
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ว่ำดว้ยกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

ด้วยระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร  
มีกำรแก้ไขหลำยฉบับ  และจ ำเป็นต้องปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำรให้เหมำะสมยิ่งขึ้น   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมำตรำ  ๓๒  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
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  “ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร  
เกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
  ๓.๑ ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

เลขสำรบบอำหำร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
  ๓.๒ ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

เลขสำรบบอำหำร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๘  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
  ๓.๓ ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

เลขสำรบบอำหำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
  ๓.๔ ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

เลขสำรบบอำหำร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ อำหำรที่ต้องขอรับเลขสำรบบอำหำร  ได้แก่ 
  กลุ่มที่  1  : อำหำรควบคุมเฉพำะ 
  กลุ่มที่  2  : อำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน 
  กลุ่มที่  3  : อำหำรที่รัฐมนตรีประกำศให้เป็นอำหำรที่ต้องมีฉลำก 
  กลุ่มที่  4  : อำหำรนอกเหนือจำกอำหำรกลุ่มที่  ๑  ถึง  อำหำรกลุ่มที่  ๓  ที่ผ่ำน

กำรตรวจสอบมำตรฐำนสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำ  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง  
วิธีกำรผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำรที่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะส ำหรับ
อำหำรนั้น ๆ  และประสงค์จะแสดงเลขสำรบบอำหำร 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๒



                            XX-X-XXXXX-Y-YYYY

  อำหำรตำมวรรคหนึ่งที่ผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในกำรส่งออกโดยไม่มีกำรจ ำหน่ ำย 
ในประเทศ  ได้แก่  อำหำรกลุ่มที่  2  อำหำรกลุ่มที่  3  และอำหำรกลุ่มที่  4  ได้รับกำรยกเว้น  
ไม่ต้องขอรับเลขสำรบบอำหำร 

ข้อ ๕ กำรแสดงเลขสำรบบอำหำร  หมำยถึง  กำรแสดงเครื่องหมำยหรือรูปแบบของอำหำร
ท่ีได้รับอนุญำตขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร  อนุญำตใช้ฉลำกอำหำร  จดทะเบียนอำหำร  หรือแจ้งรำยละเอียด 
ของอำหำรแล้ว  ประกอบด้วยเครื่องหมำย                           และเลขสำรบบอำหำร 

เลขสำรบบอำหำร  ประกอบด้วยตัวเลขสิบสำมหลักที่แบ่งเป็นห้ำกลุ่ม  ซึ่งแสดงถึงสถำนที่  
ผลิตอำหำรหรือสถำนที่น ำเข้ำอำหำรแล้วแต่กรณี  หน่วยงำนที่เป็นผู้อนุญำต  และล ำดับที่ของอำหำร  
โดยแสดงในเครื่องหมำยตำมลักษณะข้ำงล่ำงนี้ 

 
 
 
  ๕.๑ กลุ่มที่หนึ่ง  (XX)  ประกอบด้วย  ตัวเลขสองหลัก  แสดงถึง  จังหวัดที่เป็นที่ตั้ง

ของสถำนที่ผลิตอำหำรหรือน ำเข้ำอำหำร  โดยใช้ตัวเลขแทนอักษรย่อของจังหวัด  รำยละเอียดปรำกฏ  
ในตำรำงแสดงรหัสจังหวัดตำมบัญชีหมำยเลข  ๑  แนบท้ำยระเบียบนี้ 

  ๕.๒ กลุ่มที่สอง  (X)  ประกอบด้วย  ตัวเลขหนึ่งหลัก  แสดงถึง  สถำนที่ผลิตอำหำร
หรือน ำเข้ำอำหำรและหน่วยงำนที่เป็นผู้อนุญำต  ดังนี้ 

    หมำยเลข  ๑ หมำยถึง สถำนที่ผลิตอำหำร  ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำเป็นผู้อนุญำต 

    หมำยเลข  ๒ หมำยถึง สถำนที่ผลิตอำหำร  ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญำต 
    หมำยเลข  ๓ หมำยถึง สถำนที่น ำเข้ำอำหำร  ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำเป็นผู้อนุญำต 
    หมำยเลข  ๔ หมำยถึง สถำนที่น ำเข้ำอำหำร  ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญำต 
  ๕.๓ กลุ่มที่สำม  (XXXXX)  ประกอบด้วย  ตัวเลขห้ำหลัก  แสดงถึง  เลขสถำนที่

ผลิตอำหำรหรือเลขสถำนที่น ำเข้ำอำหำรที่ได้รับอนุญำตและปีพุทธศักรำชที่อนุญำต  โดยตัวเลขสำมหลักแรก
ของกลุ่มที่สำม  คือ  เลขสถำนที่ผลิตอำหำรหรือเลขสถำนที่น ำเข้ำอำหำรแล้วแต่กรณี  และตัวเลข  
สองหลักสุดท้ำยของกลุ่มที่สำม  คือ  ตัวเลขสองหลักสุดท้ำยของปีพุทธศักรำชที่ได้รับอนุญำต   
เช่น  ๐๐๒๔๑  แทน  เลขสถำนที่ผลิตอำหำรหรือสถำนที่น ำเข้ำอำหำรซึ่งได้รับอนุญำตล ำดับที่สอง   
ในปีพุทธศักรำช  ๒๕๔๑  ทั้งนี้  กำรใช้เลขสถำนที่ผลิตอำหำรเดิมที่ได้รับอนุญำตแล้ว  ให้ใช้ได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

    ๕.๓.๑ เลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ เปลี่ยนสภำพจำกที่ ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 
เป็นสถำนที่ผลิตอำหำรที่เข้ำข่ำยโรงงำนที่ได้รับอนุญำตผลิตอำหำรตำมมำตรำ  ๑๔  จำกผู้อนุญำต
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เรียบร้อยแล้ว  เฉพำะกรณีที่ผู้รับอนุญำตเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำนยื่นขอตั้งโรงงำน 
ผลิตอำหำรต่อผู้อนุญำตไม่รวมถึงกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำผู้รับอนุญำตมีกำรปรับเปลี่ยน
สถำนที่ผลิตอำหำรจนเข้ำข่ำยโรงงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต  อำจน ำเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำย
โรงงำนเดิมที่ได้รับอนุญำตมำใช้ก็ได้  ทั้งนี้   เมื่อได้รับใบอนุญำตผลิตอำหำรแล้ว  ให้เลขสำรบบอำหำร
ส ำหรับอำหำรที่ได้รับอนุญำตไว้แล้วสำมำรถผลิตได้ต่อไปจนกว่ำจะถูกยกเลิกใบอนุญำตผลิตอำหำร  
หรือถูกยกเลิกเลขสำรบบอำหำร   

    ๕.๓.๒ เลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่เปลี่ยนสภำพจำกที่เข้ำข่ำยโรงงำนที่ได้รับ
อนุญำตผลิตอำหำรตำมมำตรำ  ๑๔  เป็นสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  จำกผู้อนุญำตเรียบร้อยแล้ว
อำจน ำเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่เข้ำข่ำยโรงงำนเดิมที่ได้รับอนุญำตมำใช้ก็ได้   

  ๕.๔ กลุ่มที่สี่  (Y)  ประกอบด้วย  ตัวเลขหนึ่งหลัก  แสดงถึง  หน่วยงำนที่ออกเลข
สำรบบอำหำร  ดังนี้ 

    หมำยเลข  ๑ หมำยถึง อำหำรที่ ได้รับเลขสำรบบอำหำรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

    หมำยเลข  ๒ หมำยถึง อำหำรที่ได้รับเลขสำรบบอำหำรจำกจังหวัด 
    หมำยเลข  ๓ หมำยถึง อำหำรส่งออกโดยไม่จ ำหน่ำยในประเทศ  ได้รับเลข

สำรบบอำหำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
    หมำยเลข  ๔ หมำยถึง อำหำรส่งออกโดยไม่จ ำหน่ำยในประเทศ  ได้รับเลข

สำรบบอำหำรจำกจังหวัด 
    หมำยเลข  ๕ หมำยถึง อำหำรที่ ได้รับเลขสำรบบอำหำรจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ผ่ำนอินเทอร์เน็ต   
    หมำยเลข  ๖ หมำยถึง อำหำรที่ ไ ด้ รับ เลขสำรบบอำหำรจำกจั งหวัด 

ผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
  ๕.๕ กลุ่มที่ห้ำ  (YYYY)  ประกอบด้วย  ตัวเลขสี่หลัก  แสดงถึง  ล ำดับที่ของอำหำร 

ที่ผลิตโดยสถำนที่ผลิตอำหำรหรือน ำเข้ำโดยสถำนที่น ำเข้ำอำหำรแต่ละแห่ง  แยกหน่วยงำนที่เป็นผู้อนุญำต 
ตำม  ๕.๔  เช่น  ๐๐๐๑  แทนล ำดับที่  ๑,  ๐๐๙๙  แทนล ำดับที่  ๙๙,  ๐๑๑๐  แทนล ำดับที่  ๑๑๐,  ๑๐๐๑  
แทนล ำดับที่  ๑๐๐๑ 

ข้อ ๖ ให้แสดงเลขสำรบบอำหำรในเครื่องหมำย                      ด้วยตัวเลขที่มีสีตัดกับ  
สีพ้ืนของกรอบ  และมีขนำดไม่เล็กกว่ำ  ๒  มิลลิเมตร  สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลำก 

  กรณีที่ไม่อำจแสดงเลขสำรบบอำหำรตำมวรรคหนึ่งได้  ให้ชี้แจงและแสดง เหตุผล
ประกอบค ำชี้แจงต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพ่ือพิจำรณำ  ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำอำจให้ควำมเห็นชอบในกำรแสดงเลขสำรบบอำหำรต่ำงไปจำกข้อก ำหนดในวรรคหนึ่งได้ 
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ข้อ 7 กำรขอรับเลขสำรบบอำหำรของอำหำรตำมข้อ  4  ให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  หรือนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  หรือยื่นค ำขอด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต์  (web  site)  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
https://privus.fda.moph.go.th/  โดยต้องยื่นหลักฐำนเอกสำรตำมที่ก ำหนดตำมบัญชีหมำยเลข  2  
แนบท้ำยระเบียบนี้   

  เมื่อได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว  ต้องมีเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  
อย่ำงน้อย  ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  รำยละเอียดกรรมวิธีกำรผลิต  ชนิดภำชนะบรรจุ   
และกรณีสูตรส่วนประกอบมีกำรเติมสำรส ำคัญต้องจัดเตรียม  Raw  Material  Specification   
ณ  สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำ  ส ำหรับกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   

  ทั้งนี้  กำรแสดงชื่ออำหำร  เพ่ือขอรับเลขสำรบบอำหำรดังกล่ำว  ต้องไม่ใช้ชื่ออำหำร 
ที่ผู้อนุญำตหรือผู้ได้รับมอบหมำยสั่งยกเลิกเลขสำรบบอำหำร  ตำมข้อ  9  (9.1)  (9.2)  (9.3)  (9.5)  
(9.6)  (9.7)  และ  (9.17)   

ข้อ 8 กำรแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที่ผลิตอำหำร  สถำนที่น ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักร  และกำรแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อำหำรให้ปฏิบัติตำมบัญชีหมำยเลข   3  
แนบท้ำยระเบียบนี้   

ข้อ 9 ให้ผู้อนุญำตหรือผู้ได้รับมอบหมำย  มีอ ำนำจในกำรสั่งยกเลิกเลขสำรบบอำหำร  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  เครื่องส ำอำง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
  9.6 เป็นอำหำรที่มีฉลำกหรือเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณ  คุณประโยชน์เป็นยำ  

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท  ยำเสพติดให้โทษ  เครื่องส ำอำง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
  9.7 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ  ผู้ผลิต  ผู้น ำเข้ำ  ผู้ว่ำจ้ำงผลิต  ผู้ว่ำจ้ำงน ำเข้ำ  

เจ้ำของผลิตภัณฑ์  ผู้จัดจ ำหน่ำย  หรือผู้แทนจ ำหน่ำย  กระท ำกำรโฆษณำคุณประโยชน์  คุณภำพ   
หรือสรรพคุณของอำหำร  อันเป็นเท็จหรือเป็นกำรหลอกลวงให้เกิดควำมหลงเชื่อโดยไม่สมควร   
ตำมมำตรำ  40   

  9.8 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ  ผลิตจำกสถำนที่ผลิตอำหำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
จนเข้ำข่ำยเป็นโรงงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต 
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  9.9 เป็นอำหำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ฉลำกไว้แล้ว  แต่มิได้มำยื่นค ำขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ถูกต้อง  ภำยในระยะเวลำที่ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

  9.10 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ  สถำนที่ผลิตอำหำร  หรือสถำนที่น ำเข้ำอำหำรได้
เลิกกิจกำรแล้ว  หรือไม่มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  หรือไม่มีสภำพท่ีจะผลิตหรือน ำเข้ำอำหำรได้   

  9.11 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ  ภำยหลังได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว  ปรำกฏว่ำ  
ผู้ผลิต  หรือผู้น ำเข้ำไม่ปฏิบัติตำมข้อ  7  ดังนี้ 

    (1) ไม่พบหรือไม่มีเอกสำรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ  ณ  สถำนที่ผลิต
อำหำรหรือสถำนที่น ำเข้ำอำหำร  ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  รำยละเอียดกรรมวิธีกำรผลิต   
ชนิดภำชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์  หรือ  Raw  Material  Specification  ในกรณีสูตรส่วนประกอบ 
มีกำรเติมสำรส ำคัญ  ซึ่งในขั้นตอนกำรขอรับเลขสำรบบอำหำรไม่มีกำรแจ้งข้อมูลดังกล่ำวกับผู้อนุญำต  หรือ 

    (2) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ  ณ  สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำ  
หรือต่อมำภำยหลังพบว่ำ  มีรำยละเอียดที่ เป็นสำระส ำคัญของเอกสำรและข้อเท็จจริง  ได้แก่   
สูตรส่วนประกอบ  100%  กรรมวิธีกำรผลิต  ภำชนะบรรจุ  ขนำดรับประทำนที่แสดงบนฉลำกอำหำร  
ไม่ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตของผลิตภัณฑ์  หรือ  Raw  Material  Specification  ในกรณีสูตรส่วนประกอบ 
มีกำรเติมสำรส ำคัญ  ซึ่งในขั้นตอนกำรขอรับเลขสำรบบอำหำร  มีกำรแจ้งข้อมูลดังกล่ำวกับผู้อนุญำต  
ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเอกสำรประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้   

  9.12 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ  ประเภทของอำหำรไม่ตรงตำมที่ได้แจ้งไว้ 
ตอ่ผู้อนุญำต   

  9.13 เป็นอำหำรที่ตรวจสอบพบว่ำ  มีกำรยื่นค ำขอรับเลขสำรบบอำหำรไม่เป็นไป
ตำมบัญชีหมำยเลข  2  แนบท้ำยระเบียบนี้   

  9.14 เป็นอำหำรใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่ำนกำรประเมินควำมปลอดภัยและไม่ได้ส่งมอบฉลำก
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติก่อน  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง
อำหำรใหม่ 

  9.15 เป็นอำหำรที่ได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว  ต่อมำภำยหลังพบว่ำไม่เป็นไป 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำหำรนั้น  ๆ  เช่น  พบส่วนประกอบที่ไม่อนุญำตให้ใช้ 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  หรือกรรมวิธีกำรผลิตไม่สอดคล้องกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  เป็นต้น 

  9.16 เป็นอำหำรตำมบัญชีหมำยเลข  2  (2.4)  (1)  ที่ไม่ได้ส่งผลกำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพหรือมำตรฐำนเมื่อมีกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยเป็นครั้งแรก   

  9.17 กรณีนอกเหนือจำกข้อ  9 .1 -9.16  เมื่ อตรวจพบว่ำไม่ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติอำหำร  พ.ศ.  2522  กฎกระทรวง  ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  หรือระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภค  โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรพิจำรณำยกเลิกหลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร  (กพส.) 
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ข้อ 10 กำรยกเลิกเลขสำรบบอำหำรหรือหลักฐำนกำรไดร้ับเลขสำรบบอำหำร  ให้ด ำเนินกำร  ดงันี ้
  10.๑ รำยงำนข้อเท็จจริงพร้อมด้วยหลักฐำนเสนอผู้อนุญำตเมื่อมีกรณีตำมข้อ  ๙  

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
  10.2 ก่อนยกเลิกเลขสำรบบอำหำรหรือหลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร  ต้องให้โอกำส

ผู้รับอนุญำตได้ทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอ  และมีโอกำสได้โต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำนของตน  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 

  10.3 กำรแจ้งยกเลิกเลขสำรบบอำหำรหรือหลักฐำนกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร 
ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 

ข้อ ๑1 กรณีที่ผู้รับอนุญำตมีควำมประสงค์จะขอยกเลิกเลขสำรบบอำหำร  หรือมีควำมประสงค์ 
จะขอยกเลิกใบอนุญำตผลิตอำหำร  (อ.2)  หรือยกเลิกใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร  
(อ.7)  หรือยกเลิกใบส ำคัญกำรได้รับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  (สบ.1/1)  หรือค ำขอรบั
เลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  (แบบ  สบ.๑)  ให้ผู้รับอนุญำตยื่นค ำขอยกเลิกกำรอนุญำต/
เลขสำรบบอำหำร  ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้  หรือมีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอยกเลิกพร้อมส่งหลักฐำน
กำรได้รับอนุญำตหรือใบส ำคัญฉบับจริงต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  หรือนำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดที่เป็นผู้อนุญำต  ให้ผู้อนุญำตท ำเป็นหนังสือหรือยกเลิกในฐำนข้อมูลกำรอนุญำต   

ทั้งนี้  กำรยกเลิกใบอนุญำตผลิตอำหำร  (อ.2)  หรือยกเลิกใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำ  
ในรำชอำณำจักร  (อ.7)  หรือยกเลิกใบส ำคัญกำรได้รับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน   
(สบ.1/1)  หรือค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  (แบบ  สบ.๑)  มีผลให้ผลิตภัณฑ์อำหำร 
ที่ ได้รับเลขสำรบบอำหำรภำยใต้ใบอนุญำตหรือใบส ำคัญดังกล่ำวสิ้นสภำพไปด้วยทุกรำยกำ ร   
และไม่สำมำรถผลิตหรือน ำเข้ำอำหำรดังกล่ำวได้อีกต่อไป 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญำตเลขสำรบบอำหำรสำมำรถแสดงเลขสำรบบอำหำรที่ฉลำกได้จนกว่ำ
ใบอนุญำตผลิตอำหำร  (แบบ  อ.๒)  ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร  (แบบ  อ.๗)  
ใบส ำคัญกำรได้รับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  (สบ.1/1)  หรือค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำร 
ที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  (แบบ  สบ.๑)  สิ้นอำยุหรือสิ้นสภำพ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญำตเลขสำรบบอำหำรก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  29  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ธเรศ  กรัษนัยรววิงค ์

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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บัญชีหมายเลข ๑ 
แนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางแสดงรหัสจังหวัด 
 

เลข ชื่อจังหวัด เลข ชื่อจังหวัด เลข ชื่อจังหวัด เลข ชื่อจังหวัด 
10 กรุงเทพมหานคร 31 บุรีรัมย์ 50 เชียงใหม่ 72 สุพรรณบุรี 
11 สมุทรปราการ 32 สุรินทร์ 51 ล าพูน 73 นครปฐม 
12 นนทบุรี 33 ศรีสะเกษ 52 ล าปาง 74 สมุทรสาคร 
13 ปทุมธานี 34 อุบลราชธานี 53 อุตรดิตถ์ 75 สมุทรสงคราม 
14 พระนครศรีอยุธยา 35 ยโสธร 54 แพร่ 76 เพชรบุรี 
15 อ่างทอง 36 ชัยภูมิ 55 น่าน 77 ประจวบคีรีขันธ์ 
16 ลพบุรี 37 อ านาจเจริญ 56 พะเยา 80 นครศรีธรรมราช 
17 สิงห์บุรี 38 บึงกาฬ 57 เชียงราย 81 กระบี่ 
18 ชัยนาท 39 หนองบัวล าภู 58 แม่ฮ่องสอน 82 พังงา 
19 สระบุรี 40 ขอนแก่น 60 นครสวรรค์ 83 ภูเก็ต 
20 ชลบุร ี 41 อุดรธานี 61 อุทัยธานี 84 สุราษฎร์ธานี 
21 ระยอง 42 เลย 62 ก าแพงเพชร 85 ระนอง 
22 จันทบุรี 43 หนองคาย 63 ตาก 86 ชุมพร 
23 ตราด 44 มหาสารคาม 64 สุโขทัย 90 สงขลา 
24 ฉะเชิงเทรา 45 ร้อยเอ็ด 65 พิษณุโลก 91 สตูล 
25 ปราจีนบุรี 46 กาฬสินธุ์ 66 พิจิตร 92 ตรัง 
26 นครนายก 47 สกลนคร 67 เพชรบูรณ์ 93 พัทลุง 
27 สระแก้ว 48 นครพนม 70 ราชบุรี 94 ปัตตานี 
30 นครราชสีมา 49 มุกดาหาร 71 กาญจนบุรี 95 ยะลา 

      96 นราธิวาส 
                         หมายเหตุ :  ตัวเลขที่ใช้แทนชื่อรหัสจังหวัดนี้อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย 

 
 



บัญชีหมายเลข ๒ 
แนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 256๒ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

การขอรับเลขสารบบอาหาร 
การขอรับเลขสารบบอาหารส าหรับอาหารที่ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย ให้ด าเนินการยื่นค าขอ

อนุญาตพร้อมหลักฐานโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. อาหารควบคุมเฉพาะ 
1.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือน าเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต

อาหารหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารตาม
แบบ อ.17 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 พร้อมหลักฐาน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2526 โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

1.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารทีไ่ม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1  การอนุญาต
เลขสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตออกใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ สบ.1/1 
แนบท้ายระเบียบนี้ 

และยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมหลักฐาน สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลากอาหาร และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
ตามแบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

1.3 กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่
เข้าข่ายโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามมาตรา ๑๔ จากผู้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  
อ.๑๗  ท้ายกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ก่อน จึงสามารถใช้เลขสารบบอาหารส าหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วสามารถผลิตได้ต่อไป 

1.4 กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่เข้าข่ายโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหาร
ตามมาตรา ๑๔ เป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานจากผู้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว และได้รับใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร ตามแบบ อ.18 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2526 แล้ว สามารถใช้เลขสารบบอาหารส าหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วสามารถผลิตได้ต่อไป   

2. อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ที่ให้ยื่นจดทะเบียนอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่, นมโค, นมปรุงแต่ง,  
นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
กาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูปผสม กาแฟปรุงส าเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่ 

2.1 กรณผีลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือน าเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหาร หรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้ง
รายละเอียดอาหาร พร้อมหลักฐาน คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ (ถ้ามี) สูตรส่วนประกอบ รายงานผลการ
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ตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการจด
ทะเบียนอาหาร ตามแบบ สบ.5/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

2.2  กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ ในแบบ สบ.1  
การอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตออกใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตาม
แบบ สบ.1/1 แนบท้ายระเบียบนี้ 

และยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร พร้อมหลักฐาน คุณภาพมาตรฐาน
ของวัตถุดิบ (ถ้ามี) สูตรส่วนประกอบ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน และเอกสารอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการจด
ทะเบียนอาหาร ตามแบบ สบ.5/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3  กรณีผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัล
เยลลี่ ให้ยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดของข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้าน
จุลินทรีย์ของวัตถุดิบ (Raw material specification) ที่เป็นส่วนประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และเอกสารอื่นแล้วแต่กรณีเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่อวิทยาศาสตร์ และลักษณะของวัตถุดิบแต่ละชนิด ส าหรับวัตถุดิบที่เป็นพืช 
(2)  ส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิด วิธีการควบคุมความสม่ าเสมอของคุณภาพ และ  

วิธีตรวจเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ 
(3)  ชนิดและความเข้มข้นของตัวท าละลายที่ใช้สกัด ชนิดสาระส าคัญหรือกลุ่มสารที่ได้ 

จากการสกัด (ในกรณีที่สามารถระบุได้) อัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้ต่อสารสกัดที่ได้ 1 กรัม 
(Extraction ratio) ส าหรับวัตถุดิบที่เป็นสารสกัด 

(4) วิธีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบหลักหรือสารส าคัญหรือตัวเทียบ (Markers) 
พร้อมข้อก าหนดของสารนั้นๆในวัตถุดิบ ส าหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงปริมาณองค์ประกอบหลักหรือ
สารส าคัญ 

2.4 กรณีผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, 
ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร, และรอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่  ให้ยื่นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้นๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) กรณผีลิต ให้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ชุดต้นฉบับ เมื่อมี  
การผลิตเพ่ือจ าหน่ายเป็นครั้งแรก  

(2) กรณีน าเข้า ให้ยื่นผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ชุดต้นฉบับ 
ประกอบการจดทะเบียนอาหาร  

(3) ผลการตรวจวิเคราะห์ตามข้อ (1) หรือ (2) ต้องวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรัฐของประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย
หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
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3. อาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อน
น าไปใช้ ได้แก่ อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  

3.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือน าเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อม
หลักฐาน คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ (ถ้ามี)สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลากอาหาร และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการอนุญาต
ใช้ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2  กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 การ
อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตออกใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ 
สบ.1/1 แนบท้ายระเบียบนี้ 

และยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมหลักฐาน  คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ (ถ้า
มี)สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลากอาหาร และ
เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) 
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการอนุญาต
ใช้ฉลากอาหาร ตามแบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

4. อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอ่ืนนอกเหนือจากอาหารตามข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น  
อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร 

4.1 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือน าเข้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิต
อาหารหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้ง
รายละเอียดอาหาร (กรณีไม่แจ้งสูตรส่วนประกอบ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการแจ้ง
รายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.7/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2 กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 การ
อนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารให้ผู้อนุญาตออกใบส าคัญการได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.1/1 แนบท้ายระเบียบนี้ 

และยื่นค าขอแจ้งรายละเอียดอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต ์(web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนผู้อนุญาตจะออกเลขสารบบอาหาร และใบส าคัญการแจ้ง
รายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.7/1 แนบท้ายระเบียบนี้ โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5. อาหารใหม่ ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนน าไปใช้ 
อาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ ซึ่งผ่านการประเมินความ

ปลอดภัย การขอรับเลขสารบบอาหาร กรณีเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามข้อ 1 ส าหรับอาหารอ่ืน
นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 – 4 แล้วแต่กรณี 

พร้อมทั้งส่งข้อมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน และเงื่อนไขการใช้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเห็นชอบ และฉลากอาหาร 
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6. การออกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหารทุกประเภท  
ให้ผู้อนุญาตแจ้งเงื่อนไขการยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร ตามที่ระบุในข้อ ๙ 

ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.256๒ 
ไว้เป็นเอกสารแนบท้ายใบส าคัญ เพ่ือให้ผู้รับอนุญาตทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้อนุญาต ไม่สามารถรับค าขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://privus.fda.moph.go.th/ได้ 
ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารค าขอพร้อมหลักฐานต่อผู้อนุญาต และผู้อนุญาตออกหลักฐานการอนุญาตโดยลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 



บัญชีหมายเลข ๓ 
แนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 256๒ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร  
และการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารให้ด าเนินการยื่นค าขอแก้ไขพร้อมหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร 
1.1 สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน  

1.1.1 หากประสงค์จะขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารให้ยื่นแบบ อ.5 ตาม
ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522  

1.1.2 กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ่ืนๆ เช่น การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร การแก้ไขเลขที่
สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การเพ่ิมประเภทอาหาร การยกเลิกหรือแก้ไขประเภทอาหาร หรือการ
เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลหรือนิติบุคคล ให้ยื่นค าขอตามแบบ ส.4 พร้อมหลักฐาน  

1.2 สถานที่ผลิตอาหารทีไ่ม่เข้าข่ายโรงงาน 
ให้ยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามแบบ สบ.2 พร้อม

หลักฐาน ให้เป็นไปตามท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบส าคัญการได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย

โรงงานให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนให้เป็นปัจจุบันในใบส าคัญการได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานตามแบบ สบ.1/1 แนบท้ายระเบียบนี้ 

2. การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
2.1  หากประสงค์จะขอย้ายสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารให้ยื่นแบบ อ.10 ตามท้าย

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522  
2.2  กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ่ืนๆ เช่น การแก้ไขชื่อสถานที่น าเข้าอาหาร การแก้ไขเลขที่

สถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร การเพ่ิมประเภทอาหาร การยกเลิกหรือแก้ไขประเภทอาหาร หรือการ
เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลหรือนิติบุคคล ให้ยื่นค าขอตามแบบ ส.5 พร้อมหลักฐาน  

3. การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 
3.1 อาหารควบคุมเฉพาะ 

3.1.1 การแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหารส าหรับอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตจาก
สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายเป็นโรงงานหรือน าเข้า ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ตามแบบ อ.19  
ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2522 พร้อมหลักฐานด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การอนุญาตให้แก้ไขให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร ตามแบบ อ.18 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2526) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
พ.ศ.2526 พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข โดยออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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3.1.2 การแก้ไขรายละเอียดใบส าคัญการอนุญาตฉลากส าหรับอาหารควบคุมเฉพาะที่
ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้
ฉลากอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การอนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ผู้อนุญาตแก้ไข
รายการให้ครบถ้วนให้เป็นปัจจุบันในใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข ตาม
แบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

3.2 การแก้ไขรายละเอียดใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลาก ส าหรับอาหารที่ต้องมีฉลากที่
ร ัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ต ้องส ่งมอบฉลากให้ตรวจอนุม ัต ิก ่อนน าไปใช้ ได ้แก ่ อาหารที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ 

ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

การอนุญาตให้แก้ไข ให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในใบส าคัญการ
อนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข ตามแบบ สบ.3/1 แนบท้ายระเบียบนี้ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.3 การแก้ไขรายละเอียดใบส าคัญการจดทะเบียน ส าหรับอาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนน าไปใช้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  

ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  
ที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การอนุญาตให้แก้ไขให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและออกใบส าคัญ
จดทะเบียนอาหาร พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข ตามแบบ สบ.5/1 แนบท้ายระเบียบนี ้ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.4 อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ที่ให้ยื่นจดทะเบียนอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนน าไปใช้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , 
รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูปผสม 
กาแฟปรุงส าเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่ 

ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  
ที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ (web site) ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การอนุญาตให้แก้ไข ให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในใบส าคัญจด
ทะเบียนอาหาร พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข ตามแบบ สบ.5/1 แนบท้ายระเบียบนี ้ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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3.5 อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอื่นนอกเหนือจากอาหารตาม  ข้อ 3.3 และ
ข้อ 3.4 อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร  (กรณีที่ได้รับเลข
สารบบอาหารก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และที่ได้รับเลขสารบบอาหารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559) 

ให้ยื่นแบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
(กรณีไม่แจ้งสูตรส่วนประกอบ) ที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การอนุญาตให้แก้ไข ให้ผู้อนุญาตแก้ไขรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันใน ใบส าคัญ
การแจ้งรายละเอียดอาหาร พร้อมทั้งระบุประวัติการแก้ไข ตามแบบ สบ.7/1 แนบท้ายระเบียบนี้ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.6 อาหารใดๆ ที่ได้รับอนุมัติฉลากแล้ว 
ในกรณีที่การแก้ไขไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐาน

หรือความปลอดภัยของอาหารนั้นๆ ดังต่อไปนี้  ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหารตามแบบ  
อ.19 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.  2522) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2522 หรือ ยื่นแบบแก้ไข
รายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากที่ได้รับอนุญาตไว้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซ ต์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
https://privus.fda.moph.go.th/ โดยให้ระบุเฉพาะส่วนที่ประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ือให้ผู้อนุญาตพิจารณา
อนุญาตเฉพาะในส่วนนั้น 

3.6.1  การแก้ไขชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่น าเข้าอาหาร เพื่อให้
ตรงตามค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หรือใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน หรือใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี 

3.6.2  การแก้ไขชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศ เพ่ือให้ตรงตาม
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร หรือค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือใบส าคัญการใช้ฉลากอาหาร 

3.6.3  การแก้ไขข้อความบนฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เก่ียวข้อง เช่น  

- เพ่ิมข้อความ Product of Thailand เพ่ือส่งออกโดยมีรายละเอียดส่วนอ่ืน
ของฉลากคงเดิม ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ 

- เพ่ิมข้อความหรือค าเตือน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  
การแสดงฉลากอาหารของอาหารในภาชนะบรรจุ หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

3.6.4  การแก้ไขข้อความที่เก่ียวข้องกับข้อแนะน าในการบริโภค เช่น 
- เพ่ิม/เปลี่ยนแปลง ควรดื่มให้หมดทันทีหลังเปิดดื่ม หรือ 
- ไม่ควรบริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ช ารุด บวม มีรูรั่ว หรือมีกลิ่นผิดปกติ หรือ 
- เขย่า (ขวด กล่อง กระป๋อง ฯลฯ) ก่อนดื่ม หรือ 
- ควรแช่เย็นเพื่อให้รสชาติดีขึ้น หรือ 
- ชงในน้ าอุ่นหรือน้ าเย็นก็ได้ เป็นต้น 

3.6.5  การแก้ไขข้อความที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการผลิต หรือการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย 
เช่น  
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- เพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความ ผลิตเฉพาะเพ่ือ..... (ตัวอย่าง เช่น ผลิตเฉพาะ
เพ่ือ บริษัท เบิกบานใจ จ ากัด) หรือ 

- จ าหน่ายเฉพาะที่..... หรือ 
- ควบคุมการผลิตโดย..... หรือ 
- ผลิตภายใต้การควบคุม..... หรือ 
- ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพโดย..... หรือ 
- ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ.....  เป็นต้น 

3.6.6  การแสดงข้อความส่งเสริมการขายที่ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง เช่น  

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

จ าหน่าย” หรือ “สินค้าตัวอย่าง ห้ามจ าหน่าย” 
- แสดงค าว่า “ใหม่” “โฉมใหม่” ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยวางจ าหน่ายใน

ท้องตลาด โดยให้มีระยะเวลาการแสดงข้อความดังกล่าว ไม่เกิน ๑ ปี โดยอาจมีรูปแบบฉลากเดิม และรูปแบบ
ฉลากใหม่ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

3.6.7  การแก้ไขลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษร ขนาดและสีของภาพบนฉลาก หรือสีพ้ืน
ฉลาก โดยข้อความบนฉลากยังต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย และไม่ขัดกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

3.6.8  การแก้ไขการจัดวางต าแหน่งของข้อความ หรือรูปภาพที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
โดยไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
เช่น 

- การย้ายต าแหน่งข้อความ ชื่ออาหาร จากด้านข้างไป แสดงด้านหน้าฉลาก 
เมื่อวางจ าหน่ายแทน 

- การย้ายต าแหน่งข้อความ วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุจากด้านใต้กระป๋องไปแสดง
ด้านบนกระป๋องแทน เป็นต้น 

3.6.9  การแก้ไขช่องทางการติดต่อกับผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้จัดจ าหน่าย รวมถึงชื่อและ
ที่อยู่ของผู้จัดจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

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

3.6.10 การแก้ไขเครื่องหมายบาร์โค้ด สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุ หรือการ 
รีไซเคิลภาชนะบรรจุ 

3.6.11 การแก้ไขเครื่องหมายที่เก่ียวข้องกับศาสนา ตามท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
ท าหน้าที่เก่ียวข้องในการออกใบรับรอง เช่น 

- เพ่ิม/ตัด เครื่องหมายฮาลาล หรือ เครื่องหมายโคเชอร์ (kosher) เป็นต้น 
3.6.12 การแก้ไขข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการใน

การแข่งขันกีฬา 
3.6.13 การแก้ไขกรรมวิธีการเก็บรักษา เช่น 
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- เพ่ิมข้อความ “เมื่อเปิดแล้ว ควรเทใส่ชามกระเบื้อง” หรือ บริโภคไม่หมดควร
เก็บในตู้เย็น เป็นต้น 

3.6.14 การแก้ไขข้อความที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  ว ่าด ้วยเรื ่อง  การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ หรือประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และไม่เก่ียวข้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น 

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

3.6.15 การแสดงข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
การศึกษาเท่านั้น เช่น 

- “ผลิตภัณฑ์เพ่ือการศึกษาทางการแพทย์” เป็นต้น 
3.6.16 การแก้ไขข้อความภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยที่

ได้รับอนุญาตแล้วบนฉลากอาหาร เช่น เพ่ิม/ตัด/แก้ไข ชื่อและที่ตั้ง สารอาหาร ส่วนประกอบ วิธีการใช้ 
ค าแนะน า เป็นต้น 

3.6.17 การเพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข้อความหรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการกุศล 
สังคม การบริจาค การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของผู้ผลิต 

3.6.18 การแก้ไขเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า โดยไม่ขัดกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

3.6.19 การแก้ไขรูปภาพในฉลาก โดยไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมและไม่ขัด
กับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น 

- การเปลี่ยนรูปท่าทางของการ์ตูน จากวิ่งเป็นว่ายน้ า หรือเตะฟุตบอล หรือเล่น
บาสเกตบอล เป็นต้น 

3.6.20 การแก้ไขข้อความเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ืน และต้องไม่ขัดกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เช่น  

- เพ่ิมค าว่า “เครื่องดื่ม” ที่ฝาขวดตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต เป็นต้น 
3.6.21 การแก้ไขข้อความ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 

การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ เช่น เพ่ิมการแสดงข้อมูลสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หรือภาวะภูมิไวเกิน 
การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น 

3.6.22 การแก้ไขวัตถุดิบที่มีเลขสารบบอาหารและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ 
โดยวัตถุดิบที่ใช้ยังคงให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ สี กลิ่น รส เช่นเดียวกับท่ีได้รับอนุญาตไว้ เช่น  

- การเปลี่ยนแปลงเลขสารบบอาหารของวัตถุแต่งกลิ่นรส เป็นต้น 

3.7 เพื ่อประโยชน์ในการส่งออก อาหารที ่ได้ร ับเลขสารบบอาหารแล้ว มีความ
จ าเป็นต้องใช้ชื่ออาหารหรือใช้ฉลากอาหารตามที่ผู้สั่งซื้อต้องการ 

ให้ยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร
ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (web 
site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส าหรับกรณีอาหารตามข้อ 3.1 และ 3.2 ต้องส่งตัวอย่าง
ฉลากเพ่ิมเติมด้วย 
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เมื่อผู้อนุญาตรับเรื่องแล้ว ถ้ามิได้แจ้งการไม่อนุญาตภายในสามวันนับแต่วันได้รับหนังสือ
และตัวอย่างฉลากจากผู้รับอนุญาต ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้รับอนุญาตใช้ชื่ออาหารหรือใช้ฉลากอาหารดังกล่าว
ส าหรับอาหารส่งออกได้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้อนุญาต ไม่สามารถรับค าขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ (web site) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ให้ผู้ขอ
อนุญาตยื่นเอกสารค าขอพร้อมหลักฐานต่อผู้อนุญาต และผู้อนุญาตออกหลักฐานการอนุญาตโดยลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 



แบบ สบ.1 เลขรับที่                          . 
 วันที่                              . 

ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 
เขียนที ่                                             . 
วันที่          เดือน                   พ.ศ.        . 

1.  ข้าพเจ้า                                                  อายุ                 ปี สัญชาติ                        . 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                     ออกให้ ณ                                              . 
อยู่เลขท่ี                               ตรอก/ซอย                         ถนน                           หมู่ที ่           . 
ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท์                                                   โทรสาร                                                           . 

ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ในนามของ                                                                     . 
(ชื่อผู้ขออนุญาต) 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                                            โดยมี                                                    . 
เป็นผู้ด าเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ                                                                                    . 
อยู่เลขท่ี                               ตรอก/ซอย                         ถนน                          หมู่ที ่            . 
ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท์                                           โทรสาร                                    และมีสถานที่เก็บอาหารอยู่ 
เลขที่                                  ตรอก/ซอย                         ถนน                           หมู่ที ่            . 
ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท์                                           โทรสาร                                    . 

2.  อาหารที่ผลิต ณ สถานที่ผลิตนี้ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ดังนี้ 
 3.1 ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2 กรรมวิธีการผลิต 
 3.3 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิต รวมทั้งจ านวนคนงาน 
 3.4 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 3.5 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิต 
 3.6 ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 
 3.7 ส าเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทน   

นิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 3.8 ส าเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ 
 3.9 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 3.10 หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
 3.11 อ่ืนๆ                                                     . 
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4.  ขอรับรองว่า 

4.1  การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ 
    เก็บรักษาอาหาร 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ 
    เก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย 
 อ่ืนๆ                                                                                                      . 

4.2  อาหารที่ผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                        . 

                                                                                                           . 
  ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
  ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุท่ีห้ามใช้ 

ในอาหาร 
  ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลติ น าเข้า หรือจ าหนา่ย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่อง 

อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย เป็นส่วนประกอบ 
  แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก 
  ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
  อ่ืนๆ                                                                                                     . 

4.3  ต้องยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต 
ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบก่อนการผลิตครั้งแรกของอาหาร แต่ละรายการ
ทุกครั้ง  ส าหรับอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร 

5. ส าหรับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายตามกลุ่ม 4 (อาหารนอกเหนือจากกลุ่ม 1, 2 และ 3)  
   ให้ยื่นขอแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต  
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค ารับรองดังกล่าวข้างต้นสามารถปฏิบัติได้ทุกประการ 

 
ลงชื่อ                                 ผู้ด าเนินกิจการ 

(                                ) 

 

หมายเหตุ  :  การฝ่าฝืนค ารับรองในข้อ 4.1-4.3 ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 

 
 
 

 

เลขรับที่                         . 
วันที่                              . 
 



แบบ สบ.1/1                                                                                                                           

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 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 

 

 
ใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 

 

ใบส าคัญเลขที ่  XX-X-XXXXX                                                                       
 

ให้ไว้แก่ 
 

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

โดยมี                              ชื่อผู้ด าเนินกิจการ (บุคคลธรรมดา)                                               . 
เป็นผู้ด าเนินกิจการ เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 

 
ณ สถานที่ผลิต ชื่อ                      ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร                                                      .                                                      

อยู่เลขที.่..............................อาคาร/ตึก............................................... ชั้น ....................... ห้อง......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..............................................
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...............................  
และมีสถานที่เก็บอาหาร อยู่เลขที่.....................อาคาร/ตึก.........................................ชั้น .................... ห้อง.....................  
ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..............................................
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...............................  
 

ใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานนี้ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไว้
ในใบส าคัญและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้เท่านั้น 

 

ให้ไว้ ณ วันที่                เดอืน                       พ.ศ. .................... 

 
          ................................................. 
ต าแหน่ง................................................. 

                                                                              ผู้อนุญาต 
 
หมายเหตุ :   1. ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบส าคัญฉบับน้ีไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีผลิตท่ีระบุไว้ในใบส าคัญ  

2. สถานประกอบการต้องได้รับการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ภายในระยะเวลา 3 ป ีเป็นอย่างน้อย เพื่อสงวนสิทธิ์ในเรื่อง 
   การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและขอให้พิจารณาเงื่อนไขการรับหลักฐานการตรวจประเมินส าหรับการขออนุญาตตามท่ีส านักงาน 
   คณะกรรมการอาหารและยาก าหนดด้วย 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกใบส าคัญเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงานน้ี  

รวมท้ังเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงานท่ีได้รับตามเอกสารฉบับน้ี หากปรากฏว่ามีการกระท าอันเข้าลักษณะอาหารท่ีต้องถูกยกเลิก 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 



แบบ สบ.2 เลขรับที่                          . 
 วันที่                              . 

 
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 

1.  ข้าพเจ้า                                                                   เป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต 
ชื่อ                                                                                     เลขที่                                   . 
ตรอก/ซอย                       ถนน                          หมู่ที่             ต าบล/แขวง                            . 
อ าเภอ/เขต                               จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย ์                          . 
โทรศัพท์                         โทรสาร                          เลขสถานที่ผลิตอาหาร                                . 

ขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหาร/สถานที่เก็บอาหาร ดังนี้ 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐาน ดังนี้ 
 2.1 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) จ านวน 1 ฉบับ 
 2.2 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิตอาหาร รวมทั้งจ านวน

คนงาน 
 2.3 แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 2.4 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน 
 2.5 ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 
 2.6 ส าเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทน   

นิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 2.7 ส าเนารูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ 
 2.8 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 2.9 อื่นๆ                                                     . 

3.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการผลิตอาหารในสถานที่ผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
    ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสขุลักษณะทั่วไป และว่าด้วยเรื่อง                                                       . 

ลงชื่อ                                 ผู้ด าเนินกิจการ 
(                                ) 

 



แบบ สบ.3/1 (อิเล็กทรอนิกส์)                                                                                                                           
 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health 

Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >  
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ .............................. โดย: ……………………………………    หน้า .../... 

 

 

QR code 

 

 
ใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

 

เลขสารบบอาหาร   XX-X-XXXXX-Y-YYYY                                        ให้ไว้ ณ วันที่                       . 
 

ให้ไว้เพื่อแสดงว่าผลติภณัฑ์ตามขอ้มูลนี้ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด ตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 

 
 

  การผลติเพื่อจ าหน่าย   การน าเข้าเพื่อจ าหน่าย   การผลติเพื่อส่งออก (ไม่จ าหนา่ยในประเทศ) 
   

ช่ืออาหารภาษาไทย  
 

ช่ืออาหารภาษาอังกฤษ  
 

ประเภทอาหาร  
ชนิดอาหาร  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
กรรมวิธีการผลิตหลัก  
ลักษณะของอาหาร 
 

 

ชนิดและขนาดภาชนะบรรจ ุ
 
 

 

อายุการเก็บผลติภณัฑ ์  
วัตถุประสงค์ของฉลาก 
 
 
 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ์ (Product Profile) ตามเอกสารแนบท้ายใบส าคัญนี ้
เมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต้องมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ได้แก่ สูตรส่วนประกอบ  100%  รายละเอียด
กรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุ และกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารส าคัญต้องจัดเตรียม Raw Material Specification ณ สถานที่ผลิตหรือ
สถานท่ีน าเข้า ส าหรับการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่   

ให้ไว้แก่ 

ผู้รับอนุญาตผลิตช่ือ                                                      เลขท่ีใบอนุญาตผลติ/เลขสถานท่ีผลติ                                             .. 
สถานท่ีผลติชื่อ                                                                                       อยูเ่ลขท่ี                                                    . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                                  หมู่ที่                                              . 
ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต                                              จังหวัด                                       .  
รหัสไปรษณีย์                                                             โทรศัพท ์                                        โทรสาร                             . 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                                                                                                    . 
 
 
 



แบบ สบ.3/1 (อิเล็กทรอนิกส์)                                                                                                                           
 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health 

Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >  
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ .............................. โดย: ……………………………………    หน้า .../... 

 

 

QR code 

ผู้รับอนุญาตน าเข้าช่ือ                                                                 เลขท่ีใบอนุญาตน าเข้าฯ                                                .      
สถานท่ีน าเข้าช่ือ                                                                                        อยู่เลขท่ี                                                  . 
ตรอก/ซอย                                               ถนน                                                  หมู่ที่                                              . 
ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต                                                จังหวัด                                       .  
รหัสไปรษณีย์                                                          โทรศัพท ์                                          โทรสาร                               . 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                                                                                                     . 
 

สถานท่ีผลติในต่างประเทศช่ือ                                                                                                                                    . 
ที่อยู่                                                                                                                                                                  . 
จังหวัด                                                       . ประเทศ                                           รหัสไปรษณยี์                                 .
โทรศัพท ์                            โทรสาร                        .ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                           .                            

 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งท่ี.............. วันที่............................... 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหารน้ี รวมท้ัง 
เลขสารบบอาหารที่ได้รับตามเอกสารฉบับน้ี หากปรากฏว่ามีการกระท าอันเข้าลักษณะอาหารท่ีต้องถูกยกเลิกตามระเบียบ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สบ.3/1 (อิเล็กทรอนิกส์)                                                                                                                           
 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health 

Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >  
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ .............................. โดย: ……………………………………    หน้า .../... 

 

 

QR code 

ขอรับรองว่า 
 

1. จะแสดงข้อความในฉลากให้ปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพ้ืนฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุอาหาร และจะด าเนินการจัดท าฉลากให้
ถูกต้อง 

2. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 

3. ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (novel food) ที่ต้องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม ่(Novel food) 

หรือ เป็นอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว 
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกีย่วข้อง (กรณีเป็นอาหารที่ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน) 
 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
 ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลติ น าเขา้ หรือจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอ่ืนท่ีมิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
 การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการก าหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ 
 การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ 
 ขอรับรองว่าผลติภณัฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................  
 ขอรับรองว่าผลติภณัฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่ ............................................. 
 อื่นๆ......................................................................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................................................................ 
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องยื่นค าขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารพร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือส าหรับ

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 
5. รายละเอียดที่ได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมูลที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่

เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือส าเนาที่ถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้องรับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่แจ้งไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่และข้อก าหนดของกฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดที่เกิดขึ้นหากผลิ ตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อก าหนดอื่นๆที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้ 

 

 

ลงช่ือ                                ผู้ด าเนินกิจการ 
วันท่ี                                   . 
 
 

** หมายเหตุ : การออกใบส าคัญอิเล็กทรอนิกส์ตามท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนนิการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารนี ้
ส่วนที่เว้นว่างไว้จะแสดงเฉพาะชุดข้อมูลที่อนุญาตหรือมีการแจ้งไว้เท่านั้น ** 

 
 
 
 
 
 



แบบ สบ.3/1 (อิเล็กทรอนิกส์)                                                                                                                           
 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 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)                                                                                                                           
 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health 

Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >  
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ ………………………………โดย: ……………………………………    หน้า .../... 

 

 

QR code 

 

 
ใบส าคัญการจดทะเบียนอาหาร 

 

เลขสารบบอาหาร   XX-X-XXXXX-Y-YYYY                                        ให้ไว้ ณ วันที่                       . 
 

ให้ไว้เพื่อแสดงว่าผลติภณัฑ์อาหารตามข้อมูลนีไ้ดจ้ดทะเบยีนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด ตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
  การผลติเพื่อจ าหน่าย   การน าเข้าเพื่อจ าหน่าย   การผลติเพื่อส่งออก (ไม่จ าหนา่ยในประเทศ) 
   

ช่ืออาหารภาษาไทย  
 

ช่ืออาหารภาษาอังกฤษ  
 

ประเภทอาหาร  
ชนิดอาหาร  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
กรรมวิธีการผลิตหลัก  

รายละเอียดผลิตภณัฑ์ (Product Profile) ตามเอกสารแนบท้ายใบส าคัญนี ้
เมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต้องมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ได้แก่ สูตรส่วนประกอบ  100%  รายละเอียด
กรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุ และกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารส าคัญต้องจัดเตรียม Raw Material Specification ณ สถานที่ผลิตหรือ
สถานท่ีน าเข้า ส าหรับการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่   

ให้ไว้แก่ 

ผู้รับอนุญาตผลิตช่ือ                                                      เลขท่ีใบอนุญาตผลติ/เลขสถานท่ีผลติ                                             .. 
สถานท่ีผลติชื่อ                                                                                       อยู่เลขท่ี                                                    . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                                  หมู่ที่                                              . 
ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต                                              จังหวัด                                       .  
รหัสไปรษณีย์                                                             โทรศัพท ์                                        โทรสาร                             . 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                                                                                                    . 
 
ผู้รับอนุญาตน าเข้าช่ือ                                                                 เลขท่ีใบอนุญาตน าเข้าฯ                                                .      
สถานท่ีน าเข้าช่ือ                                                                                        อยู่เลขท่ี                                                  . 
ตรอก/ซอย                                               ถนน                                                  หมู่ที่                                              . 
ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต                                                จังหวัด                                       .  
รหัสไปรษณีย์                                                          โทรศัพท ์                                          โทรสาร                               . 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                                                                                                     . 
 

สถานท่ีผลติในต่างประเทศช่ือ                                                                                                                                    . 
ที่อยู่                                                                                                                                                                  . 
จังหวัด                                                       . ประเทศ                                           รหัสไปรษณยี์                                 .
โทรศัพท ์                            โทรสาร                        .ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                           .                            

ปรับปรุงข้อมูลครั้งท่ี.............. วันที่............................... 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบส าคัญการจดทะเบียนอาหารนี ้รวมทั้งเลขสารบบอาหารที่ได้รับตามเอกสารฉบบันี ้ 
หากปรากฏว่ามกีารกระท าอันเข้าลกัษณะอาหารที่ต้องถกูยกเลิกตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 



แบบ สบ.5/1 (อิเล็กทรอนิกส์)                                                                                                                           
 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health 

Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >  
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ ………………………………โดย: ……………………………………    หน้า .../... 

 

 

QR code 

ขอรับรองว่า 
 

1. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 

 

2. ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งน้ี เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (novel food) ที่ต้องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม ่(Novel food) 

หรือ เป็นอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว 
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกีย่วข้อง (กรณีเป็นอาหารที่ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน) 
 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
 ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลติ น าเขา้ หรือจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอ่ืนท่ีมิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
 การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการก าหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ 
 การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ 
 ขอรับรองว่าผลติภณัฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................  
 ขอรับรองว่าผลติภณัฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่ ............................................. 
 อื่นๆ......................................................................................................................................................................................................... 

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

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

3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องยื่นค าขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารพร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4. รายละเอียดที่ได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมูลที่ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือส าเนาที่ถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้องรับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่แจ้งไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่และข้อก าหนดของกฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดที่เกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อก าหนดอื่นๆที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้ 

 
 

ลงช่ือ                                ผู้ด าเนินกิจการ 
วันท่ี                                   . 

   
 

** หมายเหตุ : การออกใบส าคัญอิเล็กทรอนิกส์ตามท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนนิการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารนี ้
ส่วนที่เว้นว่างไว้จะแสดงเฉพาะชุดข้อมูลที่อนุญาตหรือมีการแจ้งไว้เท่านั้น ** 

 
 
 
 
 
 



แบบ สบ.7/1 (อิเล็กทรอนิกส์)                                                                                                                           
 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health 

Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >  
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ …………………………โดย: ……………………………………    หน้า .../... 

 

 

QR code 

 

 
ใบส าคัญการแจ้งรายละเอียดอาหาร 

 

เลขสารบบอาหาร   XX-X-XXXXX-Y-YYYY                                        ให้ไว้ ณ วันที่                       . 
 

ให้ไว้เพื่อแสดงว่าผลติภณัฑ์อาหารตามข้อมูลนีไ้ด้แจ้งรายละเอียดไวก้ับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวดั ตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
  การผลติเพื่อจ าหน่าย   การน าเข้าเพื่อจ าหน่าย   การผลติเพื่อส่งออก (ไม่จ าหนา่ยในประเทศ) 
   

ช่ืออาหารภาษาไทย  
 

ช่ืออาหารภาษาอังกฤษ  
 

ประเภทอาหาร  
ชนิดอาหาร  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
กรรมวิธีการผลิตหลัก  
เมื่อได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต้องมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ได้แก่ สูตรส่วนประกอบ  100%  รายละเอียด
กรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุ และกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารส าคัญต้องจัดเตรียม Raw Material Specification ณ สถานที่ผลิตหรือ
สถานท่ีน าเข้า ส าหรับการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่   

ให้ไว้แก่ 

ผู้รับอนุญาตผลิตช่ือ                                                      เลขท่ีใบอนุญาตผลติ/เลขสถานท่ีผลติ                                             .. 
สถานท่ีผลติชื่อ                                                                                       อยู่เลขท่ี                                                    . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                                  หมู่ที่                                              . 
ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต                                              จังหวัด                                       .  
รหัสไปรษณีย์                                                             โทรศัพท ์                                        โทรสาร                             . 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                                                                                                    . 
 
ผู้รับอนุญาตน าเข้าช่ือ                                                                 เลขท่ีใบอนุญาตน าเข้าฯ                                                .      
สถานท่ีน าเข้าช่ือ                                                                                        อยู่เลขท่ี                                                  . 
ตรอก/ซอย                                               ถนน                                                  หมู่ที่                                              . 
ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต                                                จังหวัด                                       .  
รหัสไปรษณีย์                                                          โทรศัพท ์                                          โทรสาร                               . 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                                                                                                     . 
 

สถานท่ีผลติในต่างประเทศช่ือ                                                                                                                                    . 
ที่อยู่                                                                                                                                                                  . 
จังหวัด                                                       . ประเทศ                                           รหัสไปรษณยี์                                 .
โทรศัพท ์                            โทรสาร                        .ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)                                           .                            

ปรับปรุงข้อมูลครั้งท่ี.............. วันที่...............................  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจังหวัด สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกใบส าคัญการแจ้งรายละเอียดอาหารน้ี รวมท้ัง 

เลขสารบบอาหารที่ได้รับตามเอกสารฉบับน้ี หากปรากฏว่ามีการกระท าอันเข้าลักษณะอาหารท่ีต้องถูกยกเลิกตามระเบียบ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 



แบบ สบ.7/1 (อิเล็กทรอนิกส์)                                                                                                                           
 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Food and Drug Administration Ministry of Public Health 

Available at < www.fda.moph.go.th ในส่วนบริการประชาชน >  
พิมพ์จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง วันที:่ …………………………โดย: ……………………………………    หน้า .../... 

 

 

QR code 

ขอรับรองว่า 
 

1. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 

 

2. ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งน้ี เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (novel food) ที่ต้องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม ่(Novel food) 

หรือ เป็นอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว 
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกีย่วข้อง (กรณีเป็นอาหารที่ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน) 
 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
 ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลติ น าเขา้ หรือจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอ่ืนท่ีมิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
 การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการก าหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ 
 การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ 
 ขอรับรองว่าผลติภณัฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ .............................................  
 ขอรับรองว่าผลติภณัฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่ ............................................. 
 อื่นๆ......................................................................................................................................................................................................... 

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

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

3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องยื่นค าขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารพร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4. รายละเอียดที่ได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมูลที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือส าเนาที่ถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้องรับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่แจ้งไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่และข้อก าหนดของกฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ยงความรับผิ ดที่เกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อก าหนดอื่นๆที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้ 

 

 
ลงช่ือ                                ผู้ด าเนินกิจการ 
วันท่ี                                   . 

   
 

**หมายเหตุ : การออกใบส าคัญอิเล็กทรอนิกส์ตามท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนนิการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารนี ้
ส่วนที่เว้นว่างไว้จะแสดงเฉพาะชุดข้อมูลที่อนุญาตหรือมีการแจ้งไว้เท่านั้น** 



 

 

แบบ ส.4         เลขรับท่ี …………………………. 
         ลงวนัท่ี ………………………….. 

 (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 

ค ำขอเปล่ียนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร 

1.  ข้าพเจ้า ………..……………..……………………………  อายุ …… ปี สญัชาติ …………
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ………………………………. ออกให้ ณ ………………………………………. 
อยู่เลขท่ี …………………. ตรอก/ซอย …………………………… หมู่ท่ี …….. ถนน ………….………….….. 
ต าบล/แขวง ……………………………… อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั …………..……………. 
โทรศพัท์ ……………………………………… 

2.  ขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตอาหาร เลขท่ี ……………………………… ซึง่ให้ไว้แก่ 
…………………………………………………… โดยมี …………………………….……….. เป็นผู้ด าเนินกิจการ
สถานท่ีผลิตเลขท่ี …….…………….. ตรอก/ซอย …………………………  ถนน ………….…………….……….  
หมูท่ี่ ………… ต าบล/แขวง ………………………………….. อ าเภอ/เขต ………………………………………. 
จงัหวดั …………………..……………. โทรศพัท์ ……………………………………… 

3.  รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

พร้อมค าขอฯนีไ้ด้แนบเอกสารมาด้วย คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(ลงลายมือช่ือ) ……………..………………… ผู้ ย่ืนค าขอ 

              (…………………………….…………….) 



 

 

แบบ ส.5         เลขรับท่ี …………………………. 
         ลงวนัท่ี ………………………….. 

 (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 

ค ำขอเปล่ียนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรือส่ังอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

1.  ข้าพเจ้า ………..……………..……………………………  อายุ …… ปี สญัชาติ …………
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ………………………………. ออกให้ ณ ………………………………………. 
อยู่เลขท่ี …………………. ตรอก/ซอย …………………………… หมู่ท่ี …….. ถนน ………….………….….. 
ต าบล/แขวง ……………………………… อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั …………..……………. 
โทรศพัท์ ……………………………………… 

2.  ขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร เลขท่ี …………… 
ซึง่ให้ไว้แก่ …………………………………………………… โดยมี ……………………….……….. เป็นผู้ด าเนิน
กิจการ สถานท่ีน าเข้าฯเลขท่ี …….………….. ตรอก/ซอย ………………………  ถนน ….…………….……….  
หมูท่ี่ ………… ต าบล/แขวง ………………………………….. อ าเภอ/เขต ………………………………………. 
จงัหวดั …………………..……………. โทรศพัท์ ……………………………………… 

3.  รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

พร้อมค าขอฯนีไ้ด้แนบเอกสารมาด้วย คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(ลงลายมือช่ือ) ……………..………………… ผู้ ย่ืนค าขอ 
                (……………………..………..) 



แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/เลขสารบบอาหาร 
 

วันที่ .............................................. 
 
เรื่อง ขอยกเลิกใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร/ใบอนุญาตผลิตอาหาร/สบ.1/เลขสารบบอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับจริง) จ านวน..............ฉบับ 
2.  ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ฉบับจริง) จ านวน..............ฉบับ 
3.  ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)  จ านวน..............ฉบับ 

(ฉบับจริง) 
4.  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (ฉบับจริง) จ านวน..............รายการ 
5.  ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) (ฉบับจริง) จ านวน..............รายการ 
6.  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จ านวน..............รายการ 

(ฉบับจริง) 
7.  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................ จ านวน..............รายการ 

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

ด้วย (ชื่อผู้รับอนุญาต) ................................................................................................... ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาต   น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เลขสถานที่ ........................................ 

  ผลิตอาหาร เลขสถานที่ ........................................ 
  ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) เลขสถานที ่............................ 
  เลขสารบบอาหารที่ ...................................................................................................................  

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

...................................................................................................................................................  
มีความประสงค์ขอยกเลิกใบอนุญาต/เลขสารบบอาหารดังกล่าว เนื่องจาก ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
โดยได้แนบเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมาพร้อมนี้ และรับทราบว่าการยกเลิกใบอนุญาตมีผลให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ใบอนุญาตนั้นๆสิ้นสภาพไปด้วยทุกรายการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1.  ผู้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาตน้ันๆ หรือทายาท (กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต) 

2.  กรณีนิติบุคคลต้องเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสือรับรองนิติบุคคลเท่าน้ัน 

3.  แนบส าเนาใบแจ้งความ กรณีไม่แนบใบอนุญาต/ใบส าคัญ/แบบจดแจ้ง ฉบับจริง 

(ระบุเลข 13 หลัก กรณีแจ้งยกเลิกผลิตภัณฑ์) 



 
หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก 

จ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
 

เขียนที่......................................................................... 
วันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. ..................... 

 
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับอนุญาต).................................................... ..............ในนามของ (ชื่อสถานที่ผลิต) 

....................................................................................อยู่เลขท่ี.............................. ตรอก/ซอย........................... 
ถนน................................... .....................หมู่ท่ี........................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................................... จังหวดั.............................................. ............................ 
โทรศัพท์..................................... ขอเพ่ิมแบบฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศ 
......................................................................................................................................................... เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อ  
ชื่ออาหาร ..................................................................................................................................................... 
อาหารที่ขอเพ่ิมชื่อหรือฉลากดังกล่าวได้รับเลขสารบบอาหารที่................................................... .............................. 
ออกให้ ณ วันที่............................... เดือน................................................... พ.ศ. ..................................................... 
 
1.กรณเีป็นอาหารควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหารหรือ
ใบส าคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร ข้าพเจ้าไดแ้นบหลักฐาน ดังนี้ 

1.1 ฉลากใหม่ท่ีจะส่งออก 
1.2 ค าแปลภาษาตา่งประเทศ ยกเว้นข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 

2.ขอรับรองว่า 
2.1 ฉลากอาหารนี้ ส าหรับชนิดและขนาดบรรจุที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไว้แล้ว 
2.2 ฉลากแสดงชื่ออาหารและ สูตรส่วนประกอบสอดคล้องตามท่ีแจ้งไว้ 
2.3 ฉลากแสดงประเทศผู้ผลิต 
2.4 ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร หรือ เลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต อย่างใด

อย่างหนึ่ง 
2.5 ฉลากแสดงรุ่นการผลิต (เฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร) 

 
 
 

(ลายมือชื่อ)................................................. ผู้ยื่นค าขอ 

เลขที่รับ………………………………………… 
วันที่อนุมัติ............................................ 


