต่างประเทศ ยกเว้นข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
2.ขอรับรองว่า
2.1 ฉลากอาหารนี้ สาหรับชนิดและขนาดบรรจุที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไว้แล้ว
2.2 ฉลากแสดงชื่ออาหารและ สูตรส่วนประกอบสอดคล้องตามที่แจ้งไว้
2.3 ฉลากแสดงประเทศผู้ผลิต
2.4 ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร หรือ เลขสถานที่ ผลิตอาหาร หรือ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต อย่างใด
อย่างหนึ่ง
2.5 ฉลากแสดงรุ่นการผลิต (เฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร)

(ลายมือชื่อ)................................................. ผู้ยื่นคาขอ

