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สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบและปฏิบัติในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
1. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2. ศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่น ามายื่นขออนุญาตอยํางละเอียด พร๎อมจัดเตรียมข๎อมูล

ผลิตภัณฑ์ ให๎ครบถ๎วนเพื่อสามารถตอบค าถามและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แกํเจ๎าหน๎าที่ได๎ 
3. ศึกษาข้ันตอน และระยะเวลาการขออนุญาตสถานที่ผลิต/ น าเข๎า และผลิตภัณฑ์ตามแบบค าขอฯ

ประเภทตํางๆ เพ่ือจัดเตรียมแผนธุรกิจได๎อยํางถูกต๎อง 
4. กรณีที่ทํานไมํแนํใจวําผลิตภัณฑ์ของทํานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถสอบถามได๎ที่

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ทีก่ลุํมก าหนดมาตรฐาน ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5. จัดเตรียมเอกสารตามค าแนะน าในคูํมือฉบับนี้ 
6. หากผู๎ที่มาติดตํอไมํได๎เป็นเจ๎าของกิจการหรือกรรมการผู๎มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู๎

ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตผลิต (อ.2, สบ.1) / น าเข๎าอาหาร (อ.7) จะต๎องได๎รับมอบอ านาจจากผู๎มีอ านาจกํอน 
7. เมื่อยื่นค าขอและได๎รับเลขรับค าขอเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาค าขอ

อนุญาตผํานอินเตอร์เน็ตได๎ที่ www.fda.moph.go.th โดยเลือกที่บริการออนไลน์      ตรวจสอบผลการพิจารณา
ค าขอ        ส านักอาหาร  

กรณีหากไมํมาพบหรือไมํด าเนินการแก๎ไขหรือสํงเอกสารเพิ่มเติมให๎แล๎วเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนดไว๎ ส านักอาหารจะด าเนินการสํงคืนค าขอฯ ดังกลําว 

8. ไมํมีคําธรรมเนียมส าหรับแบบฟอร์มและการยื่นขออนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) หรือยื่น
จดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5) หรือค าขอแก๎ไขรายละเอียดของอาหารที่ได๎รับอนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบสบ.4) 
หรือ ค าขอแก๎ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.6)  ของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 

9. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จัดเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ดังนั้นจึงไมํมีผลใน
การป้องกัน หรือรักษาโรค ซึ่งผู๎บริโภคที่มีสุขภาพปกติ (มิใชํผู๎ป่วย) ใช๎รับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารหลักตามปกติ โดยคาดหวังทางด๎านสํงเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/
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กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

พระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศและค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) 
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 เรื่อง การใช๎จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร 
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ.2555 เรื่อง การใช๎จุลินทรีย์โพรไบโอติกใน

อาหาร (ฉบับที่ 2) 
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ.2556 เรื่อง ซัยคลาเมต 
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ.2556 เรื่อง สตีวิออลไกลโคไซด์ 
9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 
เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 

10.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) 

11. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง การใช๎จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ.2555 เรื่อง การ
ใช๎จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2) 

12. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขอ
อนุญาตใช๎ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานด๎านจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค 

13. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข๎อก าหนดการใช๎สํวนประกอบที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแรํธาตุ 

14. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข๎อก าหนดการใช๎สํวนประกอบที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน 

15.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตส าหรับการน าเข๎า
อาหาร 

16.  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข๎อก าหนดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจ าหนําย 
(Certificate of Free Sale: CFS) และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับ
หนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale: CFS) เพ่ือประกอบการน าเข๎าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ฉบับที่ 
2) 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวกับวัตถุห้ามใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 151) พ.ศ.2536 เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห๎ามใช๎ในอาหาร 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 247) พ.ศ.2544 เรื่อง ก าหนดวัตถุที่ห๎ามใช๎ในอาหาร 

(ฉบับที่ 2) 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 292) พ.ศ.2548 เรื่องก าหนดอาหารที่ห๎ามผลิต น าเข๎า 

หรือจ าหนําย 
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 296) พ.ศ.2549 เรื่องอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ๎า 
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551 ก าหนดอาหารที่ห๎ามผลิต น าเข๎า หรือ

จ าหนําย เป็นสํวนประกอบ 
6. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีน

และสารในกลุํมเมลามีน  
7. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีน

และสารในกลุํมเมลามีน (ฉบับที่ 2)  
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 341) พ.ศ. 2555 เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขการน าเข๎าอาหารที่

มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศและค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวกับฉลากและ
การกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ

บรรจุ 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่244) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่

ใช๎เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยูํในภาชนะบรรจุ 
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 245) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มี

สํวนผสมของวํานหางจระเข ๎
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 255) พ.ศ.2545 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบ

แป๊ะก๏วยและสารสกัดจากใบแป๊ะก๏วย 
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) 
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ.2556 เรื่อง การแสดงข๎อความ “พรีเมียม” บน

ฉลากอาหาร 
9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงข๎อความกลําวอ๎างเกี่ยวกับหน๎าที่

ของสารอาหาร 
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10. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การแสดงข๎อความบนฉลากอาหาร
เกี่ยวกับการได๎รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 

11. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพ
สํวนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุ 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 92) พ.ศ.2528 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ

ภาชนะบรรจุ การใช๎ภาชนะบรรจุและการห๎ามใช๎วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ

ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวกับการฉายรังสี 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 เรื่อง อาหารฉายรังสี 
2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง อาหารฉายรังสี 
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นิยามของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 
 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายความวํา ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎รับประทานนอกเหนือจากการรับประทาน

อาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอ่ืนเป็นองค์ประกอบ อยูํในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือ
ลักษณะอ่ืน ซึ่งมิใชํรูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) ส าหรับผู๎บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด๎าน
สํงเสริมสุขภาพ  

สารอาหารหรือสารอื่น หมายถึง  
1. วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แรํธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว์ 
2. สารเข๎มข๎น สารเมตาโบไลท์ สํวนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1)   
3. สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2) 
4. สํวนผสมอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยํางของสารใน (1) (2) หรือ (3)  
5. สารหรือสิ่งอ่ืนตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการอาหาร 
ตัวอยํางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได๎รับอนุญาต 
- กลุํมสารสกัดจากพืช เชํน ผงบุก (กลูโคแมนแนน) , เกสรดอกไม๎, ส๎มแขก, สารสกัดจากใบ

แป๊ะก๏วย/เมล็ดองุํน/สาหรําย เป็นต๎น 
- กลุํมสารสกัดจากสัตว์ เชํน สารสกัดจากเปลือกสัตว์ทะเล (ไคโตซาน) , โปรตีนจากปลาทะเล   

เป็นต๎น 
- กลุํมน้ ามันและไขมัน เชํน เลซิติน, น้ ามันอีฟนิ่งพริมโรส,น้ ามันปลา เป็นต๎น 
- กลุํมโปรตีน วิตามิน และแรํธาตุ เชํน เบต๎าแคโรทีนธรรมชาติ เป็นต๎น 
- กลุํมธัญพืช เชํน ร าข๎าวสาลีชนิดเม็ด, ร าข๎าวโอ๏ต, จมูกข๎าวสาลี เป็นต๎น 
- กลุํมอ่ืนๆ เชํน บริวเวอร์ยีสต์ชนิดเม็ด, เบเกอร์ยีสต์, โพรโพลิส (ยางผึ้ง) เป็นต๎น 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่น าเข๎ามาแบํงบรรจุหรือน าไปผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยไมํมีการเปลี่ยนแปลงสํวนประกอบ เชํน การน าไปตอกเม็ดโดยไมํมีการเติมสํวนผสมอ่ืน
ใดอีก เป็นต๎น ด๎วย 

 
รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 

รอยัลเยลลี หมายความวํา ผลิตภัณฑ์ของผึ้งที่ใช๎เป็นอาหารส าหรับเลี้ยงตัวอํอนของผึ้งนางพญา มี
ลักษณะเหมือนครีมข๎นสีขาว และให๎หมายความรวมถึงรอยัลเยลลีที่น าไประเหยน้ าออกจนแห๎งด๎วยกรรมวิธีที่
เหมาะสม มีลักษณะเป็นผงหรือเกล็ด หรือลักษณะอ่ืน 

ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี หมายความวํา ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยัลเยลลีผสมกับสํวนประกอบอ่ืน เชํน น้ าผึ้ง 
เกสรดอกไม๎ หรือสิ่งอื่นที่ไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 

    ผลิตภัณฑ์     
         
   ตรวจสอบประเภทอาหาร  ไมํแนํใจ  
         
   

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 สอบถาม

ประเภท
อาหาร 

 

         
  

 

ขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือน าเข๎า 
(ดูรายละเอียดการขออนุญาต

สถานทีผ่ลิตหรือน าเข๎าท่ีคูํมือส าหรับ
ประชาชนที่เก่ียวข๎อง และเวปไซต์*) 

 

  

         
 

 
 ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

[ขอเลขสารบบอาหารด๎วยแบบ สบ.
3 หรือ สบ.5 แล๎วแตํกรณี] 

 
 

 

         
  

         ยื่น สบ.5 
    

         ยื่น สบ.3 
 

         

 ผลิตเพ่ือสํงออก (ดูรายละเอียดที่หน๎า 8) หรือ 
 ผลิต/น าเข๎าเพ่ือจ าหนํายในประเทศ ที่มีสํวนประกอบ
ส าคัญเป็นไปตามบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศก าหนด  หรือสํวนประกอบทั้งหมด
ตรงตามที่ เ คยได๎ รับอนุญาตกํอนประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 293 (พ.ศ.2548) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ใช๎บังคับ (ดูรายละเอียดที่หน๎า 9) 

  
 สํวนประกอบที่ส าคัญนอกเหนือจากที่
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด        
(ดูรายละเอียดที่หน๎า 10) 

 

         
* -สถานที่ผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงาน http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/msb1.php  
   -สถานที่ผลิตอาหารที่เข๎าขํายโรงงาน http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/mo1.php  
   -สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-
FOOD/mo6.php  

 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/msb1.php
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/mo1.php
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/mo6.php
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/mo6.php
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

1.ผู๎ยื่นค าขอนัดหมายลํวงหน๎าท่ีเว็บไซดส์ านักอาหารหรือทางโทรศัพท์ และยื่นค า
ขอและเอกสารหลักฐานที ่OSSC ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

6. ผู๎มีอ านาจ ลงนาม ใบอนุญาตฯ/ใบส าคญัฯ/แบบค าขอฯ/ 
(แล๎วแตํกรณี) 

 

7. ธุรการบันทึกข๎อมูลในระบบสารสนเทศด๎านอาหาร/
ประทับตราผู๎อนุญาตและลงวันท่ี/สํงมอบแกํผู๎ประกอบการ 

 

8. ธุรการห๎องเก็บเอกสารจัดเก็บเข๎าแฟ้ม 

ไมํครบถ๎วน 

ครบถ๎วน 

ไมํอนุญาต 
 

อนุญาต 
 

3. ธุรการบันทึกข๎อมูลลงระบบสารสนเทศและออกใบรับค า
ขอให๎ผู๎ยื่นค าขอ 

ลงนามหนังสือสํงคืนค าขอ 
 

ผู๎ยื่นค าขอลงนามรับทราบ
ข๎อบกพรํองและแก๎ไขให๎ถูกต๎อง 

 

ลงนามในแบบตรวจสอบค าขอ
และบันทึกข๎อบกพรํอง  
โดยพนักงานเจ๎าหนา๎ที ่

 

 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบ 

ความครบถ๎วนของเอกสารและหลกัฐานและลงผล
ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข๎อบกพรํอง 

 

4. ผู๎ประเมิน/คณะประเมิน/ผู๎เชี่ยวชาญ ด าเนินการประเมิน
ความสอดคล๎องตามกฎหมายและบันทึกผลในแบบประเมิน

ความสอดคล๎อง 
 

 5. ผู๎มีอ านาจลงนาม 
พิจารณาตัดสิน อนุญาต/ไมํอนุญาต 

 

ธุรการบันทึกข๎อมูลลงระบบ
สารสนเทศและออกใบรับค า

ขอให๎ผู๎ยื่นค าขอ 

 ผู๎ยื่นค าขอยื่นแกไ๎ขข๎อบกพรํอง 
ภายใน 10 วันท าการ นับแตํวันท่ียื่น 

 

ครบถ๎วน และ  

ไมํเกินก าหนด 

สํงคืนค าขอโดยพนักงานเจ๎าหน๎าที่
และบันทึกในแบบตรวจสอบค าขอ

และบันทึกข๎อบกพรํอง 
 

ไมํครบถ๎วน หรือ เกินก าหนด 
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การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ผู๎ใดมีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต๎องด าเนินการดังตํอไปนี้ 
1. กรณผีลิตในประเทศ ให๎ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร เพ่ือผลิตอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารโดยศึกษาจากเอกสารคูํมือส าหรับประชาชน เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพ่ิม
ประเภทอาหาร หรือเวปไซต์ http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/mo1.php (สถานที่ผลิต
อาหารที่เข๎าขํายโรงงาน) หรือเอกสารคูํมือส าหรับประชาชน เรื่อง การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขําย
โรงงาน หรือในเว็บไซด์ http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/msb1.php (สถานที่ผลิตอาหารที่
ไมํเข๎าขํายโรงงาน) 

2. กรณนี าเข๎าจากตํางประเทศ ให๎ยื่นขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร เพ่ือน าเข๎า
อาหารประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยศึกษาจากคูํมือส าหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎า
มาในราชอาณาจักร และขอเพ่ิมประเภทอาหาร หรือในเว็บไซด์ http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-
FOOD/mo6.php 

เมื่อทํานด าเนินการขั้นตอนดังกลําวข๎างต๎นเรียบร๎อยแล๎ว ให๎จัดเตรียมค าขออนุญาตพร๎อมหลักฐาน
ตํางๆ เพ่ือยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แล๎วแตํกรณี ดังตํอไปนี้ 

 

การย่ืนใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) 
แบํงได๎ 2 กรณี ดงัตํอไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเพ่ือจ าหนํายในการสํงออก เอกสารหรือหลักฐานที่ต๎องใช๎
ประกอบการยื่นขออนุญาต ดังนี้ 

 
1.1 ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหารแบบ (แบบ สบ.5)  จ านวน 2 ฉบับ 
1.2 เอกสารสูตรสํวนประกอบและรายละเอียดจากผู๎ผลิต จ านวน 2 ฉบับ 
1.3 เอกสารจากผู๎สั่งซื้อแสดงสูตรสํวนประกอบโดยระบุวํา จ านวน 1 ฉบับ 

ผลิตภัณฑ์ดังกลําวสามารถจ าหนํายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน 
ประเทศผู๎สั่งซื้อได๎ และรายละเอียดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  

1.4 บันทึกค าให๎การของผู๎ขออนุญาตรับทราบวํา ยินดีให๎เพิกถอน จ านวน 1 ฉบับ 
เลขสารบบอาหาร และอาจถูกด าเนินคดี หากพบการฝ่าฝืน 
หรือมีการน าผลิตภัณฑ์ดังกลําวมาจ าหนํายภายในประเทศ 
(ดูรายละเอียดได๎ท่ีภาคผนวก 1) 

1.5 ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารหรือ ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ จ านวน 1 ฉบับ 
ผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงานที่ได๎รับอนุญาตแล๎ว (แล๎วแตํกรณี) 

1.6 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู๎ด าเนินกิจการไมํได๎มาด าเนินการ จ านวน 1 ฉบับ 
ด๎วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ตํอผู๎รับมอบอ านาจ 1 คน)  
กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล การมอบอ านาจทั่วไปต๎อง 
เป็นไปตามเง่ือนไขของนิติบุคคลผู๎ขออนุญาต 
 
 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/mo1.php
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/msb1.php
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/mo6.php
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/mo6.php
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2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิต/น าเข๎าเพ่ือจ าหนํายในประเทศ ที่มีสํวนประกอบส าคัญเป็นไปตาม
บัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด (ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2558 มี 2 ฉบับ ได๎แกํ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข๎อก าหนดการใช๎สํวนประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารชนิดวิตามินและแรํธาตุ และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข๎อก าหนดการใช๎
สํวนประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน) รวมทั้งกรณีผลิตภัณฑ์ที่ยื่นมีสํวนประกอบส าคัญ
ทั้งหมดตรงตามต ารับที่เคยได๎รับอนุญาตแล๎วกํอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช๎บังคับ ไมํวําจะเป็นต ารับเดียวหรือหลายต ารับประกอบกัน แตํสํวนประกอบส าคัญนั้นยัง
ไมํปรากฏในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด ให๎ผู๎ประกอบการยื่นจดทะเบียน
อาหารโดยแนบหลักฐานการได๎รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และเอกสารหรือหลักฐานที่ต๎องใช๎ประกอบการยื่นขอ
อนุญาต ดังนี้ 

2.1 ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหารแบบ (แบบ สบ.5)  จ านวน 2 ฉบบั 
2.2 เอกสารสูตรสํวนประกอบและรายละเอียดจากผู๎ผลิต จ านวน 2 ฉบับ 
2.3 คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช๎เป็นสํวนประกอบส าคัญ  รายการละ 1 ชุด 

(Active raw material specification) ในผลิตภัณฑ์ 
2.4 ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่มรีายละเอียดเป็นไปตาม จ านวน 2 ฉบับ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  
ใบรับรองสถานที่ผลิตส าหรับการน าเข๎าอาหาร (กรณีน าเข๎า) 

2.5 ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักรหรือ  จ านวน 1 ฉบับ 
ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารหรือ ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่  
ผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงานที่ได๎รับอนุญาตแล๎ว (แล๎วแตํกรณี) 

2.6 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู๎ด าเนินกิจการไมํได๎มาด าเนินการ จ านวน 1 ฉบับ 
ด๎วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ตํอผู๎รับมอบอ านาจ 1 คน)  
กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล การมอบอ านาจทั่วไปต๎อง 
เป็นไปตามเง่ือนไขของนิติบุคคลผู๎ขออนุญาต 

ค าขอจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5) กรณีอ๎างอิงสูตรสํวนประกอบ และกรณีแบํงบรรจุ 
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสูตรสํวนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและคุณภาพหรือ

มาตรฐานเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่เคยได๎รับอนุญาตแล๎วนั้น สามารถยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารได๎ด๎วยวิธีการอ๎างอิงสูตรสํวนประกอบ โดยแนบส าเนาใบจดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหาร (แบบ 
สบ.5) ที่เคยได๎รับอนุญาตแล๎ว แทนเอกสารคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช๎เป็นสํวนประกอบส าคัญ (Active 
raw material specification) ทั้งนี้รวมถึงการยื่นค าขออนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) ด๎วย 

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบํงบรรจุจาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เคยได๎รับอนุญาตแล๎ว 
สามารถยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได๎ด๎วยวิธีการแบํงบรรจุ โดยแนบหนังสือยินยอมให๎น าผลิตภัณฑ์
ไปแบํงบรรจุจากผู๎ได๎รับอนุญาต และส าเนาใบจดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหารที่เคยได๎รับอนุญาตแล๎ว 
(แบบ สบ.5) แทนเอกสารคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช๎เป็นสํวนประกอบส าคัญ (Active raw material 
specification) ทั้งนี้รวมถึงการยื่นค าขออนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) ด๎วย 

ศึกษารายละเอียดหลักฐานและเอกสารที่ใช๎ในการยื่นขอจดทะเบียนอาหารเพ่ิมเติมได๎ที่ภาคผนวก 2 เรื่อง
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข๎อบกพรํองส าหรับค าขอจดทะเบียนอาหาร (สบ.5) ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
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การยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสํวนประกอบที่ส าคัญนอกเหนือจากเงื่อนไขการยื่นใบจดทะเบียน

อาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) เอกสารหรือหลักฐานที่ต๎องใช๎ประกอบการยื่นขออนุญาต ดังนี้ 
1. ค าขออนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) จ านวน 2 ฉบับ 
2. เอกสารสูตรสํวนประกอบและรายละเอียดจากผู๎ผลิต จ านวน 2 ฉบับ 
3. กรรมวิธีการผลิต จ านวน 2 ฉบับ 
4. เอกสารแสดงข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางด๎าน จ านวน 1 ฉบับ 

กายภาพ ด๎านเคม ีและด๎านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์  
(Product specification) 

5. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 ฉบับ 
6. เอกสารหลักฐานแสดงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จ านวน 1 ฉบับ 

หรือวัตถุดิบที่ใช๎เป็นสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เชํน หลักฐานแสดงการใช๎วัตถุดิบนั้น เป็นอาหารแตํดั้งเดิม หรือ 
หลักฐานการผํานการประเมินความปลอดภัย และรับรองโดย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต๎น 

7. คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช๎เป็นสํวนประกอบส าคัญ  รายการละ 1 ชุด 
(Active raw material specification) ในผลิตภัณฑ์ 

8. ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่มรีายละเอียดเป็นไปตาม จ านวน 2 ฉบับ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  
ใบรับรองสถานที่ผลิตส าหรับการน าเข๎าอาหาร (กรณีน าเข๎า) 

9. ฉลากอาหาร จ านวน 4 ฉบับ 
10. หนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale)  จ านวน 1 ฉบับ 

รายละเอียดเป็นไปตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจ าหนํายเพื่อประกอบ 
การน าเข๎าผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

11. ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักรหรือ  จ านวน 1 ฉบับ 
ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารหรือ ส าเนาค าขอรับเลขสถานที ่  
ผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงานที่ได๎รับอนุญาตแล๎ว (แล๎วแตํกรณี) 

12. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู๎ด าเนินกิจการไมํได๎มาด าเนินการ จ านวน 1 ฉบับ 
ด๎วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ตํอผู๎รับมอบอ านาจ 1 คน)  
กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล การมอบอ านาจทั่วไปต๎อง 
เป็นไปตามเง่ือนไขของนิติบุคคลผู๎ขออนุญาต 

 
ศึกษารายละเอียดหลักฐานและเอกสารที่ใช๎ในการยื่นขออนุญาตใช๎ฉลากอาหารเพ่ิมเติมได๎ที่ 

ภาคผนวก 3 เรื่องแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข๎อบกพรํองส าหรับค าขออนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (สบ.3) 
ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
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การยื่นขอแก้ไขรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
การขอแก๎ไขรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เชํน ขอแก๎ไขชื่ออาหาร ขอแกไขสูตร

สํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ เป็นต๎น ให๎ยื่นขอแก๎ไขโดยใช๎แบบ สบ.4 หรือ สบ.6 แล๎วแตํกรณี ดังนี้ 
1. การแก๎ไขรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได๎รับเลขสารบบอาหารตามแบบ สบ. 3 ให๎ยื่น

แบบการแก๎ไขรายละเอียดของอาหารที่ได๎รับอนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) 
2. การแก๎ไขรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได๎รับเลขสารบบอาหารตามแบบ สบ.5 ให๎ยื่น

แบบการแก๎ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) 
ส าหรับหลักฐานและเอกสารที่ใช๎ในการยื่นขอแก๎ไขรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล๎วแตํ

กรณี สามารถดรูายละเอียดได๎ที่ ภาคผนวก 4 เรื่องแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข๎อบกพรํองส าหรับค าขอแก๎ไข
ของอาหารที่ได๎รับอนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (สบ.4) ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ ภาคผนวก 5 เรื่องแบบ
ตรวจสอบค าขอและบันทึกข๎อบกพรํองส าหรับค าขอแก๎ไขของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร (สบ.6) ประเภท 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. กรณีขอแก๎ไขสูตรสํวนประกอบต๎องเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให๎ดีขึ้น เชํน 

ไมํท าให๎ปริมาณสารส าคัญลดลง ไมํเพ่ิมและไมํเปลี่ยนแปลงชนิดของสารส าคัญ ไมํท าให๎เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ 
เป็นต๎น ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให๎แก๎ไขสูตรสํวนประกอบจะต๎องพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณไีป 

2. กรณีผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร ตามแบบ สบ.5 แล๎ว ผู๎ประกอบการสามารถ
ด าเนินการแก๎ไขรายการตํางๆ ได๎โดยไมํต๎องยื่นค าขอ สบ.6 ดังนี้ 

2.1 ฉลากอาหาร สามารถแก๎ไขได๎ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
กับเรื่องฉลาก 

2.2 ภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุ สามารถแก๎ไขได๎ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องภาชนะบรรจุ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุต๎องไมํท าให๎ปริมาณสารส าคัญตํอการ
รับประทาน ๑ ครั้งลดลง เชํน บรรจุซองเล็กกิน ๑ ครั้ง การลดขนาดบรรจุจะมีผลให๎ได๎รับปริมาณสารส าคัญลดลง
ตามขนาดบรรจุ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ชื่ออาหาร 

1. ให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ ข๎อ 10 ฉลากที่มีข๎อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมาย
การค๎า เครื่องหมายการค๎าจดทะเบียนไมํวําจะเป็นภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ต๎อง 

1.1 ไมํเป็นเท็จหรือหลอกลวงให๎เกิดความหลงเชื่อโดยไมํสมควร หรือไมํท าให๎เข๎าใจผิดใน
สาระส าคัญ 

1.2 ไมํแสดงถึงชื่ออาหาร สํวนประกอบของอาหาร อัตราสํวนของอาหาร ปริมาณของอาหาร 
หรือแสดงงถึงสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให๎เกิดความหลงเชื่อ 

1.3 ไมํท าให๎เข๎าใจวํามีวัตถุตามข๎อความ ชื่อ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือ
เครื่องหมายการค๎าดังกลําวผสมอยูํในอาหารโดยที่ไมํมีวัตถุนั้นผสมอยูํ หรือมีผสมอยูํในปริมาณที่ไมํอาจแสดง
สรรพคุณ 

1.4 ไมํพ๎องเสียง พ๎องรูป กับค าหรือข๎อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็น
การโอ๎อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงท าให๎เกิดความหลงเชื่อโดยไมํสมควร 

1.5 ไมํขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือสํอไปในทางท าลายคุณคําของ
ภาษาไทย 

1.6 ไมํสํงเสริมหรืออาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลลบทั้ง
ทางตรงหรือทางอ๎อมตํอสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง 

2. การแสดงชื่ออาหารให๎ใช๎ชื่ออยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 
2.1 ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อที่เรียกใช๎อาหารตามปกติ เชํน ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร วิตามินบีรวม, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล-กลูตาไธโอนผสมแอล-คาร์นิทีน เป็นต๎น 
2.2 ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร เชํน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินซี ชนิดเม็ด, 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจนกลิ่นส๎ม ชนิดผง เป็นต๎น 
2.3 ชื่อทางการค๎า การใช๎ชื่อนี้ต๎องมีข๎อความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหารก ากับชื่อ

อาหารด๎วย เชํน บูบี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี และวิตามินอี) เป็นต๎น 
กรณีประสงค์จะแสดงตราหรือเครื่องหมายการค๎าที่ฉลาก ให๎แสดงชื่อตราหรือเครื่องหมายการค๎านั้น

ไว๎ในวงเล็บตํอท๎ายชื่ออาหารในค าขอ เชํน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินซี ชนิดเม็ด (ตราบบีู) เป็นต๎น 
กรณีประสงค์จะมีชื่ออาหารภาษาตํางประเทศ สามารถแสดงได๎โดยแจ๎งให๎สอดคล๎องกับชื่ออาหาร

ภาษาไทยที่แจ๎งในค าขออนุญาต 
3. กรณีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพ่ือสํงออกเทํานั้น และผลิตภัณฑ์น าเข๎าที่ไมํจ าหนํายโดยตรงตํอผู๎บริโภค 

ชื่ออาหารสามารถแสดงแตํภาษาอังกฤษได๎ 

ภาชนะบรรจุ 
การใช๎ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 92) 

พ.ศ.2528 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช๎ภาชนะบรรจุและการห๎ามใช๎วัตถุใดเป็น
ภาชนะบรรจุอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก 
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สูตรส่วนประกอบ 
1. การแจ๎งรายละเอียดสูตรสํวนประกอบ ให๎แจ๎งรายละเอียดข๎อมูลดังนี้ 

1.1 แจ๎งรายละเอียดสูตรสํวนประกอบตามจริงที่ผลิตทั้งหมด รวมถึงปริมาณวัตถุเจือปน
อาหาร และ/หรือสารเพิ่มปริมาณ (Excipients) 

1.2 แจ๎งรายละเอียดสูตรสํวนประกอบเป็นน้ าหนัก ตํอหนํวย (แคปซูล, ซอง, ช๎อนโต๏ะ, ฯลฯ) 
กรณีบรรจุในแคปซูลให๎แจ๎งสูตรสํวนประกอบยํอยของแคปซูลทั้งหมดเป็นน้ าหนั กเพ่ือตรวจสอบ (การแจ๎ง
รายละเอียดสูตรสํวนประกอบให๎แจ๎งเป็นชื่อสามัญของสาร หากแจ๎งเป็นชื่อทางการค๎า จะไมํสามารถตรวจสอบได๎) 

1.3 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเหลวและสูตรสํวนประกอบแจ๎งเป็นปริมาตร (ml) ต๎องแจ๎งคํา
ความหนาแนํนของผลิตภัณฑ์ (Density) เพ่ิม เพ่ือใช๎ตรวจสอบปริมาณการบริโภคตํอวัน 

1.4 แจ๎งหน๎าที่ของสารที่ ใสํ  ให๎แยกเป็นสารส าคัญ/สํวนประกอบที่ส าคัญ  (Active 
Ingredients) และ สํวนประกอบที่ไมํส าคัญ (Inactive Ingredients) หรือ แจ๎งกลุํมหน๎าที่ (Function) ของวัตถุ
เจือปนอาหาร หรือ Excipients ก็ได๎ 

1.5 ระบุข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Standard) ของ Inactive Ingredients (หรือ
แจ๎งเป็นหนังสือของบริษัทฯ อีกฉบับ ก็ได๎) 

1.6 แจ๎งขนาดรับประทานตํอวัน (เพ่ือตรวจสอบปริมาณการบริโภคตํอวัน) 
1.7 แจ๎งวิธีรับประทาน เชํน ละลายผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ในน้ า 200 มล. กรณีที่ไมํสามารถ

บริโภคได๎ทันทีเทํานั้น (เพ่ือใช๎ตรวจสอบวัตถุเจือปนอาหารที่ต๎องค านวณในสภาพพร๎อมบริโภค) 
1.8 แจ๎งอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ให๎สอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ หรือให๎

เป็นไปตามอายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบที่ใช๎ ที่มีอายุการเก็บรักษาน๎อยที่สุด 
2. กรณีมีสํวนประกอบส าคัญเป็นไปตามบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศก าหนดและปริมาณเกิน 10% ของปริมาณท่ีอนุญาตสูงสุด อนุญาตให๎แสดงในชื่ออาหารได๎ 
3. กรณีสูตรสํวนประกอบมีการใสํวัตถุดิบนั้นๆ อนุญาตให๎ใช๎ค าวํา “รส.....” หรือ “ผสม.....” เป็น

สํวนชื่ออาหาร เชํน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนรสนม เป็นต๎น 
4. กรณีสูตรสํวนประกอบใช๎วัตถุแตํงกลิ่นรส และประสงค์แสดงในชื่ออาหาร ให๎แสดงวํา “กลิ่น...” 

เชํน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนกลิ่นองุํน เป็นต๎น 
5. ไมํอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มี ถั่งเชํา (Cordyceps sinensis), ตังกุย (Angelica sinensis) เป็น

สารส าคัญตัวเดียวในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

กรรมวิธีการผลิต 
1. การระบุกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ต๎องตรงตามข๎อเท็จจริง สอดคล๎องสูตรและกฎหมาย 
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตด๎วยกรรมวิธีการหมัก ต๎องมีการฆําเชื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต 

กํอนการหมักเพ่ือยับยั้งจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบ การหมักต๎องใช๎เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ในการหมักตั้งแตํขั้นตอน
การเริ่มต๎นของการหมักเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจกํอให๎เกิดโรค  โดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช๎ต๎อง
สอดคล๎องตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุ
เจือปนอาหารชนิดเดี่ยว และฆําเชื้อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยอุณหภูมิและระยะเวลาในการฆําเชื้อกํอนการบรรจุ
จะต๎องท าให๎ผลิตภัณฑ์ที่ได๎ปราศจากเชื้อท่ีอาจกํอให๎เกิดโรค ทัง้นี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกรรมวิธีการหมัก ให๎ยื่น
ขออนุญาตด๎วยค าขออนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
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รายละเอียดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ 
วัตถุดิบที่ใช๎เป็นสํวนประกอบที่ส าคัญ (Active Ingredients) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกรายการ 

ต๎องแนบเอกสารรายละเอียดข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน มาเพ่ือพิจารณา โดยสามารถแบํงกลุํมวัตถุดิบที่ใช๎
เป็นสํวนประกอบที่ส าคัญได๎ 3 กลุํม คือ สํวนประกอบที่เป็นสารเคมี , สํวนประกอบที่เป็นพืชหรือสัตว์ และ
สํวนประกอบที่เป็นสารสกัด 

1. สํวนประกอบที่เป็นสารเคมี 
- วิตามิน และแรํธาตุ เชํน วิตามิน บี1, แคลเซียม เป็นต๎น 
- กรดอะมิโน เชํน แอล-กลูตาไธโอน, แอล-คาร์นิทีน เป็นต๎น 
- สารประกอบอื่นๆ เชํน โคเอนไซม์ คิวเท็น, กรดอัลฟาไลโปอิค เป็นต๎น 

ข๎อมูลที่ต๎องแจ๎งในเอกสารข๎อก าหนดคุณภาพมาตรฐาน มีดังนี้ 
1.1 ชื่อสาร 
1.2 ข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอ๎างอิงของวัตถุดิบ* 
1.3 อายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบ หรือ วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของวัตถุดิบ 
1.4 ปริมาณของสารส าคัญของสารเคมี 

2. สํวนประกอบที่เป็นพืชหรือสัตว์ 
- พืช เชํน ขม้ินชัน, ถั่วเหลือง, กระชายด า เป็นต๎น 
- สัตว์ เชํน ผงเนื้อหอยนางรม, ผงเนื้อหอยแมลงภูํ เป็นต๎น 

ข๎อมูลที่ต๎องแจ๎งในเอกสารข๎อก าหนดคุณภาพมาตรฐาน มีดังนี้ 
2.1 ชื่อวัตถุดิบ 
2.2 ข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอ๎างอิงของวัตถุดิบ* 
2.3 อายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบ หรือ วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของวัตถุดิบ 
2.4 ลักษณะของวัตถุดิบและวิธีการควบคุมความสม่ าเสมอของวัตถุดิบ** 
2.5 ชื่อวิทยาศาสตร์และสํวนที่ใช๎ 

3. สํวนประกอบที่เป็นสารสกัด 
- เชํน สารสกัดจากเมล็ดองุํน, สารสกัดจากทับทิม, สารสกัดจากหอยนางรม เป็นต๎น 

ข๎อมูลที่ต๎องแจ๎งในเอกสารข๎อก าหนดคุณภาพมาตรฐาน มีดังนี้ 
3.1 ชื่อสารสกัด 
3.2 ข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอ๎างอิงของวัตถุดิบ* 
3.3 อายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบ หรือ วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของวัตถุดิบ 
3.4 ชื่อวิทยาศาสตร์และสํวนที่ใช๎ของวัตถุดิบ 
3.5 อัตราสํวนระหวํางปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช๎ ตํอสารสกัดที่ได๎ 1 สํวน (อัตราสํวนการสกัด) 
3.6 ชนิดและความเข๎มข๎นของตัวท าละลายที่ใช๎สกัด 
3.7 ชนิดและปริมาณสารส าคัญหรือกลุํมสารที่ได๎จากการสกัด 

* ข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอ๎างอิงของวัตถุดิบ หมายถึง มาตรฐานอ๎างอิงทางวิชาการของวัตถุดิบนั้นๆที่มี
การก าหนดขึ้น ตัวอยํางมาตรฐานอ๎างอิง เชํน USP, BP, FCC เป็นต๎น หากวัตถุดิบดังกลําวไมํมีมาตรฐานอ๎างอิง  
ให๎แจ๎งจุดประสงค์การใช๎ของวัตถุดิบนั้น หรือขอให๎แจ๎งวําวัตถุดิบนั้นสามารถใช๎ในอาหารได๎ เชํน food grade เป็นต๎น 
** ลักษณะของวัตถุดิบและวิธีการควบคุมความสม่ าเสมอของวัตถุดิบ กรณีวัตถุดิบเป็นพืช ให๎แจ๎งรายละเอียดการ
คัดเลือกวัตถุดิบที่ใช๎ เพ่ือให๎ได๎วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและสม่ าเสมอ เชํน อายุพืชที่ใช๎ ชํวงเวลาที่เก็บเกี่ยว การขจัดสิ่ง
ปนปลอม (เศษหิน ดิน ทราย พืชชนิดอ่ืนที่ปนมากับ สํวนของพืชที่ไมํต๎องการใช๎) การปนเปื้อนสารพิษตกค๎าง 
โลหะหนัก ความชื้น เชื้อรา เป็นต๎น 
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คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ

ที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช๎ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานด๎าน
จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค และประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยเอกสารแสดงข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
(Product specification) นั้น ก าหนดให๎แสดงรายละเอียดทางด๎านกายภาพ ด๎านเคมี และด๎านจุลินทรีย์ของ
ผลิตภัณฑ์อยํางน๎อย ดังนี้ 

1. คุณภาพหรือมาตรฐานทางเคมี 
1.1 ตะกั่ว (Lead)  ไมํเกิน 1 มก./กก. 
1.2 สารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) ไมํเกิน 2 มก./กก. 
1.3 สารหนูในรูปอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic) ไมํเกิน 2 มก./กก. 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสํวนประกอบ 
ของสัตว์น้ าหรืออาหารทะเล) 

2. คุณภาพหรือมาตรฐานทางจุลินทรีย์ 
2.1 สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ตรวจไมํพบตํออาหาร 0.1 กรัม 
2.2 คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ตรวจไมํพบตํออาหาร 0.1 กรัม 
2.3 ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ตรวจไมํพบตํออาหาร 25 กรัม 
2.4 แบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) น๎อยกวํา 3 ตํออาหาร 1 กรัม 

โดยวิธี เอ็มพีเอ็น 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
1. หนํวยงานตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
หนํวยงานที่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และสามารถน ามายื่นประกอบการขออนุญาต

ได๎นั้น ต๎องมลีักษณะดังนี้ 
1.1 หนํวยงานของรัฐทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
1.2 หนํวยงานหรือองค์กรที่ได๎รับมอบหมายหรือได๎รับการรับรองจากหนํวยงานของรัฐของ

ประเทศนั้นๆ 
1.3 หนํวยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและตํางประเทศที่ได๎รับการรับรองโดยหนํวยงาน

รับรองห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
การใช๎ผลการตรวจวิเคราะห์จากหนํวยงานตามข๎อ 1.2 จะต๎องแนบหลักฐานการได๎รับมอบหมายหรือ

ได๎รับการรับรองจากหนํวยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ  
การใช๎ผลการตรวจวิเคราะห์จากหนํวยงานตามข๎อ 1.3 จะต๎องแนบหลักฐานการได๎รับการรับรองโดย

หนํวยงานรับรองห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอยํางน๎อยเทียบเทํา (ISO/IEC 17025) โดยต๎องมีรายการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานและชนิดอาหารที่ได๎รับการมอบหมายหรือได๎รับการรับรอง ตรงตามที่ก าหนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับของอาหารชนิดนั้นๆ 
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2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ส าหรับอาหารประเภทตํางๆ ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะอาหารนั้นๆ ต๎องมีลักษณะดังนี้ 
2.1 ต๎องเป็นฉบับจริงที่มีอายุไมํเกิน 1 ปี คือ นับตั้งแตํวันที่ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

จนถึงวันที่ยื่นค าขอและมาจากหนํวยงานเดียวกัน แตํอาจใช๎จากหลายหนํวยงานได๎ โดยต๎องเป็นรุํนการผลิต
เดียวกัน และในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารแตํละหนํวยงานนั้นต๎องระบุรุํนการผลิต  

2.2 กรณีที่ต๎องวิเคราะห์ซํอม หรือวิเคราะห์เพ่ิม ต๎องสํงวิเคราะห์ที่หนํวยงานเดิมเทํานั้น 
ยกเว๎น หนํวยงานนั้นไมํสามารถวิเคราะห์ในรายการดังกลําวได๎ โดยผู๎สํงวิเคราะห์ต๎องท าหนังสือชี้แจงข๎อเท็จจริง 

2.3 กรณีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ระบุชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อ และ/หรือ สถานที่ผลิตไมํ
ตรงกับที่แจ๎งในค าขอฯ ให๎รับรองวํา “รับรองตัวอยํางที่สํงวิเคราะห์มีสูตรเดียวกับที่ยื่นจดทะเบียนอาหาร...” (แจ๎ง
ชื่ออาหาร และ/หรือ ที่ตั้งสถานที่ผลิตจริง) พร๎อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ผลการตรวจวิเคราะห์ระบุชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อ
และสถานที่ผลิตไมํตรงตามที่ยื่นจดทะเบียนอาหาร 

2.4 กรณีขอใช๎รายงานผลการตรวจวิเคราะห์รํวม อาหารที่จะใช๎รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์รํวมจะต๎องมี สูตรสํวนประกอบ, กรรมวิธีการผลิต เหมือนกัน และต๎องผลิตจากสถานที่ผลิตเดียวกันกับ
อาหารที่ได๎รับอนุญาตไว๎แล๎ว โดยหากเป็นผลการตรวจวิเคราะห์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต๎องยื่นหนังสือยินยอม
ให๎ใช๎ผลวิเคราะห์รํวม จากเจ๎าของสิทธิ์ผลการตรวจวิเคราะห์นั้น และ หนังสือขอใช๎ผลวิเคราะห์รํวมจากผู๎ต๎องการ
ขอใช๎ผลการตรวจวิเคราะห์ของผู๎อื่นตํอส านักอาหารเพ่ือประกอบการพิจารณา 

2.5 ต๎องมีรายละเอียดครบ และเป็นไปตามข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 

2.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต๎องสํงรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม ให๎เป็นไปตาม 
ตารางที่ 1 รายการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 
ตารางที่ 1 รายการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

รายการ ข๎อก าหนด/ มาตรฐาน 
1. กรณีสูตรประกอบด๎วยโสมหรือโสมสกัด – วิเคราะห์เอกลักษณ์โสม ตรวจพบ 
2. กรณีสูตรประกอบด๎วยวํานหางจระเข๎หรือสารสกัดวํานหางจระเข๎  - 

วิเคราะห์ Aloin หรือ Anthraquinone Derivatives 
ไมํเกิน 15 มิลลิกรัมตํอวัน 

3. กรณีสูตรประกอบด๎วยเกสรดอกไม๎ (Bee pollen) หรือ ถั่วลิสง - วิเคราะห์ 
Aflatoxin 

ไมํเกิน 20 ไมโครกรัม ตํอ
อาหาร 1 กิโลกรัม 

4. กรณีรอยัลเยลลี และผลิตภัณฑ์มีรอยัลเยลลี  
4.1 กรณีรอยัลเยลลี - วิเคราะห์ 10-Hydroxy-2-decenoic acid 

และโปรตีน 
- 1 0 -Hydroxy-2-decenoic 
acid ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 1.5 
โดยน้ าหนัก และโปรตีนไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 11 โดยน้ าหนัก 

4.2 กรณีรอยัลเยลลีที่น าไประเหยน้ าออกจนแห๎ง - วิเคราะห์ 10-
Hydroxy-2-decenoic acid, ความชื้น และโปรตีน 

- 1 0 -Hydroxy-2-decenoic 
acid ไมํน๎อยกวํา 3.5 โดย
น้ าหนัก, ความชื้นไมํเกินร๎อยละ 
5 โดยน้ าหนัก และโปรตีนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 30 โดยน้ าหนัก 



 

17 
 

รายการ ข๎อก าหนด/ มาตรฐาน 
4.3 ผลิตภัณฑ์มีรอยัลเยลลีเป็นสํวนประกอบ - วิเคราะห์ 10-

Hydroxy-2-decenoic acid 
- 1 0 -Hydroxy-2-decenoic 
acid ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 0.16 
โดยน้ าหนัก  

5. กรณีผลิตภัณฑ์มีสาหรํายสไปรูลินาหรือคลอเรลลาเป็นสํวนประกอบ - 
วิเคราะห์โปรตีน ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน ตะกั่ว และสารหนู 

 

6. กรณีผลิตภัณฑ์ที่ต๎องการแสดงข๎อความ “โปรตีน” เป็นสํวนของชื่ออาหาร 
- วิเคราะห์โปรตีน ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน 

 

7. กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามิน แรํธาตุ กรดอะมิโน กรดไขมัน และ
สารอาหารอ่ืนที่มีการกลําวอ๎างปริมาณ หรือหน๎าที่ของสารอาหาร* บน
ฉลากหรือเอกสารก ากับอาหาร - วิเคราะห์วิตามิน แรํธาตุ กรดอะมิโน กรด
ไขมัน 

- ต๎องแสดงฉลากโภชนาการ 
 

8. กรณีมีสํวนประกอบของ โคลอสตรุ๎ม (Colostrum – วิเคราะห์ IgG  
*การกล่าวอ้างสารอาหาร (Nutrition claim)  
การกลําวอ๎างสารอาหาร หมายถึง การแสดงข๎อความใดๆซึ่งแนะน าหรือท าให๎เข๎าใจวําอาหารนั้นมีสารอาหาร
เฉพาะที่มีคุณคําทางด๎านโภชนาการ ทั้งนี้หมายถึงคําพลังงาน ปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต  วิตามินและ
แรํธาตุ แตํไมํรวมถึงการแสดง หรือ แจ๎งปริมาณสารอาหารในสํวนของการแสดงสํวนประกอบส าคัญบนฉลาก
อาหาร 
 

 

แนวทางการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบํงได๎เป็น 3 กรณี ดังนี ้

1. ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จ าหนํายโดยตรงตํอผู๎บริโภค 
2. ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มิได๎จ าหนํายโดยตรงตํอผู๎บริโภค 
3. ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเพื่อสํงออก 

1. การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จ าหนํายโดยตรงตํอผู๎บริโภค  ต๎องแสดงข๎อความเป็น
ภาษาไทยแตํจะมีภาษาตํางประเทศด๎วยก็ได๎ และต๎องแสดงรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1.1 ชื่ออาหาร ต๎องไมํท าให๎เข๎าใจผิดในสาระส าคัญ ไมํเป็นเท็จ ไมํเป็นการหลอกลวงให๎เกิด          
ความหลงเชื่อ ท าให๎เข๎าใจผิด หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสํอไปในทางท าลายคุณคําของภาษาไทย
และจะต๎องไมํมีความหมายไปในทางกลําวอ๎างสรรพคุณ คุณประโยชน์  มีข๎อความตํอเนื่องกันในแนวนอน ขนาด
ตัวอักษรใกล๎เคียงกัน อํานได๎ชัดเจน และเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ชื่ออาหาร 

1.1.1 แสดงข๎อความวํา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นสํวนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือก ากับ
ชื่ออาหาร 

1.1.2 ชื่ออาหารภาษาตํางประเทศและชื่ออาหารภาษาไทย ต๎องมีความหมาย
สอดคล๎องกัน 
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1.2 เลขสารบบอาหาร แสดงในกรอบ    ด๎วยตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพ้ืนของ
กรอบ และมีขนาดไมํเล็กกวํา 2 มิลลิเมตร สีของกรอบตัดกับสีพ้ืนของฉลาก 

1.3 ชื่อและท่ีตั้งของผู๎ผลิตหรือผู๎ผลิตแบํงบรรจุหรือผู๎น าเข๎า แล๎วแตํกรณีดังนี้ 
1.3.1 ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิต (รวมแบํงบรรจุ)  ในประเทศ ให๎แสดงชื่อ

และที่ตั้งของผู๎ผลิตหรือของผู๎แบํงบรรจุ ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญํของผู๎ผลิตหรือของผู๎แบํงบรรจุ
แทนได ๎

1.3.2 ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่น าเข๎า ให๎แสดงชื่อและที่ตั้งของผู๎น าเข๎า และ
ประเทศผู๎ผลิต 

1.4 ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ แล๎วแตํกรณีดังนี้ 
1.4.1 ให๎แสดงจ านวนบรรจุ (เม็ดหรือแคปซูล) ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยูํใน

รูปเม็ดหรือแคปซูล 
1.4.2 ให๎แสดงปริมาตรสุทธิเป็นระบบเมตริก ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็น

ของเหลว  
1.4.3 ให๎แสดงน้ าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็น

ของแข็งหรืออ่ืนๆ  
1.5 ชื่อและปริมาณของสํวนประกอบส าคัญตํอหนึ่งหนํวย (เม็ด, แคปซูล ช๎อนตวง) 
1.6 “ข๎อมูลส าหรับผู๎แพ๎อาหาร : มี.......” หรือ “ข๎อมูลส าหรับผู๎แพ๎อาหาร : อาจมี......” กรณี

มีการใช๎/ปนเปื้อน ธัญพืชที่มีสํวนประกอบของกลูเตน/สัตว์น้ าที่มีเปลือกแข็ง/ไขํและผลิตภัณฑ์จากไขํ/ปลาและ
ผลิตภัณฑ์จากปลา/ถั่วลิสง ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง/นม และผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงแลค
โตส/ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวที่มีเปลือกแข็ง/ซัลไฟต์ ที่มีปริมาณตั้งแตํ 10 ppm 

1.7 แสดงชื่อกลุํมหน๎าที่ของวัตถุเจือปนอาหารรํวมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุํมหน๎าที่ของ
วัตถุเจือปนอาหารรํวมกับ INS Number 

1.8 แสดง “สีธรรมชาต”ิ หรือ “สีสังเคราะห์” ตามด๎วยชื่อเฉพาะ หรือ INS Number 
1.9 ข๎อความ “แตํงกลิ่นธรรมชาติ” “แตํงกลิ่นเลียนธรรมชาติ” “แตํงกลิ่นสังเคราะห์” “แตํง

รสธรรมชาติ” หรือ “แตํงรสเลียนธรรมชาติ” ถ๎ามีการใช๎ แล๎วแตํกรณี 
1.10 แสดงข๎อความ “มี……….” (ความท่ีเว๎นไว๎ให๎ระบุลักษณะของการบรรจุและชนิดของวัตถุ

ที่ใช๎เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร เชํน ซองวัตถุกันชื้น ซองวัตถุดูดออกซิเจน เป็นต๎น) ด๎วยตัวอักษร
สีแดงขนาดตัวอักษรไมํต่ ากวํา 3 มม. บนพื้นสีขาว 

1.11 ข๎อความ “ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมูํ ในสัดสํวนที่เหมาะสมเป็นประจ า” ด๎วย
สีและขนาดตัวอักษรชัดเจน 

1.12 ข๎อความชัดเจน “ค าเตือน” ตัวอักษรไมํเล็กกวํา 1.5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยม สี
กรอบตัดกับสีพื้นฉลากและข๎อความ “เด็กและสตรีมีครรภ์ไมํควรรับประทาน” 

1.13 ข๎อความ “ไมํมีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” ด๎วยตัวอักษรหนาทึบเห็นได๎ชัดเจน 
โดยแสดงอยูํในกรอบ และสีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ 

1.14 แสดงข๎อความ 
1.14.1 แสดงวันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปีที่อาหารยังมี

คุณภาพหรือมาตรฐานดีส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เก็บไว๎ได๎ไมํเกิน 90 วัน โดยมีข๎อความวํา “หมดอายุ” หรือ 
“ควรบริโภคกํอน” ก ากับไว๎ด๎วย และแสดงวันเดือนปีเรียงตามล าดับ 
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1.14.2 แสดงเดือนและปีที่ผลิตและเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ เดือนและ
ปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เก็บไว๎ได๎เกิน 90 วัน โดยมีข๎อความวํา 
“ผลิต” “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกํอน”ก ากับไว๎ด๎วย และแสดงเดือนและปีเรียงตามล าดับ 

หากแสดงวัน/เดือน/ปีที่ผลิต และ หมดอายุ หรือควรบริโภคกํอน ไว๎ที่ด๎านลํางของ
ภาชนะบรรจุต๎องมีข๎อความที่ฉลากระบุต าแหนํงที่แสดงข๎อความดังกลําวด๎วย 

1.15 แสดงค าเตือน ต๎องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1.16 ค าแนะน าการใช๎ 
1.17 ค าแนะน าในการเก็บรักษา (ถ๎ามี) 
1.18 หากแสดงข๎อความเกี่ยวกับการได๎รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต เชํน “ผํานการตรวจ 

GMP ตามกฎหมาย” เป็นต๎น ให๎ปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
แสดงข๎อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได๎รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 

1.19 หากกลําวอ๎างเกี่ยวกับบทบาท และหน๎าที่ของสารอาหารให๎ปฏิบัติ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง การแสดงข๎อความกลําวอ๎างเก่ียวกับหน๎าที่ของสารอาหาร 

ตัวอย่างฉลากอาหาร ส าหรับจ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 
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2. การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มิได๎จ าหนํายโดยตรงตํอผู๎บริโภค ต๎องมีข๎อความเป็น
ภาษาไทย เว๎นแตํผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่น าเข๎า อาจแสดงข๎อความเป็นภาษาอังกฤษได๎ และอยํางน๎อยต๎องมี
ข๎อความแสดงรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

2.1 ชื่ออาหาร ต๎องไมํท าให๎เข๎าใจผิดในสาระส าคัญ ไมํเป็นเท็จ ไมํเป็นการหลอกลวงให๎เกิด
ความหลงเชื่อ ท าให๎เข๎าใจผิด หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสํอไปในทางท าลายคุณคําของภาษาไทย
และจะต๎องไมํมีความหมายไปในทางกลําวอ๎างสรรพคุณ คุณประโยชน์  มีข๎อความตํอเนื่องกันในแนวนอน ขนาด
ตัวอักษรใกล๎เคียงกัน อํานได๎ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ชื่ออาหาร 

2.1.1 แสดงข๎อความวํา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นสํวนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือก ากับ
ชื่ออาหาร 

2.1.2 ชื่ออาหารภาษาตํางประเทศและชื่ออาหารภาษาไทย ต๎องมีความหมาย
สอดคล๎องกัน 

2.2 เลขสารบบอาหาร แสดงในกรอบ    ด๎วยตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพ้ืนของ
กรอบ และมีขนาดไมํเล็กกวํา 2 มิลลิเมตร สีของกรอบตัดกับสีพ้ืนของฉลาก 

2.3 ชื่อและท่ีตั้งของผู๎ผลิตหรือผู๎ผลิตแบํงบรรจุหรือผู๎น าเข๎า แล๎วแตํกรณีดังนี้ 
2.3.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิต (หรือแบํงบรรจุ) ในประเทศ ให๎แสดงชื่อและที่ตั้ง

ของผู๎ผลิตหรือของผู๎แบํงบรรจุ ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและท่ีตั้งส านักงานใหญํของผู๎ผลิตหรือของผู๎แบํงบรรจุแทนได๎ 
2.3.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่น าเข๎า ให๎แสดงชื่อและที่ตั้งของผู๎น าเข๎า และประเทศ

ผู๎ผลิต 
2.4 ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ แล๎วแตํกรณีดังนี้ 

2.4.1 ให๎แสดงจ านวนบรรจุ (เม็ดหรือแคปซูล) ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยูํใน
รูปเม็ดหรือแคปซูล 

2.4.2 ให๎แสดงปริมาตรสุทธิเป็นระบบเมตริก ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็น
ของเหลว  

2.4.3 ให๎แสดงน้ าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็น
ของแข็งหรืออ่ืนๆ  

 

ตัวอย่างฉลากอาหารที่มิได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคกรณีผลิตในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมล็ดองุ่นสกัด  
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

GRAPE SEED EXTRACT  
DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT 

 
 
 

 
 

 

 
 

ผลิตโดย: บริษัท สสิการ จ ากดั 
108/9 ถ.สามเสน แขวงสามเสน เขตดสุิต กทม 

 

                   10000 เม็ด (10000 tablets) 
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ตัวอย่างฉลากอาหารทีมิ่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคกรณีน าเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเพ่ือสํงออก จะแสดงข๎อความเป็นภาษาใดก็ได๎  แตํ

อยํางน๎อยต๎องมีข๎อความดังตํอไปนี้ 
3.1 ประเทศผู๎ผลิต 
3.2 เลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตอยําง

หนึ่ง อยํางใดก็ได ๎
 
ตัวอย่างฉลากอาหาร ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก 

 
 
 
 
 
 

นดการแสดงค าเตือนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องมีการแสดงค าเตือนและข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) 
พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลี
และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ได๎ก าหนดการแสดงค าเตือนไว๎ดังนี้ 

SPIRULINA  
DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT 

Ingredient:  Spirulina 500 mg.  
Net Weight 100 Kg 
Manufactured by: Sasikarn Co.Ltd,Bangkok,Thailand 
Food serial No………………….. 
 

 

 

GRAPE SEED EXTRACT  
DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT 

 
 
 

 
 

 

 
 

Imported by Sasikarn Co.,Ltd. 
108/9 Sam Sen Rd., Sam Sen, Dusit, Bangkok 

 
10,000 Tablets                         Product of France 
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ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต๎องมีการแสดงค าเตือนและข๎อมูลผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ค าเตือน/ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด 1) ต๎องแสดงข๎อความ “ค าเตือน” ตัวอักษรไมํเล็กกวํา 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีกรอบตัดกับ   

สีพื้นฉลากและข๎อความ “เด็กและสตรีมีครรภ์ไมํควรรับประทาน” 
2) ต๎องแสดงข๎อความ “ไมํมีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” ด๎วยตัวอักษรหนาทึบเห็นได๎ชัดเจน 
โดยแสดงอยูํในกรอบ และสีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ 
3) ต๎องแสดงข๎อความ “ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมํู ในสัดสํวนที่เหมาะสมเป็นประจ า” 
ด๎วยสีและขนาดตัวอักษรชัดเจน 

กระดูกอํอนปลาฉลาม 1) เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีที่จะตั้งครรภ์ไมํควรรับประทาน 
2) ไมํเหมาะส าหรับผู๎ป่วยโรคหัวใจ ผู๎ที่พักฟื้นจากการผําตดั 

เกสรดอกไม๎ ผู๎ที่แพ๎ละอองเกสรดอกไม๎ไมํควรรับประทาน (แสดงด๎วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมํเล็กกวํา 2 มม.) 
ไคโตซาน 1) เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีที่ให๎นมบุตรไมํควรรับประทาน 

2) ส าหรับผู๎ที่ใช๎ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ที่มีไขมันเป็นสํวนประกอบหลัก ควรรับประทานกํอน
หรือหลังผลิตภัณฑ์นี้อยํางน๎อย 2 ชั่วโมง 
3) ควรระวังในผู๎ที่แพ๎อาหารทะเลและผู๎ที่มีน้ าหนักตัวต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 

น้ ามันปลา 1) ผลิตภัณฑ์นี้ให๎กรดไขมันกลุํมโอเมก๎า 3 ได๎แกํ อีพีเอและดีเอชเอ ใน 1 แคปซูลมีน้ ามันปลา…มก.
ประกอบด๎วยกรดไขมันไมํอิ่มตัวหลายต าแหนํง กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ) ..(ระบุ)..มก.  
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) ..(ระบุ)..มก. กรดไขมันอิ่มตัว ..(ระบุ)..มก. 
2) ห๎ามใช๎ในผู๎ที่แพ๎ปลาทะเลหรือน้ ามันปลา 
3) ควรระวังในผู๎ที่เลือดแข็งตัวช๎า หรือผู๎ที่ใช๎ยาต๎านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพริน 

น้ ามันอิฟนิงพริมโรส 1)  ผลิตภัณฑน์ี้ให๎กรดไขมันกลุมํโอเมก๎า 6 ได๎แกํ กรดไลโนเลอกิและกรดแกมมา-ไลโนเลนิก 
ใน 1 แคปซูล มีน้ ามันอิฟนงิพริมโรส..(ระบ)ุ..มก. ประกอบด๎วยกรดไลโนเลอิก..(ระบ)ุ..มก. 
กรดแกมมา-ไลโนเลนิก..(ระบ)ุ..มก. 
2) ห๎ามใช๎ในผู๎ที่มปีระวัติเปน็โรคลมชัก 
3) ควรระวังในผู๎ทีไ่ด๎รับยารักษาโรคลมชัก 

ใยอาหาร 1) ใน 1 (ระบุหนํวย) มีใยอาหารทั้งหมด..(ระบุ)..มก.ประกอบด๎วยใยอาหารที่ละลายน้ าได๎..(ระบุ)...
มก.ใยอาหารที่ไมํละลายน้ า..(ระบุ)..มก. 
2) เพื่อป้องกันภาวะอุดตันของล าไส๎ที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดแห๎ง ควร
รับประทานพร๎อมน้ า 1-2 แก๎ว 

รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ผู๎ที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ๎ไมํควรรับประทานเพราะอาจเกิดอาการแพ๎อยํางรุนแรง 
เลซิติน เลซิตินเป็นไขมันชนิดฟอสโฟไลปิดซึ่งมีฟอสฟาติดิลโคลีนเป็นสํวนประกอบหลัก 

ใน 1 แคปซูล มีเลซิติน..(ระบุ)..มก.ประกอบด๎วยฟอสฟาติดิลโคลีน..(ระบุ)..มก. 
วํานหางจระเข๎ 1) เด็กไมํควรรับประทาน 

2) ไมํใชํอาหารทางการแพทย์ 
3) หยุดบริโภคเมื่อมีอาการผิดปกติ 
(แสดงด๎วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมํต่ ากวํา 2 มม.เห็นได๎ชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยม สีกรอบตัดสีพื้นฉลาก) 

สารสกัดจากใบแป๊ะก๏วยและ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีใบแป๊ะก๏วย อาจมีผลให๎เลือดแข็งตัวช๎า 

ขิงหรือสารสกัดจากขิง เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู๎ที่เป็นโรคนิ่วไมํควรรับประทาน 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใชว๎ัตถุให๎
ความหวานแทนน้ าตาล  

- ไมํใชํอาหารส าหรับควบคุมน้ าหนัก  
 กรณีใช๎ แอสปาร์เทม ต๎องแสดงข๎อความ “ผู๎ที่มีสภาวะฟินลิคีโตนูเรีย : ผลิตภัณฑน์ี้มีฟินลิอลานีน” 
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การกล่าวอ้างทางโภชนาการ 
หากประสงค์กลําวอ๎างเกี่ยวกับบทบาท และหน๎าที่ของสารอาหารให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การแสดงข๎อความกลําวอ๎างเกี่ยวกับหน๎าที่ของสารอาหาร  โดยมีข๎อความกลําวอ๎างเกี่ยวกับหน๎าที่ของ
สารอาหาร รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 
ตารางที ่3 ข๎อความกลําวอ๎างทางโภชนาการ 

อันดับ สารอาหาร ข้อความ 
1 โปรตีน 1.1 จ าเป็นตํอการเจริญเติบโตและซํอมแซมสํวนที่สึกหรอของรํางกาย 

1.2 ให๎กรดอะมิโนที่จ าเป็นตํอการสร๎างโปรตีนชนิดตําง ๆ ในรํางการ 
2 ใยอาหาร 2.1  เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ชํวยกระตุ๎นการขับถําย 
3 วิตามินเอ 3.1 มีสํวนชํวยในการเจริญเติบโตของรํางกาย 

3.2 ชํวยในการมองเห็น 
3.3 ชํวยเสริมสร๎างเยื่อบุตําง ๆ ของรํางกาย 
หมายเหตุ : เบต๎า-เคโรทีน ให๎ระบุได๎เพียงวํา “เบต๎า-เคโรทีน เป็นสารตั้งต๎น 
                    ของวิตามินเอ” เทํานั้น 

4 วิตามินบี1 4.1 ชํวยให๎รํางกายได๎พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 
4.2 มีสํวนชํวยในการท างานของระบบประสาทและกล๎ามเนื้อ 

5 วิตามินบี2 5.1  วิตามินบี2 ชํวยในการท างานของระบบประสาทและกล๎ามเนื้อ 
6 ไนอะซิน 6.1 ชํวยให๎เยื่อบุทางเดินอาหารและผิวหนังอยูํในสภาพปกติ 

6.2 ชํวยให๎รํางกายได๎พลังงาน 
7 วิตามินบี6 7.1 มีสํวนชํวยในการสร๎างเม็ดเลือดแดงให๎สมบูรณ์ 

7.2 มีสํวนชํวยสร๎างสารที่จ าเป็นในการท างานของระบบประสาท 
8 กรดโฟลิค/โฟเลต 8.1  มีสํวนส าคัญในการสร๎างเม็ดเลือดแดง 
9 ไบโอติน 9.1 เป็นองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์ (เมตาบอลิซึม) ของไขมัน

และคาร์โบไฮเดรต 
9.2 เป็นองค์ประกอบส าคัญ เกี่ ยวกับการใช๎ประโยชน์ของไขมันและ

คาร์โบไฮเดรต 
9.3 เป็นองค์ประกอบส าคัญเก่ียวกับเมตาบอลิซึมของไขมันและคาร์โบไฮเดรต 

10 กรดแพนโทธินิค 10.1 ชํวยในการใช๎ประโยชน์ (เมตาบอลิซึม) ของไขมัน และคาร์โบไฮเดรต 
10.2 ชํวยในการใช๎ประโยชน์ของไขมันและคาร์โบไฮเดรต 
10.3 ชํวยในการเมตาบอลิซึมของไขมันและคาร์โบไฮเดรต 

11 วิตามินบี12 11.1  มีสํวนชํวยสร๎างสารที่จ าเป็นในการสร๎างเซลล์เม็ดเลือดแดง 
11.2  มีสํวนชํวยในการท างานของระบบประสาทและสมอง 

12 วิตามินซี 12.1 ชํวยให๎หลอดเลือดแข็งแรง 
12.2 มีสํวนชํวยในกระบวนการตํอต๎านอนุมูลอิสระ 
12.3 มีสํวนชํวยในการสร๎างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอํอน 

13 วิตามินดี 13.1  ชํวยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
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อันดับ สารอาหาร ข้อความ 
14 วิตามินอี 14.1  มีสํวนชํวยในกระบวนการตํอต๎านอนุมูลอิสระ 
15 วิตามินเค 15.1 ชํวยสร๎างสารที่ท าให๎เกิดการแข็งตัวของเลือด 

15.2 ชํวยลดการสลายแคลเซียม ท าให๎กระดูกแข็งแรง 
16 แคลเซียม 16.1 เป็นสํวนประกอบส าคัญของกระดูกและฟัน 

16.2 มีสํวนชํวยในการแข็งตัวของเลือด 
16.3 มีสํวนชํวยในกระบวนการสร๎างกระดูกและฟันที่แข็งแรง 

17 ฟอสฟอรัส 17.1 เป็นสํวนประกอบส าคัญของกระดูกและฟัน 
17.2 มีสํวนชํวยในกระบวนการสร๎างกระดูกและฟันที่แข็งแรง 

18 เหล็ก 18.1 เป็นสํวนประกอบส าคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง 
19 ไอโอดีน 19.1 เป็นสํวนประกอบที่ส าคัญของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีหน๎าที่ควบคุมการ

 เจริญเติบโตและการพัฒนาการของรํางกายและสมอง 
20 แมกนีเซียม 20.1 เป็นสํวนประกอบของกระดูกและฟัน 

20.2 ชํวยในการท างานของระบบประสาทและกล๎ามเนื้อ 
21 สังกะสี 21.1 ชํวยในการเจริญเติบโตของรํางกาย 
22 ทองแดง 22.1 มีสํวนชํวยในการสร๎างฮีโมโกลบิน 
23 โพแทสเซียม 23.1 ท างานรํวมกับโซเดียมในการรักษาสมดุลของ กรด ดําง และอีเล็คโตรไลท์ 

    ของรํางกาย 
ค าเตือน : ถ๎ารํางกายได๎รับโพแทสเซียมมาก อาจท าให๎หัวใจเต๎นผิดปกติได๎ 

24 แมงกานีส 24.1 มีสํวนรํวมในการท างานของเอนไซม์หลายกลุํมในรํางกาย 
25 ซีลีเนียม 25.1 มีสํวนชํวยในกระบวนการตํอต๎านอนุมูลอิสระ 
26 ฟลูออไรด์ 26.1 มีสํวนชํวยเสริมสร๎างความแข็งแรงให๎กระดูก และฟัน 
27 โมลิบดีนัม 27.1 ชํวยในการท างานของเอนไซม์บางชนิดในรํางกาย 
28 โครเมียม 28.1 รํวมกับอินซูลินในการน ากลูโคสเข๎าเซลล์ 
29 คลอไรด์ 29.1 รํวมกับสารอื่นในการรักษาสมดุลของกรด-ดํางในรํางกาย 

 

 
การแสดงข้อความเกษตรอินทรีย์ และพรีเมียม 

1. กรณีแสดงค าวํา “เกษตรอินทรีย์” “ออร์แกนิก” “เกษตรธรรมชาติ” หรือค าที่สื่อคล๎ายกันเป็น
สํวนของชื่ออาหารหรือแสดงบนฉลากต๎องแสดงส าเนาใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) จากหนํวยงาน
ของรัฐ หรือ หนํวยงานที่ได๎รับรองการรับรองจากหนํวยงานของรัฐ หรือ จากหนํวยงานรับรองสากล เชํน IFOAM 
(The International Federation of Organic Agriculture Movements) ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและ
อาหารแหํงชาติ 

2. กรณีชื่ออาหารแสดงค าวํา “พรีเมียม” ต๎องแสดงเอกสารหรือหลักฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การแสดงข๎อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร 
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หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร 
หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพ สํวนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร มีดังนี้ 
1. ฉลากอาหารต๎องไมํท าให๎เข๎าใจผิดไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อมระหวํางอาหารกับข๎อความ รูป 

รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค๎าที่แนะน าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น 
2. ฉลากที่มีข๎อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค๎าไมํวําจะเป็น

ภาษาใดที่ปรากฏในฉลากต๎อง  
2.1 ไมํเป็นเท็จหรือหลอกลวงให๎เกิดความหลงเชื่อโดยไมํสมควรหรือไมํท าให๎เข๎าใจผิดใน

สาระส าคัญ 
2.2 ไมํแสดงถึงชื่ออาหาร สํวนประกอบของอาหาร อัตราสํวนของอาหาร ปริมาณของอาหาร 

หรือแสดงสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให๎เกิดความหลงเชื่อ 
2.3 ไมํท าให๎เข๎าใจผิดวํามีวัตถุตามข๎อความ ชื่อ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือ

เครื่องหมายการค๎าดังกลําวผสมอยูํในอาหารโดยที่ไมํมีวัตถุนั้นผสมอยูํ  หรือมีผสมอยูํในปริมาณที่ไมํอาจแสดง
สรรพคุณได๎ 

3. การแสดงรูปภาพและสํวนประกอบอาหารเป็นไปตามเงื่อนไขของค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพสํวนประกอบของอาหาร 

 

ตารางที่ 4 สรุปหลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพ สํวนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร 

เงื่อนไข ข๎อก าหนด หมายเหตุ 
1. หากผลิตภัณฑ์มีการใช๎
สํวนประกอบนั้นๆ 

ต๎องแสดงปริมาณสํวนประกอบนั้น 
ในสํวนของการแสดงสํวนประกอบส าคัญ
บนฉลากด๎วย 

 

2.หากผลิตภัณฑ์มีการใช๎
วัตถุแตํงกลิ่นรส 

หากรูปภาพนั้นท าให๎เข๎าใจผิดใน
สาระส าคัญ ต๎องแสดงข๎อความก ากับ
รูปภาพวํา“ภาพ ..…สื่อถึงกลิ่นรสเทํานั้น” 
ด๎วยตัวอักษรที่อํานได๎ชัดเจน 

ฉลากอาหารที่มีขนาดเล็กให๎แสดง
ข๎อความก ากับรูปภาพไว๎ที่ฉลากภาชนะ
บรรจุรวมที่จ าหนํายโดยตรงตํอผู๎บริโภค
ได๎ 

3.หากผลิตภัณฑ์ไมํมี
สํวนประกอบนั้นๆแตํเป็น
การแนะน าให๎ผู๎บริโภคเติม
ลงไป 

ต๎องแสดงข๎อความท่ีสื่อถึงการแนะน า เชํน 
“อาจเติมผลไม๎เพ่ือเพ่ิมรสชาติ” 
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ใบรับรองสถานที่ผลิตกรณีน าเข้า 
ใบรับรองสถานที่ผลิต คือ หนังสือรับรองสถานที่ผลิตตํางประเทศวําสามารถผลิตสินค๎าใดได๎ ภายใต๎

ระบบประกันคุณภาพที่ระบุไว๎ในหนังสือรับรอง ใบรับรองสถานที่ผลิตกรณีน าเข๎าต๎องเป็นไปตามที่ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตส าหรับการน าเข๎าอาหาร  ก าหนด โดยใน
ใบรับรองสถานที่ผลิต ก าหนดให๎มีรายละเอียดสาระส าคัญดังนี้ 

1. หนํวยงานที่ออกใบรับรองต๎องเป็นหนํวยงานของรัฐของประเทศผู๎ผลิต หรือหนํวยงานที่ได๎รับการ
รับรองจากหนํวยงานของรัฐของประเทศผู๎ผลิต ให๎มีหน๎าที่ออกใบรับรองนั้นๆ (แนบหลักฐานการได๎รับการรับรอง
ประกอบการพิจารณา) หรือหนํวยงานที่ออกใบรับรอง (CERTIFICATION BODY: CB) ที่ได๎รับการรับรองจาก
หนํวยรับรองระบบงาน (ACCREDITATION BODY: AB) ตามระบบสากล: International Accreditation Forum 
(IAF) 

2. ระบชุื่อสถานที่ผลิตและท่ีตั้งของโรงงาน 
3. ระบุระบบประกันคุณภาพอยํางใดอยํางหนึ่ง ดังนี้ 

3.1 เกณฑ์หรือระบบอ่ืนที่เทียบเทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  โดยแนบเกณฑ์หรือระบบนั้น
ประกอบการพิจารณา 

3.2 General Principles of Food Hygiene ของ FAO/WHO, CODEX 
3.3 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิดฤต (HACCP) 
3.4 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ของ ISO เชํน ISO 9001 

หรือ 9002, ISO 22000 เป็นต๎น 
3.5 เกณฑ์อ่ืนหรือระบบอ่ืนที่มีความเทียบเทํา ข๎อ 3.1-3.4 โดยแนบเกณฑ์หรือระบบนั้น

ประกอบการพิจารณา 
4. ขอบขํายของการผลิตที่ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ (ระบุวําโรงงานนี้สามารถผลิตอะไรได๎

บ๎าง เชํน เสริมอาหาร, เครื่องดื่ม, เม็ด, แคปซูล, ผง เป็นต๎น) 
5. วันเดือนปีที่ออกใบรับรอง หรือ ชํวงเวลาที่ใบรับรองมีอายุการใช๎ กรณีที่ไมํระบุ ให๎ใบรับรองนั้นมี

อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบรับรอง หรือมีหลักฐานจากหนํวยงานที่รับรองสถานที่ผลิตวําใบรับรองฯ ยังคงมีสภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. ใบรับรองสถานที่ผลิตกรณีน าเข๎า ต๎องเป็นต๎นฉบับ กรณีไมํใชํต๎นฉบับให๎ท าการรับรองส าเนา
เอกสารใบรับรองนั้นโดย 

6.1 หนํวยงานที่ออกใบรับรองนั้น หรือ 
6.2 บุคคลที่รัฐบาลรับรอง เชํน Notary Public หรือ 
6.3 หนํวยงานของรัฐของประเทศผู๎ผลิต หรือ 
6.4 สถานทูตผู๎ผลิตในประเทศไทย 

7. ใบรับรองสถานที่ผลิตกรณีน าเข๎า ที่ไมํใชํภาษาอังกฤษ ให๎แนบค าแปลที่เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ 
จากหนํวยงานรับรองค าแปลถูกต๎องโดย 

7.1 หนํวยงานของรัฐ หรือ 
7.2 สถานทูตผู๎ผลิตในประเทศไทย หรือ 
7.3 สถานทูตไทยในประเทศผู๎ผลิต หรือ  
7.4 หนํวยงานเอกชนที่ด าเนินธุรกิจการแปลเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากลพร๎อมแนบ

ใบรับรองที่ได๎รับ ประกอบการพิจารณา 
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หนังสือรับรองการจ าหน่าย 
หนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale : CFS)  หมายถึง หนังสือที่รับรองวํา

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถและ/หรือมีการวางจ าหนําย ในประเทศผู๎ออกหนังสือนั้น หนังสือรับรองการจ าหนํายต๎อง
เป็นไปตามเงื่อนไขในค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข๎อก าหนดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการ
จ าหนําย (Certificate of Free Sale: CFS) และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale: CFS) เพ่ือประกอบการน าเข๎าผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ฉบับที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการจ าหนํายต๎องออกโดยประเทศผู๎ผลิต  
2. กรณีหนังสือรับรองการจ าหนํายออกโดยประเทศผู๎จัดจ าหนําย สามารถออกได๎เฉพาะในกรณี

ดังตํอไปนี้ 
2.1 ประเทศผู๎จ าหนํายเป็นเจ๎าของผลิตภัณฑ์และวําจ๎างให๎ประเทศผู๎ผลิต ผลิตให๎ 
2.2 ประเทศผู๎ผลิตไมํมีการวางจ าหนําย เนื่องจากไมํมีกรณีท่ีจะต๎องใช๎ผลิตภัณฑ์ดังกลําว 

3. หนังสือรับรองการจ าหนํายที่ออกโดยประเทศผู๎จัดจ าหนํายต๎องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
3.1 หนังสือรับรองแหลํงผลิตจากประเทศผู๎ผลิต 
3.2 หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วํามีคุณภาพระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จ าหนํายใน

ประเทศผู๎ออกหนังสือรับรองการจ าหนําย 
4. หนังสือรับรองการจ าหนําย (รวมถึงหนังสือรับรองแหลํงผลิตด๎วย) ต๎องออก หรือรับรองข๎อความ

โดยหนํวยงานของรัฐที่มีหน๎าที่เก่ียวกับการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆของประเทศผู๎ผลิต หรือหนํวยงานที่ได๎รับ
การรบัรองจากหนํวยงานของรัฐของประเทศผู๎ผลิต 

5. ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และกรณีที่ชื่อทางการค๎าของผลิตภัณฑ์ไมํตรงกับที่ขอจดทะเบียนในประเทศ
ไทย ให๎มีหนังสือรับรองวําเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันแนบประกอบการพิจารณา 

6. ระบุชื่อและสถานที่ตั้งของผู๎ผลิต 
7. ข๎อความรับรองที่มีความหมายวํา “จ าหนํายได๎ในประเทศผู๎ออกหนังสือ” 
8. หนังสือรับรองการจ าหนํายต๎องผํานการรับรองจากหนํวยงานของกระทรวงการตํางประเทศของ

ประเทศไทย หรือส านักงานพาณิชย์ไทย 
9. หนังสือรับรองการจ าหนํายต๎องเป็นต๎นฉบับ กรณีไมํใชํต๎นฉบับให๎ท าการรับรองส าเนาเอกสาร

หนังสือรับรองนั้นโดยหนํวยงานของรัฐ หรือหนํวยงานที่ได๎รับการรับรองจากหนํวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่รัฐ
รับรอง เชํน Notary Public เป็นต๎น 
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ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 

 
  ขอจดทะเบียนอาหาร   ผลิต 
  ขอแจ๎งรายละเอียดอาหาร   น าเข๎า 

 
ชื่ออาหาร ประเภทอาหาร/ฉบับท่ี         . เลขสารบบอาหาร 

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามันปลา
ผสมธาตุเหล็กและวิตามินซี 

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 
(ฉบับที่293) พ.ศ.2548 
(ฉบับที่309) พ.ศ.2550 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ลงชื่อ                                    ผู๎อนุญาต 

(                                    ) 
ต าแหนํง                                  . 
วันที่                                       . 

แบบ สบ.5                     - ตัวอย่าง สบ.5 (ผลิต) - เลขรับที่                         . 
                     ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วันที ่                             . 
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-2- 
 (แบบ สบ.5) 
 
 
ผู๎รับอนุญาตผลิตชื่อ        นางสสิการ  สุดสวย         เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต..... 10-1-00055......
สถานที่ผลิตชื่อ                       บริษัท สสิการ จ ากัด                   อยูํเลขท่ี.............. 108/9......................... 
ตรอก/ซอย                  -                ถนน              สามเสน                      หมูํที.่..............-................. 
ต าบล/แขวง             สามเสน          อ าเภอ/เขต           ดุสิต          จังหวัด...........กรุงเทพมหานคร.......... 
รหัสไปรษณีย ์    10300      ประเทศ         ไทย          โทรศัพท์              -              โทรสาร........-...... 
E-mail address:......................Sasik1234_S1234@Hmail.com...................................................................... 
ผู๎รับอนุญาตน าเข๎าชื่อ                    -                      เลขที่ใบอนุญาตน าเข๎าฯ....................-........................... 
สถานที่น าเข๎าชื่อ                         -                                      อยูํเลขท่ี.....................-............................ 
ตรอก/ซอย                      -                 ถนน                -                          หมูํที.่................-................ 
ต าบล/แขวง                    -                    อ าเภอ/เขต               -               จังหวัด..................-................ 
รหัสไปรษณีย ์          -          ประเทศ       -        โทรศัพท ์        -             โทรสาร.............-................ 
E-mail address:…………………………………………-…………………………………………………………………………………………. 

ข๎าพเจ๎าได๎แนบหลักฐานดังนี้ 
(1)  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จ านวน 2 ฉบับ 
(2)  อ่ืนๆ                                                                                                             . 

                                                                                                                  . 
                                                                                                                  . 

ขอรับรองว่า 

1. การผลิตอาหารดังกลาํวข๎างต๎นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารวําดว๎ยประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขเรื่อง.......วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร................. 
.................................................................................................................................................. 

2. อาหารที่ผลิตต๎องมีลักษณะดังตํอไปนี้ 
- มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง......ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร.... 
- การใช๎วัตถุเจือปนอาหาร ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
- ไมํมีการใช๎วัตถุท่ีห๎ามใช๎ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่ห๎ามผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข๎อง 
- การใช๎ภาชนะบรรจุ ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
- การแสดงฉลากอาหาร ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องการแสดงฉลากของ

อาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง....ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร….... 
................................................................................................................................................ 

- การแสดงฉลากโภชนาการ ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องฉลากโภชนาการ 
- อ่ืนๆ............................................................................................................................ ........................ 

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

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ค ารับรองดังกลําวข๎างต๎นเป็นความจริง จึงได๎ลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                ผู๎ด าเนินกิจการ 
(                                ) 

 
เลขรับที่                         . 
วันที่                              . 
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ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 

 
  ขอจดทะเบียนอาหาร   ผลิต 
  ขอแจ๎งรายละเอียดอาหาร   น าเข๎า 

 
ชื่ออาหาร ประเภทอาหาร/ฉบับท่ี         . เลขสารบบอาหาร 

 
รอยัลเยลลี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 

 
รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 

/ 
(ฉบับที่294) พ.ศ.2548 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ลงชื่อ                                    ผู๎อนุญาต 

(                                    ) 
ต าแหนํง                                  . 
วันที่                                       . 

แบบ สบ.5                     - ตัวอย่าง สบ.5 (น าเข้า) - เลขรับที่                         . 
                    รอยัลเยลลผีลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี วันที่                              . 
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 (แบบ สบ.5) 
 
 
ผู๎รับอนุญาตผลิตชื่อ                        -                      เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต........-........
สถานที่ผลิตชื่อ                Good…Manufactures…Ltd                        อยูํเลขท่ี..............5050................. 
ตรอก/ซอย                  -                ถนน             Monterey                 หมูํที.่..............-................. 
ต าบล/แขวง            -           อ าเภอ/เขต          Los…Angeles           จังหวัด............California............ 
รหัสไปรษณีย ์    90042      ประเทศ         USA          โทรศัพท์              -              โทรสาร........-...... 
E-mail address:............................................................................................................................................. 
ผู๎รับอนุญาตน าเข๎าชื่อ           นางสสิการ  สุดสวย         เลขที่ใบอนุญาตน าเข๎าฯ..............10-3-00056............. 
สถานที่น าเข๎าชื่อ                  บริษัท สสิการ จ ากัด                       อยูํเลขท่ี................... 108/9..................... 
ตรอก/ซอย                   -                  ถนน                สามเสน            หมูํที.่.....................-..................... 
ต าบล/แขวง           สามเสน                 อ าเภอ/เขต         ดุสิต       จังหวัด...........กรุงเทพมหานคร.............. 
รหัสไปรษณีย ์     10300         ประเทศ       ไทย        โทรศัพท์         -             โทรสาร.............-................ 
E-mail address:…………………………………… Sasik1234_S1234@Hmail.com ………………………………………..……. 

ข๎าพเจ๎าได๎แนบหลักฐานดังนี้ 
(1)  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จ านวน 2 ฉบับ 
(2)  อ่ืนๆ                                                                                                             . 

                                                                                                                  . 
                                                                                                                  . 

ขอรับรองว่า 

1. การผลิตอาหารดังกลาํวข๎างต๎นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารวําดว๎ยประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขเรื่อง.......วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร................. 
.................................................................................................................................................. 

2. อาหารที่ผลิตต๎องมีลักษณะดังตํอไปนี้ 
- มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง........................................... 
.......................ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี................................. 
- การใช๎วัตถุเจือปนอาหาร ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
- ไมํมีการใช๎วัตถุท่ีห๎ามใช๎ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่ห๎ามผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข๎อง 
- การใช๎ภาชนะบรรจุ ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
- การแสดงฉลากอาหาร ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องการแสดงฉลากของ

อาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง............................................ 
.....................ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี…............................ 

- การแสดงฉลากโภชนาการ ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องฉลากโภชนาการ 
- อ่ืนๆ............................................................................................................................ ........................ 

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ค ารับรองดังกลําวข๎างต๎นเป็นความจริง จึงได๎ลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                ผู๎ด าเนินกิจการ 
(                                ) 

 
เลขรับที่                         . 
วันที่                              . 
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วิธีการกรอกข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5) 
1. (ด๎านหน๎า) เลือก “ค าขอจดทะเบียนอาหาร” และ “ผลิต” หรือ “น าเข๎า” แล๎วแตํกรณี 
2. (ด๎านหน๎า) ระบุชื่ออาหาร และก ากับชื่ออาหารด๎วยค าวํา “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” หรือเป็นสํวน

ของชื่ออาหาร 
3. (ด๎านหน๎า) ระบุประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 293) 

พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550” หรือ “รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี (ฉบับที่294) พ.ศ.2548” 
4. (ด๎านหลัง) ระบุชื่อ-ที่อยูํผู๎ผลิต ตามใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ ค าขอรับเลขสถานที่ผลิต

อาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงาน (สบ.1) หรือ ชื่อ-ที่อยูํโรงงานผู๎ผลิต ตามใบรับรองสถานที่ผลิต (กรณีน าเข๎า) 
5. (ด๎านหลัง) ระบุชื่อ-ที่อยูํผู๎น าเข๎า ตามใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร (อ.7) 

(กรณีน าเข๎า) 
6. (ด๎านหลัง) รับรองการผลิตอาหารดังกลําวข๎างต๎นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

อาหารวําด๎วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร” หรือ “วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่
มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด” (แล๎วแตํกรณี) 

7. (ด๎านหลัง) รับรองข๎อมูลผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือมาตรฐาน และแสดงฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข วําด๎วยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” หรือ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และรอยัลเยลลีและ
ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี” กรณีผลิตภัณฑ์เป็นรอยัยลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 

8. (ด๎านหลัง) รับรอง อื่นๆ วํา “แบํงบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่................” (กรณีแบํงบรรจุ) 
9. (ด๎านหลัง) รับรอง อ่ืนๆ วํา “อ๎างอิงสูตรสํวนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่................” (กรณี

อ๎างอิงสูตรสํวนประกอบ) 
10. (ด๎านหลัง) รับรอง อื่นๆ วํา “ผลิตเพ่ือสํงออกเทํานั้น” (กรณีสํงออกเทํานั้น) 
11. (ด๎านหลัง) ลงนามผู๎ด าเนินกิจการ ตามรายชื่อผู๎ด าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ หรือผู๎มีอ านาจลง

นามตามเง่ือนไขในหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ 
 

ศึกษารายละเอียดหลักฐานและเอกสารที่ใช๎ในการยื่นขอจดทะเบียนอาหารเพ่ิมเติมได๎ที่ภาคผนวก 2 
เรื่องแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต๎น (สบ.5) 
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แบบ สบ.3                                                   - ตัวอย่าง สบ.3 - เลขรับที่                          . 
 วันที่                              . 

 
ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

 
ข๎าพเจ๎า                   นางสสิการ  สุดสวย                                  ในนามของ (บริษัท / ห๎าง / ร๎าน) 

          สสิการ จ ากัด                                      ซึ่งมีส านักงานใหญํตั้งอยูํ ณ เลขที่        108/9      . 
ซอย            -         ถนน            สามเสน           หมูทํี ่      -      ต าบล/แขวง            สามเสน            . 
อ าเภอ/เขต          ดุสิต            จังหวัด            กรุงเทพมหานคร                 โทร.                              . 
มีความประสงค์ขออนุญาตใช๎ฉลากของอาหารตามตัวอยํางที่ได๎แนบมาด๎วย และมีรายละเอียดตํางๆ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาดังตํอไปนี้ 
1.  ชื่ออาหารภาษาไทย                ผงใบมะรุมอํอนชนิดแคปซูล (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)                           . 

ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศ                                    -                                                           . 
2.  ลักษณะของอาหาร            ผงละเอียดสีเขียวอํอนในแคปซูลสีขาว                                                 . 
3.  ประเภท          ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร         ตามประกาศฯฉบับที่   (293) พ.ศ.2548 และ (309) พ.ศ.2550  
4.  ชนิดของภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ 
       ขวดและฝาพลาสติกพีอี สีขาว                     .     น้ าหนักสุทธิ 35 กรัม (100 แคปซูล)                  . 
                                                               .        (1 แคปซูลหนัก 350 มิลลิกรัม)                     . 
5.  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต แบ่งบรรจุ หรือน าเข้าเพื่อจ าหน่าย 

5.1   ได๎รับอนุญาตผลิตอาหารตามใบอนุญาตเลขท่ี    10-1-00055   ประเภท    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  . 
  ได๎รับอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตเลขที่                             . 

ประเภท                                                                                                           . 
  ได๎รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที ่                ประเภทอาหาร                                           . 

5.2   ชื่อและท่ีตั้งของสถานที่ผลิต   บริษัท สสิการ จ ากัด 108/9 ถนนสามเสน แขวงสามเสน เขตดุสิต          
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10300                                                                             . 

  ชื่อและที่ตั้งของสถานที่แบํงบรรจุ                                                                          . 
  ชื่อและที่ตั้งของสถานที่น าเข๎า                                                                              . 

6.  สูตรส่วนประกอบของอาหาร (คิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก) 
ชื่อวัตถุ ปริมาณ ชื่อวัตถุ ปริมาณ 

     ผงใบมะรุมอํอน          .  71.43% (250 มิลลิกรัม)                              .                              . 
      แคปซูลสีขาว           .  28.57% (100 มิลลิกรัม)                                 .                              . 
            รวม                .  100% (350 มิลลิกรัม)                              .                              . 
                                 .                            .                              .                              . 
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(แบบ สบ.3) 

7.  อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นาน         365        วัน 
8.  รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

กรรมวิธีการผลิต                ตรวจสอบผงใบมะรุมอํอนตามข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ก าหนด น า
ผงใบมะรุมอํอนมาชั่งน้ าหนักตามสูตรสํวนประกอบ บรรจุใสํแคปซูล แล๎วน าไปบรรจุในขวดพลาสติก          . 
                                                                                                                              . 
  ค าแปลภาษาตํางประเทศ จ านวน                        ฉบับ 

9.  วัตถุประสงค์ของฉลาก 
  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่จ าหนํายในราชอาณาจักร 
  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่มิได๎จ าหนํายโดยตรงตํอผู๎บริโภค แตํจ าหนํายให๎แกํโรงงานประเภท          . 

                                                                                                                      . 
  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่จะสํงออกไปจ าหนํายนอกราชอาณาจักร 

10.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   จะแสดงข๎อความในฉลากให๎ปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพื้นฉลากท่ีภาชนะบรรจุ 
       หรือหีบหํอที่บรรจุอาหาร และจะด าเนินการจัดท าฉลากให๎ถูกต๎องตามที่ได๎รับอนุมัติภายในเวลา 60 วัน 
       นับแตํวันที่ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ฉลากตามค าขอฯนี้เป็นต๎นไป 
11.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ดังนี้ 

11.1  ค าขออนุญาตใช๎ฉลากอาหาร จ านวน 2 ฉบับ (ลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ) 
11.2  ฉลาก จ านวน 5 ชุด 
11.3  ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร (ฉบับจริงพร๎อมส าเนา) จ านวน 2 ชุด (ส าหรับอาหารควบคุมเฉพาะและ

อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน) 
11.4  เอกสารอ่ืน                                                                            . 

ลงชื่อ                             ผู๎ด าเนินกิจการ 
(                            ) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  อนุญาต อาหารชื่อ            ผงใบมะรุมอํอนชนิดแคปซูล (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)                                 . 
                                                                                                           . 

เลขสารบบอาหารที่                                                                                               . 
  ไมํอนุญาต เนื่องจาก                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

ลงชื่อ                                    ผู๎อนุญาต 
(                                    ) 

ต าแหนํง                                  . 
วันที่                                       . 

 
เลขรับที่                         . 
วันที่                              . 
 



 

35 
 

วิธีการกรอกข้อมูลการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
1. (ด๎านหน๎า) ระบุชื่อผู๎ด าเนินกิจการ ชื่อ-ที่อยูํผู๎ผลิต/น าเข๎า ตามใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ 

ค าขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงาน (สบ.1) หรือ ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร 
(อ.7) 

2. ข๎อ 1. ระบุชื่ออาหาร และก ากับชื่ออาหารด๎วยค าวํา “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” หรือเป็นสํวนของ
ชื่ออาหาร 

3. ข๎อ 2. ระบุลักษณะของอาหาร โดยแจ๎งให๎ตรงตามรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

4. ข๎อ 3. ระบุประเภท “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ตามประกาศฯฉบับที่ “(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 
และ (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550”  

5. ข๎อ 4. ระบุชนิดภาชนะบรรจุ กรณีเป็นพลาสติก ให๎แจ๎งชนิดพลาสติก สี เพ่ิมเติม 
6. ข๎อ 4. ระบุขนาดบรรจุ เม็ดหรือแคปซูลให๎ระบุจ านวนบรรจุ ผงของแข็งหรืออ่ืนๆให๎ระบุน้ าหนัก

สุทธิ ของเหลวให๎ระบุปริมาตรสุทธิ 
7. ข๎อ 5.1 ระบุเลขที่ใบอนุญาต ตามใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ ค าขอรับเลขสถานที่ผลิต

อาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงาน (สบ.1) หรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร (อ.7) และประเภท 
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” 

8. ข๎อ 5.2 ระบุชื่อ-ที่อยูํผู๎ผลิต/น าเข๎า ตามใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ ค าขออนุญาตสถานที่
ผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงาน (สบ.1) หรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร (อ.7)  

9. ข๎อ 6. แจ๎งสูตรสํวนประกอบ หรือระบุ “ตามเอกสารแนบ” (กรณีแนบเอกสารสูตรสํวนประกอบ) 
10. ข๎อ 6. ระบุเพ่ิมเติมวํา “ขอใช๎ผลวิเคราะห์รํวม และอ๎างอิงสูตรสํวนประกอบจากเลขสารบบ

อาหารที่..........” (กรณีมีการใช๎ผลวิเคราะห์รํวมกันกับผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรสํวนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและ
คุณภาพหรือมาตรฐานเดียวกัน) 

11. ข๎อ 6. ระบุเพ่ิมเติมวํา “แบงํบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่.........” (กรณีแบํงบรรจุ) 
12. ข๎อ 7. แจ๎งอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
13. ข๎อ 8. แจ๎งกรรมวิธีการผลิต หรือระบุ “ตามเอกสารแนบ” (กรณีแนบเอกสารกรรมวิธีการผลิต) 
14. ข๎อ 9. แจ๎งวัตถุประสงค์ของฉลาก 
15. (ด๎านหลัง) ลงนามผู๎ด าเนินกิจการ ตามรายชื่อผู๎ด าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ หรือผู๎มีอ านาจลง

นามตามเง่ือนไขในหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ 
 
ศึกษารายละเอียดหลักฐานและเอกสารที่ใช๎ในการยื่นขออนุญาตใช๎ฉลากอาหารเพ่ิมเติมได๎ที่ 

ภาคผนวก 3 เรื่องแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต๎น (สบ.3) 
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แบบ สบ.6                                         - ตัวอย่าง สบ.6 - เลขรับที ่                         . 

 วันที่                              . 

 
แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร 

ที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 

 
1.  ข๎าพเจ๎า                  นางสสิการ  สุดสวย                    เป็นผู๎ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต/น าเข๎า 

ชื่อ                  บริษัท สสิการ จ ากัด                เลขที ่       108/9          .ตรอก/ซอย            -            . 
ถนน       สามเสน         หมูํที่   -     ต าบล/แขวง          สามเสน         อ าเภอ/เขต           ดุสิต              . 
จังหวัด       กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์   10300    โทรศัพท ์         -        โทรสาร            -         . 
เลขสถานที่ผลิต/น าเข๎าอาหาร                      10-1-00055                              ขอแก๎ไขรายละเอียดของ 
อาหาร ดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่แจ๎งแก๎ไข 
 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามันปลาผสมธาตุ
เหล็กและวิตามินซี 
 
เลขสารบบอาหารที่ xx-x-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 

 
- ขอแก๎ไขชื่ออาหารจากเดิมเป็น “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามัน
ปลาผสมธาตุเหล็กและวิตามินซี (ตรา บาบา)” 
 
- ขอรับรองสูตรสํวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต คุณภาพหรือ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมที่เคยได๎รับอนุญาต 
- ขอรับรองวําชื่ออาหารเดิมไมํได๎อยูํระหวํางการด าเนินคดีทาง
กฎหมาย 
 

2.  ข๎าพเจ๎าได๎สํงหลักฐานดังนี้ 
2.1  แบบการแก๎ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหาร  

(แบบ สบ.6) จ านวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงชื่อ                                ผู๎ด าเนินกิจการ 
(                               ) 
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แบบ สบ.4                                       - ตัวอย่าง สบ.4 - เลขรับที ่                         . 

 วันที่                              . 

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
1.  ข๎าพเจ๎า               นางสสิการ  สุดสวย                      เป็นผู๎ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต/น าเข๎า 

ชื่อ              บริษัท สสิการ จ ากัด                  เลขที ่      108/9         .ตรอก/ซอย            -            . 
ถนน        สามเสน       หมูํที ่  -     ต าบล/แขวง        สามเสน            อ าเภอ/เขต           ดุสิต             . 
จังหวัด      กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์     10300     โทรศัพท ์       -           โทรสาร        -         . 
เลขสถานที่ผลิต/น าเข๎าอาหาร                      10-1-00055                                   ขอแก๎ไขรายละเอียด 
ของอาหารที่ได๎รับอนุญาตใช๎ฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแก๎ไข 
 
ผงใบมะรุมอํอนชนิดแคปซูล 
(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 
 
เลขสารบบอาหารที่ xx-x-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 

 
- ขอเพ่ิมภาชนะบรรจุ ขวดแก๎วสีชา ฝาพลาสติกพีอี สี
ขาว ขนาด 30-100 แคปซูล (10.5 กรัม – 35 กรัม) 
และแบบฉลาก จ านวน 1 แบบ ตามเอกสารแนบ 

2.  ข๎าพเจ๎าได๎สํงหลักฐานดังนี้ 
2.1  แบบการแก๎ไขรายละเอียดของอาหารที่ได๎รับอนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4)  

จ านวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงชื่อ                                  ผู๎ยื่นค าขอ 
(                                 ) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  อนุญาตให๎แก๎ไขรายละเอียดดังกลําวข๎างต๎นได๎ 
  ไมํอนุญาต เนื่องจาก                                                                                                     . 
                                                                                                                                  . 

 
ลงชื่อ                                    ผู๎อนุญาต 

(                                    ) 
ต าแหนํง                                  . 
วันที่                                       . 
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วิธีการกรอกข้อมูลการยื่นแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
(แบบ สบ.6) และการยื่นแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) 

1. ระบุชื่อ-ที่อยูํผู๎ผลิต/น าเข๎า เลขที่ใบอนุญาต ตามใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ ค าขอรับเลข
สถานที่ผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงาน (สบ.1) หรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร (อ.7) 

2. (ชํองชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร) ระบชุื่ออาหารและเลขสารบบอาหารที่ได๎รับอนุญาต  
3. (ชํองรายการที่แจ๎งแก๎ไข/ขอแก๎ไข) ระบุข๎อความท่ีประสงค์จะขอแก๎ไข ดังนี้ 

3.1 กรณีแก๎ไขชื่ออาหาร ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขชื่ออาหารจากเดิม เป็น.................” 
3.2 กรณีแก๎ไขชื่อ-ที่อยูํผู๎ผลิต(หรือน าเข๎า) ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขชื่อผู๎ผลิต(หรือน าเข๎า) 

เป็น.................เพ่ือให๎ตรงกับใบอนุญาต” หรือ “ขอแก๎ไขที่อยูํผู๎ผลิต(หรือน าเข๎า) เป็น...................เพ่ือให๎ตรงกับ
ใบอนุญาต” 

3.3 กรณีแก๎ไขชื่อ-ที่อยูํผู๎ผลิตตํางประเทศ ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขชื่อผู๎ผลิต เป็น.............” 
หรือ “ขอแก๎ไขท่ีอยูํผู๎ผลิต เป็น............” 

3.4 กรณีแก๎ไขสูตรสํวนประกอบ ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขสูตรสํวนประกอบตามเอกสารแนบ” 
3.5 กรณีแก๎ไขอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขอายุการเก็บรักษา

ของผลิตภัณฑ์จากเดิม เป็น...............” 
3.6 กรณีเพ่ิมภาชนะ/ขนาดบรรจุ ระบุข๎อความวํา “ขอเพ่ิมภาชนะ/ขนาดบรรจุ ..................  

และแบบฉลาก จ านวน ....... แบบ ตามเอกสารแนบ” (กรณีแบบฉลากเดิมที่เคยได๎รับอนุญาต ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎กับ
ทุกภาชนะบรรจุ สามารถแจ๎งขอใช๎แบบฉลากเดิมได๎ โดยไมํต๎องเพ่ิมแบบฉลากใหมํ) 

3.7 กรณีแก๎ไขภาชนะบรรจุ ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขภาชนะบรรจุจากเดิม เป็น................” 
(กรณีแก๎ไขภาชนะบรรจุแล๎ว ไมํมีแบบฉลากส าหรับภาชนะบรรจุใหมํ ให๎เพ่ิมแบบฉลากด๎วย) 

3.8 กรณีแก๎ไขขนาดบรรจุ ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขขนาดบรรจุส าหรับภาชนะบรรจุ.............. 
จากเดิม เป็น ..............” (กรณีแก๎ไขขนาดบรรจุแล๎ว ไมํมีแบบฉลากส าหรับขนาดบรรจุใหมํ ให๎เพ่ิมแบบฉลากด๎วย) 

3.9 กรณีแก๎ไขกรรมวิธีการผลิต ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขกรรมวิธีการผลิตตามเอกสารแนบ” 
3.10 กรณีเพ่ิมฉลาก ระบุข๎อความวํา “ขอเพ่ิมแบบฉลากส าหรับภาชนะบรรจุ.............. จ านวน 

....... แบบ ตามเอกสารแนบ” 
3.11 กรณีแก๎ไขฉลาก ระบุข๎อความวํา “ขอแก๎ไขแบบฉลากส าหรับภาชนะบรรจุ.............. ตาม

เอกสารแนบ และขอยกเลิกแบบฉลากเดิม” 
4. ลงนามผู๎ด าเนินกิจการ ตามรายชื่อผู๎ด าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ หรือผู๎มีอ านาจลงนามตาม

เงื่อนไขในหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ 
5. กรณีการแก๎ไขอ่ืนๆ ให๎ระบุรายการที่ขอแก๎ไขให๎ชัดเจน ครอบคลุม โดยละเอียด 
6. การแก๎ไขใดๆ ที่ไมํใชํการแก๎ไขสูตรสํวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และคุณภาพหรือมาตรฐาน ให๎

ระบุเพ่ิมเติมวํา “ขอรับรองวํา สูตรสํวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และคุณภาพหรือมาตรฐาน เหมือนเดิมทุก
ประการ” 

 
ศึกษารายละเอียดหลักฐานและเอกสารที่ใช๎ในการยื่นขอแก๎ไขรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

แล๎วแตํกรณีได๎ที ่ภาคผนวก 4 เรื่องแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต๎น (สบ.4) และ ภาคผนวก 5 เรื่องแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต๎น (สบ.6) 
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ตัวอย่างเอกสารแสดงสูตรส่วนประกอบและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
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ตัวอย่างคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Product specification) 
 

 
Finished Product Specification 

 
Product Name:  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามันปลาผสมธาตุเหล็กและวิตามินซี 
 
Product Description: Oval shape soft gelatin capsule. 

Average filled weight per capsule: 1000.02 mg 
Disintegration time: NMT 30 min. 
Total Omega-3 35% 
EPA  18% 
DHA  12% 

Testing: 
Heavy Metals: 

- Lead < 1 ppm 
- Arsenic < 2 ppm 
- Mercury < 0.02 ppm 

Microbial Tests: 
- Total bacterial count < 1000 cfu/g 
- E.coli < 3 MPN/g 
- Staphylococcus aureus Negative/0.1 g 
- Salmonella spp. Negative/25 g 
- Clostridium spp. Negative/0.1 g 

Shelf Life: 2 years  
 
 
 
         (ผู๎ที่มีอ านาจลงนามหรือผู๎ที่มีหน๎าที่เก่ียวข๎อง) 
           (ต าแหนํง)   
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ตัวอย่างคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบที่เป็นสารส าคัญ (Active raw material specification)  
(ตัวอย่างที่ 1) 

 
\ 

Fish Oil Specification (Food grade) 
Product Name:  Fish oil is produced from selected marine oils.  

Test Specification Method 
Acid value Max 0.8 mgKOH/g BP1988 Appendix XB, A128 
Iodine value Min 190 gl/100 g BP1988 Appendix XE, A129 
Saponification value Min 180 mgKOH/g BP1988 Appendix XG, A130 
Unsaponification value Max 1% BP1988 Appendix XH, A130 
Peroxide value Max 5 meg/kg BP1988 Appendix XF, A130 
Cholesterol Max 4 mg/g AOCS official method no28.092 
Color Gardner Max 7 AOCS official method Td la-64 
Cold Test Passed 3 h/0oC AOCS official method Cc 11-53 
Fatty Acid Composition 
- Total omega-3  
- EPA 
- DHA 

 
Min 35% 
Min 18% 
Min 12% 

AOAC 2000 

saturated fatty acid 30-35%  
Vitamin A Max 1 IU/g  
Vitamin D Max 1 IU/g  
Vitamin E 2 mg/g  
Heavy Metals and Pesticides 
- Cd 
- Cu 
- Fe 
- Hg 
- Pb 
- As 
- DDT 
- PCB 
- Lindane 

 
Max 0.1 mg/kg 
Max 0.1 mg/kg 
Max 0.1 mg/kg 
Max 0.1 mg/kg 
Max 0.1 mg/kg 
Max 0.1 mg/kg 
Max 0.01 mg/kg 
Max 0.5 mg/kg 
Max 0.01 mg/kg 

AOAC 2000 

(Authorized Signature) 
(Position) 
Shelf life : 2 years   Issue date: 15/02/2012  

http://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/2871142
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ตัวอย่างคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบที่เป็นสารส าคัญ (Active raw material specification)  
(ตัวอย่างที่ 2) 

 
 
 
 
 
 

issue 25/11/2013 
 
ชื่อวัตถุดิบ :  ขม้ินชัน (food grade)  
 
ชื่อวิทยาศาสตร์  : Curcuma longa  
 
ส่วนที่ใช้  : เหง้า 
 
ลักษณะของวัตถุดิบ  : แก่นสีขาวออกเหลือง 
 
รส   : ฝาด 
 
กล่ิน  : ไม่มีกลิ่น 
 
อายุของวัตถุดิบก่อนเก็บเกี่ยว : 9-11 เดือน 
 
วิธีการควบคุมคุณภาพ  : เมื่อรับวัตถุดิบแล้ว ขจัดสิ่งสกปรกโดยการล้าง อบแห้ง 
    และบดให้เป็นผงก่อนน าไปใช้และเก็บวัตถุดิบท่ีผ่าน 
    กรรมวิธีอบแห้ง บดผงแล้ว ที่แห้ง 
 
อายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบ : 2 ปี 
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ตัวอย่างคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบที่เป็นสารส าคัญ (Active raw material specification)  
(ตัวอย่างที่ 3) 

 
 

Issued date : 20/08/2012 
Product Name Grape Skin                     

Min 20%Proanthocyanidins 
Country of Origin New Zealand 

Botanical Name Vitis vinifera Type of extraction Water extraction 
Plant Part Skin (Dried, 100%Natural) Active Ingredient Proanthocyanidins 

Batch  Manufacturing Date 01/08/2012 
Extraction Ratio 5:1 Analysis Date 02/08/2012 

 Grade Food grade Expired Date 01/08/2014 
Analysis Item Specification Test Method 

Active Ingredient   
Physical Control   

Identification   
Appearance   

Odor   
Taste   

Sieve Analysis   
Loss on Drying   

Solubility   
Ash   

Chemical Control   
Sulphate   

Insoluble in Ethanol   
Ethanol Residues   

Arsenic (As)   
Cadmium (Cd)   

Lead (Pb)   
Heavy Metal   

Pesticide Residues   
Microbiological Control   

Total Plate Count   
S.aureus   

Salmonella spp.   
E.coli   

Yeast and Mold   
Aflatoxin   

(Authorized Signature) 
(Position)
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ข้อควรปฏิบัติของผู้ประกอบการหลังจากได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร/จดทะเบียนอาหาร 
1. ค าขออนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) และฉลากอาหารที่ได๎รับอนุญาตหรือใบจดทะเบียน

อาหาร/แจ๎งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) ควรเก็บรักษาอยํางดี อยําให๎สูญหาย กรณีที่เอกสารดังกลําวสูญหาย 
ให๎ผู๎ที่รับอนุญาตไปแจ๎งความที่สถานีต ารวจและน าส าเนาบันทึกประจ าวันนั้นพร๎อมหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาขอคัดส าเนาเอกสารที่สูญหาย 

2. เมื่อได๎รับอนุญาตเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์แล๎ว ผู๎น าเข๎าหรือผู๎ผลิตต๎องน าเข๎าหรือผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและรายละเอียดของอาหาร รวมถึงมีรูปแบบฉลากต๎องเป็นไปตามรายละเอียดที่ได๎ยื่นไว๎ตํอ
ส านักอาหาร โดยผู๎ประกอบการจะต๎องจัดท าบันทึกและจัดเก็บรายงานไว๎เพ่ือให๎ เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวัง 
ณ สถานที่น าเข๎าฯ หรือสถานที่ผลิตอาหารนั้นๆ โดยแสดงข๎อมูล ดังนี้ 

2.1 ชื่อวิทยาศาสตร์และลักษณะของวัตถุดิบแตํละชนิด ส าหรับวัตถุดิบที่เป็นพืช 
2.2 สํวนของวัตถุดิบแตํละชนิด วิธีการควบคุมความสม่ าเสมอของคุณภาพและวิธีการตรวจ

เอกลักษณ์ของวัตถุดิบ 
2.3 ชนิดและความเข๎มข๎นของตัวท าละลายที่ใช๎สกัด ชนิดสารส าคัญหรือกลุํมสารที่ได๎จาก

การสกัด (กรณีที่สามารถระบุได๎) อัตราสํวนระหวํางปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช๎หรือสารสกัดที่ได๎ 1 สํวน 
(Extraction ratio) ส าหรับวัตถุดิบที่เป็นสารสกัด 

2.4 วิธีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบหลักหรือสารส าคัญหรือตัวเทียบ (Markers) พร๎อม
ข๎อก าหนดของสารนั้นๆ ในวัตถุดิบ กรณีท่ีมีการกลําวอ๎างถึงปริมาณองค์ประกอบหลักหรือสารส าคัญ 

2.5 รายงานการตรวจวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ 
2.6 เอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติมที่เก่ียวข๎องกับผลิตภัณฑ์ 

3. หากผู๎ประกอบการต๎องการแก๎ไขรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารหรือรูปแบบฉลากอาหารที่ได๎รับ
อนุญาตใช๎ฉลากอาหารแล๎ว ให๎ผู๎ประกอบการยื่นแบบการแก๎ไขรายละเอียดของอาหารที่ได๎รับอนุญาตใช๎ฉลาก
อาหาร (แบบ สบ.4) พร๎อมทั้งแนบเอกสารเดิมที่เคยได๎รับอนุญาตแล๎วมาด๎วยเพื่อท าการยกเลิก  

4. การแก๎ไขรูปแบบฉลากอาหารที่ผู๎ขออนุญาตสามารถด าเนินการได๎โดยไมํต๎องยื่นแบบฉลากอาหาร
เพ่ือประกอบการพิจารณาพร๎อมแบบ สบ.4 ได๎แกํ 

4.1 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่น าเข๎าอาหาร 
เพ่ือให๎ตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร แล๎วแตํกรณี หรือ
การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร เพ่ือให๎ตรงตามแบบการแก๎ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมํเข๎า
ขํายโรงงาน (แบบ สบ.2) ที่ได๎รับอนุญาตแล๎ว 

4.2 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารในตํางประเทศ เพ่ือให๎ตรงตาม
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร หรือการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารใน
ตํางประเทศ เพ่ือให๎ตรงตามแบบการแก๎ไขรายละเอียดของอาหารที่ได๎รับอนุญาตใช๎ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) ที่
ได๎รับอนุญาตแล๎ว 

4.3 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงข๎อความเพ่ือให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เก่ียวข๎อง เชํน 

- เพ่ิมข๎อความ Product of Thailand เพ่ือสํงออกโดยมีรายละเอียดสํวนอ่ืนของ
ฉลากคงเดิม ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง ฉลาก 

- เพ่ิมข๎อความ “ไมํมีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค” ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต๎น 
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4.4 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงข๎อความที่เกี่ยวข๎องกับข๎อแนะน าในการบริโภคซึ่งไมํรวมถึงขนาด
รับประทาน เชํน 

- ควรดื่มให๎หมดทันทีหลังเปิดดื่ม 
- ไมํควรบริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ช ารุด บวม มีรูรั่ว หรือมีกลิ่นผิดปกติ 
- เขยํา (ขวด กลํอง กระป๋อง ฯลฯ) กํอนดื่ม 
- ควรแชํเย็นเพื่อให๎รสชาติดีขึ้น 
- ชงในน้ าอํุนหรือน้ าเย็นก็ได๎ เป็นต๎น 

4.5 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงข๎อความที่เกี่ยวข๎องกับเงื่อนไขการผลิต หรือการน าเข๎าเพ่ือ
จ าหนําย เชํน 

- เพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข๎อความ ผลิตเฉพาะเพ่ือ.... (ตัวอยําง เชํน ผลิตเฉพาะ
เพ่ือ บริษัท เบิกบานใจ จ ากัด) 

- จ าหนํายเฉพาะที่..... 
- ควบคุมการผลิตโดย..... 
- ผลิตภายใต๎การควบคุม..... 
- ผลิตภายใต๎การควบคุมคุณภาพโดย..... 
- ผลิตภายใต๎ลิขสิทธิ์ของ..... เป็นต๎น 

4.6 การแสดงข๎อความสํงเสริมการขายที่ไมํขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง เชํน 

- การชิงโชค การรับของแลก ของแจก หรือของแถม 
- เพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข๎อความ “ห๎ามจ าหนําย” 
- “สินค๎าแจกฟรี ห๎ามจ าหนําย” 
- “สินค๎าตัวอยําง ห๎ามจ าหนําย” 
- แสดงค าวํา “ใหมํ” “โฉมใหมํ” ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไมํเคยวางจ าหนํายใน

ท๎องตลาดโดยให๎มีระยะเวลาการแสดงข๎อความดังกลําว ไมํเกิน ๑ ปี โดยอาจมีรูปแบบฉลากเดิม และรูปแบบฉลาก
ใหมํของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ได๎รับอนุญาตแล๎ว 

4.7 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษร ขนาดและสีของภาพบนฉลากหรือสี
พ้ืนฉลาก โดยข๎อความบนฉลากยังต๎องมีลักษณะเห็นได๎ชัดเจนและอํานได๎งําย และไมํขัดกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวข๎อง 

4.8 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางต าแหนํงของข๎อความ หรือรูปภาพที่ได๎รับอนุญาตแล๎ว 
โดยไมํท าให๎ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไมํขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข๎อง เชํน 

- การย๎ายต าแหนํงข๎อความ วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุจากด๎านใต๎กระป๋องไปแสดง
ด๎านบนกระป๋องแทน เป็นต๎น 

4.9 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงชํองทางการติดตํอกับผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า หรือผู๎จัดจ าหนําย รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงชื่อและท่ีอยูํของผู๎จัดจ าหนํายในประเทศและตํางประเทศ เชํน 

- เพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข๎อความ E – mail Address, Website หรือ Call 
Center 

- จัดจ าหนํายโดย.......... 
- Imported by……. / Exported by....... / Distributed by……… เป็นต๎น 
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4.10 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายบาร์โค๎ด สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข๎องกับภาชนะบรรจุหรือ
การรีไซเคิลภาชนะบรรจุ 

4.11 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่เกี่ยวข๎องกับศาสนา ตามที่ได๎รับอนุญาตจาก
หนํวยงานที่ท าหน๎าที่เก่ียวข๎องในการออกใบรับรอง เชํน 

- เพ่ิม/ตัด เครื่องหมายฮาลาล 
- เครือ่งหมายโคเชอร์ (kosher) เป็นต๎น 

4.12 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงข๎อความหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงวําเป็นผู๎สนับสนุนอยํางเป็นทางการ
ในการแขํงขันกีฬา 

4.13 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการเก็บรักษา เชํน 
- เพ่ิมข๎อความ “เมื่อเปิดแล๎ว ควรเทใสํชามกระเบื้อง” 
- บริโภคไมํหมดควรเก็บในตู๎เย็น เป็นต๎น 

4.14 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงข๎อความที่ไมํเกี่ยวข๎องกับข๎อก าหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข วําด๎วยเรื่อง ฉลาก หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และไมํเกี่ยวข๎อง
กับคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เชํน 

- ตัด/เปลี่ยนแปลง ค าวํา “เจ” 
- เพ่ิม/ตัดข๎อความ “ราคา.......บาท” 

4.15 การแสดงข๎อความที่แสดงให๎เห็นวําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา   
เทํานั้น เชํน 

- “ผลิตภัณฑ์เพ่ือการศึกษาทางการแพทย์” เป็นต๎น 
4.16 การเปลี่ยนแปลงข๎อความภาษาตํางประเทศที่มีความหมายเหมือนกับภาษาไทยที่ได๎รับ

อนุญาตแล๎วบนฉลากอาหาร เชํน เพ่ิม/ตัด/แก๎ไข ชื่อและที่ตั้ง สารอาหาร สํวนประกอบ วิธีการใช๎ค าแนะน า    
เป็นต๎น 

4.17 การเพ่ิม/ตัด/เปลี่ยนแปลงข๎อความหรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการกุศล สังคม การ
บริจาค การประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ ของผู๎ผลิต 

4.18 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู๎ผลิตหรือผู๎น าเข๎า โดยไมํ
ขัดประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข๎อง 

4.19 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรูปภาพในฉลาก โดยไมํท าให๎ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม และไมํ
ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข๎อง เชํน 

- การเปลี่ยนรูปทําทางของการ์ตูน จากวิ่งเป็นวํายน้ า หรือ เตะฟุตบอล หรือเลํน
บาสเกตบอล เป็นต๎น 

4.20 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงข๎อความเพ่ือให๎เป็นไปตามกฎหมายอ่ืน และต๎องไมํขัดกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เชํน 

- เพ่ิมค าวํา “เครื่องดื่ม” ที่ฝาขวดตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต เป็นต๎น 
4.21 การเปลี่ยนแปลงข๎อความ ในการแสดงสํวนประกอบที่ใช๎ในผลิตภัณฑ์ที่อาจกํอให๎เกิด

ภูมิแพ๎ เชํน เพ่ิม/ตัด/แก๎ไขข๎อความ “ข๎อมูลส าหรับผู๎แพ๎อาหาร : มีถั่ว ไขํ” เป็นต๎น 
4.22 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่มีเลขสารบบอาหารและใช๎เป็นสํวนประกอบในผลิตภัณฑ์

โดยวัตถุดิบที่ใช๎ยังคงให๎ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ สี กลิ่น รส เชํนเดียวกับท่ีได๎รับอนุญาตไว๎ เชํน 
- การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงเลขสารบบอาหารของวัตถุแตํงกลิ่นรส เป็นต๎น 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได๎ในระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการด าเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหารฉบับที่เก่ียวข๎อง 
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การด าเนินการกับผู้กระท าฝ่าฝืนเกี่ยวกับฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
การแสดงฉลากหากมีการแสดงที่ไมํถูกต๎อง หรือเจตนาจะฝ่าฝืน พระราชบัญญัติอาหารมีการก าหนด

โทษไว๎ตามแตํกรณีดังนี้ 
1. กรณีผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ยังไมํได๎รับอนุญาตฉลาก หรือแสดงฉลาก       

ไมํถูกต๎องตามที่ได๎รับอนุญาต หรือแสดงฉลากไมํถูกต๎องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข๎อง จัดเป็นการ
กระท าฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) โทษตามมาตรา 51 ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสามหมื่นบาท 

2. กรณีผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฉลากเพ่ือลวง หรือพยายามลวงผู๎ซื้อให๎
เข๎าใจผิด ในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอยํางอ่ืน หรือในเรื่องสถานที่ และประเทศที่ผลิต 
จัดเป็นการผลิต น าเข๎าหรือจ าหนํายอาหารปลอมตามมาตรา 27(4) ฝ่าฝืนมาตรา 25(2) โทษตามมาตรา 59 ต๎อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแตํหกเดือนถึงสิบปีและปรับตั้งแตํห๎าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

การด าเนินการกับผู้กระท าฝ่าฝืนเกี่ยวกับกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
1. กรณีตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือจ าหนําย โดยยังไมํ ได๎รับใบอนุญาตผลิตอาหาร 

จัดเป็นการกระท าฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง โทษตามมาตรา 53 ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสามปีหรือปรับ     
ไมํเกินสามหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

2. กรณีน าเข๎าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือจ าหนําย โดยยังไมํได๎รับใบอนุญาตน าเข๎า จัดเป็นการ
กระท า ฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง โทษตามมาตรา 53 ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสามปี หรือปรับไมํเกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. กรณีผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีคุณภาพไมํเข๎ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จัดเป็นการผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย
อาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 ฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) โทษตามมาตรา 60 ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าหมื่นบาท 

4. กรณีผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีสิ่งที่นําจะเป็นอันตรายแกํสุขภาพเจือปน
อยูํด๎วย จัดเป็นการผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย อาหารไมํบริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 (1) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) โทษตาม
มาตรา 58 ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสองปี หรือปรับไมํเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

บันทึกค าให้การ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารที่
ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น 



บันทึกค าให้การ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

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

วันที่         เดือน        พ.ศ.    

ค าให้การของ             
เรื่อง    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเท่านั้น      
ต่อหน้า  พนักงานเจ้าหน้าที่          
 ข้อ ๑ ข้าพเจ้า       อายุ    ปี เชื้อชาติ      สัญชาติ    
เป็น        ของสถานที่      ชื่อ      
      เลขที่   ตรอก/ ซอย    ถนน      
หมู่ที่   แขวง/ ต าบล     เขต/ อ าเภอ     จังหวัด    
โทรศัพท์    รหัสไปรษณีย์    สถานที่ใกล้เคียง      
เขตสถานีต ารวจ             

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอให้การว่า ข้าฯ ได้ยื่นค าขอจดทะเบียน/ แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ. ๕) 
ชื่อ       ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเฉพาะเพ่ือการส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศเท่านั้น ข้าพเจ้ารับทราบและขอรับรองว่าข้าพเจ้ายินดีเพิกถอนค าขอจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียด
อาหารและเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ และอาจถูกด าเนินคดีหากพบการฝ่าฝืนหรือมีการน า
ผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายภายในประเทศ 
 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าให้การของข้าพเจ้าให้การด้วยความสมัครใจและเป็นความสัตย์จริง 
 ข้อ ๔ ข้าพเจ้าขอรับรองจะปฏิบัติตามที่ได้ให้ถ้อยค าไว้ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อ
หน้าพนักงานเจ้าหน้าที ่

ลงชื่อ                                 ผู้ให้ถ้อยค า 
       (     ) 

ลงชื่อ   พนักงานเจ้าหน้าที ่
       (     ) 

ลงชื่อ   พนักงานเจ้าหน้าที่ 
       (     )  

ลงชื่อ   พยาน 
       (     )  

ลงชื่อ   พยาน 
       (     )  
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