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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์ประเภทวตัถเุจือปนอาหาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ.2557  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 90วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์ประเภทวตัถเุจือปนอาหารสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรังอาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ1. ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: 

OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000 

 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ ((เฉพาะกรณีการผลิตโดยวิธีแบ่งบรรจุวตัถเุจือปนอาหารประเภทสีผสมอาหาร) ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

1. ผลิตภณัฑ์ต้องจดัเป็นอาหารประเภทดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 วตัถเุจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เร่ืองวตัถเุจือปนอาหาร 

 ซยัคลาเมตตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 359) พ.ศ 2556 เร่ืองซยัคลาเมต 

 สตีวิออลไกลโคไซด์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 360) พ.ศ.2556 เร่ืองสตีวิออลไกลโคไซด์ 

 วตัถเุจือปนอาหารลกัษณะผสมตามประกาศสํานกังานคณะกรรมอาหารและยาเร่ืองการกําหนดคณุภาพหรือ

มาตรฐานของวตัถเุจือปนอาหารลกัษณะผสม 

 สารท่ีมีคณุสมบตัเิป็นวตัถแุตง่กลิ่นรสตามภาคผนวก 1 

 

 

2. ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืน 

 

2.1 ต้องได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเข้าประเภทอาหารท่ีจะย่ืนขออนญุาตก่อนและใบอนญุาตท่ีได้รับยงัมี

ผลบงัคบัใช้ทัง้นีส้ถานท่ีผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องโดยต้องแนบหลกัฐานตามแตก่รณีดงันี ้

 

 

 ผู้ผลิตวตัถเุจือปนอาหารท่ีเข้าขา่ยโรงงานจะต้องได้รับใบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบอ. 2) หรือผู้ผลิตวตัถเุจือปน

อาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงานจะต้องได้รับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (แบบสบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรง

กบัอาหารท่ีจะย่ืนขอ 

 ผู้ นําเข้าวตัถเุจือปนอาหารจะต้องได้รับใบอนญุาตนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบอ.7) โดยมีประเภท

อาหารตรงกบัอาหารท่ีจะย่ืนขอ 

  

  ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารมีวตัถปุระสงค์พิเศษหรืออาหารสําหรับผู้ ท่ีต้องการควบคมุนํา้หนกัตามประกาศ
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กระทรวงสาธารณสขุเฉพาะสําหรับอาหารนันี้ (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อสําหรับประชาชนเร่ืองการขออนญุาต

และแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารมีวตัถปุระสงค์พิเศษและคูมื่อสําหรับประชาชนเร่ืองการขออนญุาตและแก้ไขรายการ

ผลิตภณัฑ์อาหารสําหรับผู้ ท่ีต้องการควบคมุนํา้หนกั) 

  ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐานเง่ือนไขการใช้ในอาหารมีการวิเคราะห์และการแสดงฉลากตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ประกาศกําหนด (ศกึษารายละเอียดในภาคผนวก 2 (คณุภาพหรือมาตรฐานเง่ือนไขการใช้ในอาหาร), ภาคผนวก 6 

(หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการวิเคราะห์), ภาคผนวก 7 (หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทําฉลาก)) 

  

  

 

 

2.2ไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหารและ/หรืออาหารท่ีห้ามผลิตนําเข้าหรือจําหนา่ยตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุท่ี

เก่ียวข้อง 

 

3. การตัง้ช่ืออาหารหรือตราหรือเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจแุละประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

 

4. การใช้ภาชนะบรรจอุาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองภาชนะบรรจแุละการใช้ภาชนะ

บรรจ/ุฝาพลาสตกิมีสีสมัผสัอาหารเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลวโดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบการย่ืนขึน้

ทะเบียนตํารับอาหารหรือคําขอใช้ฉลากอาหารด้วย 

 

เง่ือนไข 

 

1. ผลิตภณัฑ์ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการย่ืนคําขอฯ 

 

2. ผู้ ย่ืนคําขอฯต้อง 

 

2.1เป�นเจาของกิจการหรือผ�ูไดรับมอบอํานาจเป็นผู้ ดําเนินกิจการของนิตบิคุคลและมีอํานาจตดัสินใจลงนาม

รับทราบข้อบกพร่องได้กรณีไมใ่ชเ่จ้าของกิจการหรือผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือ

มอบอํานาจให้เป็นผู้ มีอํานาจดําเนินการแทนด้วย 

 

2.2 ประเมินและจดัเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบคําขอและบนัทึกข้อบกพร่องสําหรับอาหารประเภทวตัถเุจือปน
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อาหาร (checklist) ด้วยตนเองก่อนย่ืนคําขอฯ 

 

3. การย่ืนคําขอฯนัน้ผู้ ดําเนินกิจการตามใบอนญุาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทต้องลงนามใน

เอกสารดงันี ้

 

3.1 แบบฟอร์มคําขออ.17 (ใช้สําหรับการย่ืนขอขึน้ทะเบียนตํารับอาหารกรณีเป็นผู้ นําเข้าวตัถเุจือปนอาหารหรือเป็น

ผู้ผลิตซึง่สถานท่ีไมเ่ข้าข่ายโรงงาน) 

 

3.2 แบบฟอร์มสบ.3 (ใช้สําหรับการย่ืนขออนญุาตใช้ฉลากอาหารกรณีเป็นผู้ผลิตซึง่สถานท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน) 

 

3.3 แบบฟอร์มอ.19 (ใช้สําหรับการย่ืนแก้ไขรายการอนญุาตสําหรับผู้ ท่ีได้รับใบสําคญัการขึน้ทะเบียนตํารับอาหารแล้ว) 

 

3.4 แบบฟอรม์สบ.4(ใช้สําหรับการย่ืนแก้ไขรายการอนญุาตสําหรับผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้ฉลากอาหารแล้ว) 

 

3.5 แบบฟอร์มอ.20 (ใช้สําหรับการย่ืนขอใบแทนใบสําคญักรณีใบสําคญัการขึน้ทะเบียนตํารับอาหารสญูหายหรือชํารุด) 

 

3.6 หนงัสือขอสําเนาเอกสารสบ.3 หรือสบ.4 (กรณีใบสบ.3 หรือสบ.4 สญูหายหรือชํารุด) 

 

3.7หนงัสือชีแ้จงการเพิ่มฉลากท่ีผลิตเพ่ือสง่ออกจําหนา่ยนอกราชอาณาจกัร (สําหรับผู้ ท่ีได้รับใบสําคญัการขึน้ทะเบียน

ตํารับอาหารแล้ว) 

 

3.8สําเนาหนงัสือแจ้งสตูรส่วนประกอบจากผู้ผลิตตา่งประเทศกรณีนําเข้าหนงัสือยินยอมให้ใช้ช่ืออาหารหรือช่ือตรา/

เคร่ืองหมายการค้าสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

หนงัสือขอใช้และยินยอมให้ใช้การใช้เอกสารร่วมเป็นต้น 

 

ทัง้นีใ้ห้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลท่ีคดัจากกระทรวงพาณิชย์อายไุมเ่กิน 6 เดือนของวนัท่ีใช้

สําเนาหนงัสือรับรองนัน้ (สําหรับกรณีนิติบคุคล) ประกอบด้วย 

 

4. กรณีลกัษณะผลิตภณัฑ์ไมส่อดคล้องกบัข้อกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานให้สง่ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ประกอบการย่ืนคํา

ขอฯด้วย 

 



5/21 
 

5. ผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฏิบตัิตามกฎหมายหลายฉบบัจะต้องผา่นการพิจารณาโดย

คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15 

&ndash;55 วนัทําการแล้วแตก่รณี 

 

6.ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถ

พิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการ

จะต้องดําเนินแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึมิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คําขอ 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ประกอบการย่ืน

คําขอและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบตามวนัเวลาท่ีนดั

หมาย 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(นดัหมายลว่งหน้า

ผา่นทางโทรศพัท์ 

075 205625) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

2) เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของคําขอและเอกสาร

หลกัฐาน 
 

1 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

3) กรณีเอกสารไม่

ครบถ้วนให้ผู้ ย่ืนคําขอ

ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

ตามบนัทกึข้อบกพร่อง

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ภายในเวลาท่ีกําหนดและ

มาย่ืนท่ีเจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง 
 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

4) กรณีเอกสารครบถ้วนผู้

ย่ืนคําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรังและผลิต

โดยวิธีแบง่บรรจวุตัถเุจือปน

อาหารประเภทสีผสม

อาหารซึง่ได้มอบอํานาจให้

สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัตรังเป็นผู้อนญุาต

แล้วให้ย่ืนคําขอฯและ

หลกัฐานประกอบการขอ

อนญุาตตา่งๆณสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรังและผลิต

โดยวิธีแบง่บรรจวุตัถเุจือปน

อาหารประเภทสีผสม

อาหารซึง่ได้มอบอํานาจให้

สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัตรังเป็นผู้อนญุาต

แล้วคณะผู้ประเมินของ

จงัหวดัตรังประเมินความ

20 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ถกูต้องและสอดคล้องตาม

กฏหมาย 
 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

1) ผู้ มีอํานาจลงนาม

พิจารณาอนญุาตหรือไม่

อนญุาตและลงนาม 
 

5 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

8) 

- 
 

สสจ.ตรังแจ้งผลการ

พิจารณาและสง่มอบแก่

ผู้ประกอบการภายใน 7 วนั

ทําการหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณาและออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียมแล้วแต่

กรณี 
 

15 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 35 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

1. เอกสาร

ประกอบการย่ืน

คําขอใหมด่งันี ้

- 0 0 ฉบบั - 

2) 
1.1 แบบฟอร์ม

คําขอ 

- 0 0 ฉบบั - 

3) 

1.1.1 คําขอขึน้

ทะเบียนตํารับ

อาหาร (อ.17) 

- 1 0 ฉบบั (สําหรับผู้ผลิตท่ี

สถานท่ีผลิต

อาหารเข้าขา่ย

โรงงานและผู้

นําเข้า) 

4) 

1.1.2 คําขอ

อนญุาตใช้ฉลาก

อาหาร (สบ.3) 

- 2 0 ฉบบั (สําหรับผู้ผลิตท่ี

สถานท่ีผลิต

อาหารไมเ่ข้าข่าย

โรงงาน) 

5) 

1.2 ใบอนญุาตท่ี

เก่ียวข้องกบั

สถาน

ประกอบการ 

- 0 0 ฉบบั - 

6) 

1.2.1 ใบอนญุาต

ผลิตอาหาร (อ.2 

) 

- 0 1 ฉบบั - 

7) 

1.2.2 ใบอนญุาต

นําหรือสัง่อาหาร

เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

(อ.7 ) 

- 0 1 ฉบบั - 

8) 

1.2.3 ใบคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เข้าขา่ยโรงงาน 

(สบ.1) และให้

แนบเพิ่มสําเนา

แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิตไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(สบ.2 ) ด้วย

สําหรับกรณี

สถานท่ีผลิตมี

การแก้รายการ

ขอสถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงาน 

9) 

1.3 รายงานผล

การตรวจ

วิเคราะห์

คณุภาพหรือ

มาตรฐานวตัถุ

เจือปนอาหาร 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

1.4 หนงัสือแจ้ง

สตูร

สว่นประกอบ/ 

กรรมวิธีการผลิต/ 

ข้อกําหนด

คณุภาพ

มาตรฐานของ

ผลิตภณัฑ์/

ข้อกําหนด

คณุภาพ

- 1 0 ชดุ (1. กรณีนําเข้าให้

ใช้เอกสารฉบบั

จริงท่ีมีลายเซนต์

และอาจมีตรา

ประทบัของ

บริษัทผู้ผลิตด้วยก็

ได้กรณีสําเนาให้

รับรองว่า"เป็น

เอกสารจากผู้ผลิต

จริง"ลงนามโดยผู้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มาตรฐานของ

วตัถเุจือปน

อาหารท่ีใช้เป็น

วตัถดุบิใบรับรอง

สถานท่ีผลิต

อาหารสําหรับ

การนําเข้าจาก

ผู้ผลิต 

ดําเนินกิจการ 

2.กรณีผลิตใน

ประเทศใช้เอกสาร

ฉบบัจริงลงนาม

โดยผู้ ดําเนิน

กิจการหรือ

ผู้ รับผิดชอบใน

การผลิต) 

11) 

1.5 เอกสารอ่ืน

ประกอบการ

พิจารณาเชน่ผล

วิเคราะห์

สารอาหาร(ถ้ามี) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานท่ี

สนบัสนนุการ

แสดงข้อความ

หรือสญัลกัษณ์

บนฉลาก(ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบบั - 

12) 

1.6 ฉลากและ

คูมื่อประกอบการ

จําหนา่ย 

- 4 0 ชดุ (กรณีฉลากมี

ภาษาตา่งประเทศ

ท่ีไมใ่ช่

ภาษาองักฤษให้

แนบคําแปลด้วย  

) 

13) 

1.7 ตวัอยา่ง

อาหาร 

- 0 0 ชดุ (เฉพาะกรณี

ลกัษณะปรากฏ

หรือผลวิเคราะห์

ระบลุกัษณะ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กายภาพไม่

สอดคล้องกบั

ข้อกําหนด

คณุภาพมาตรฐาน

ตามกฏหมายให้

นําสง่ตวัอยา่ง

อาหาร 1 หนว่ย ) 

14) 

1.8 หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี

ผู้ รับมอบอํานาจ

มาดําเนินการ 

2.ผา่นการ

ตรวจสอบและ

รับรองจาก

พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีของ

หนว่ยงานรับคํา

ขอฯท่ีเก่่ียวข้องนัน้

แล้ว ) 

15) 

1.9 หนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลท่ีคดัจาก

กระทรวง

พาณิชย์ 

- 0 1 ชดุ (1.เฉพาะกรณี

กรรมการบริษัท

เป็นผู้ลงนามแทน

ผู้ ดําเนินกิจการ 2.

หนงัสือรับรองอายุ

ไมเ่กิน 6 เดือน

ของวนัท่ีใช้สําเนา) 

16) 

1.10 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง

- 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําหรับอาหาร

ประเภทวตัถเุจือ

ปนอาหาร 

(checklist) 

17) 

2. เอกสาร

ประกอบการย่ืน

แก้ไขดงันี ้

- 0 0 ฉบบั - 

18) 
2.1 แบบฟอร์ม

คําขอ 

- 0 0 ชดุ - 

19) 

2.1.1 คําขอแก้ไข

รายการทะเบียน

ตํารับอาหาร (แบ

บอ.19) 

- 1 0 ฉบบั (1.สําหรับผู้ผลิตท่ี

สถานท่ีผลิต

อาหารเข้าขา่ย

โรงงานและผู้

นําเข้า 

2.กรณีแก้ไข

รายการตามบญัชี

หมายเลข 4 แนบ

ท้ายระเบียบ

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยาว่า

ด้วยการ

ดําเนินการ

เก่ียวกบัเลขสา

รบบอาหาร

พ.ศ.2557 ให้

พิมพ์เทา่นัน้ ) 

20) 
2.1.2 แบบการ

แก้ไขรายละเอียด

- 2 0 ฉบบั (สําหรับผู้ผลิตท่ี

สถานท่ีผลิต
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของอาหารท่ี

ได้รับอนญุาตใช้

ฉลากอาหาร 

(แบบสบ.4) 

อาหารไมเ่ข้าข่าย

โรงงาน ) 

21) 

2.2 ใบสําคญั

การขึน้ทะเบียน

ตํารับอาหาร (แบ

บอ.18) หรือคํา

ขออนญุาตใช้

ฉลากอาหาร 

(สบ.3) 

- 1 1 ฉบบั - 

22) 

2.3 ฉลากอาหาร

เดมิท่ีได้รับ

อนญุาต 

- 1 0 ฉบบั - 

23) 

2.4 ฉลากอาหาร

และคูมื่อหรือ

เอกสาร

ประกอบการ

จําหนา่ยฉบบั

ใหมท่ี่ขอแก้ไข 

- 4 0 ฉบบั (การเพิ่มหรือแก้ไข

รายละเอียดใน

แบบฉลาก) 

24) 

2.5 หนงัสือชีแ้จง

เหตผุลการแก้ไข

จากผู้ผลิตฉบบั

จริง 

- 1 0 ฉบบั (ตามแตก่รณีเชน่

หนงัสือชีแ้จงการ

เปล่ียนท่ีตัง้ผู้ผลิต

หนงัสือชีแ้จงการ

แก้ไขช่ืออาหาร

หรือเคร่ืองหมาย

การค้าเป็นต้น) 

25) 
2.6 หนงัสือแจ้ง

สตูร

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สว่นประกอบ

และ/หรือกรรมวิธี

การผลิตจาก

ผู้ผลิตกรณีแก้ไข

สตูร

สว่นประกอบท่ี

ไมใ่ช่

สว่นประกอบ

สําคญัหรือ

กรรมวิธีการผลิต

แล้วแตก่รณี 

26) 

2.7 ตาราง

เปรียบเทียบสตูร

สว่นประกอบ

ปัจจบุนัและสตูร

สว่นประกอบ

ใหม ่

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการแก้ไข

สตูรสว่นประกอบ) 

27) 

2.8 เอกสารหรือ

หลกัฐานท่ี

สนบัสนนุการ

แสดงข้อความ

หรือสญัลกัษณ์

บนฉลาก 

- 1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

28) 

2.9 เอกสารหรือ

หลกัฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

- 1 0 ฉบบั (ถ้ามีประเดน็ท่ี

เก่ียวข้องกบัความ

ปลอดภยัของ

อาหาร) 

29) 
2.10 ใบอนญุาต

ท่ีเก่ียวข้องกบั

- 0 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถาน

ประกอบการ 

30) 

2.10.1 

ใบอนญุาตนําเข้า

หรือสัง่อาหารเข้า

มาใน

ราชอาณาจกัร 

(อ.7 ) 

- 0 1 ฉบบั (กรณีนําเข้า) 

31) 

2.10.2 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (อ.2 ) 

- 0 1 ฉบบั (กรณีสถานท่ีผลิต

เข้าขา่ยเป็น

โรงงาน) 

32) 

2.10.3 ใบคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(สบ.1)  หากมี

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารใช้

สําเนาแบบการ

แก้ไขสถานท่ี

ผลิตไมเ่ข้าขา่ย

โรงงาน (สบ.2) 

ด้วย 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผลิตสถานท่ี

ผลิตไมเ่ข้าขา่ย

โรงงาน) 

33) 

2.11 หนงัสือ

มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี

ผู้ รับมอบอํานาจ

มาดําเนินการ 

2. ผา่นการ

ตรวจสอบและ

รับรองจาก
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีของ

หนว่ยงานรับคํา

ขอฯท่ีเก่่ียวข้องนัน้

แล้ว ) 

34) 

2.12 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง

สําหรับอาหาร

ประเภทวตัถเุจือ

ปนอาหาร 

(checklist) 

- 1 0 ฉบบั - 

35) 

3. ขอใบแทน

ใบสําคญัการขึน้

ทะเบียนตํารับ

อาหาร 

- 0 0 ฉบบั - 

36) 

3.1 กรณี

ใบสําคญัการขึน้

ทะเบียนตํารับ

อาหารสญูหาย 

- 0 0 ฉบบั - 

37) 

3.1.1 คําขอใบ

แทนใบสําคญั

การขึน้ทะเบียน

ตํารับอาหาร (แบ

บอ.20) 

- 1 0 ฉบบั - 

38) 

3.1.2 ใบแจ้ง

ความฉบบัจริงท่ี

ระบวุา่ใบสําคญั

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การขึน้ทะเบียน

ตํารับอาหาร

เลขท่ี...(ระบุ

เลขท่ีตํารับ

รายการท่ีสญู

หาย)...ได้สญู

หายไป 

39) 

3.2 กรณี

ใบสําคญัการขึน้

ทะเบียนตํารับ

อาหารชํารุดหรือ

ถกูทําลาย

บางสว่น 

- 0 0 ฉบบั - 

40) 

3.2.1 คําขอใบ

แทนใบสําคญั

การขึน้ทะเบียน

ตํารับอาหาร (แบ

บอ.20) 

- 1 0 ฉบบั - 

41) 

3.2.2 ใบสําคญั

การขึน้ทะเบียน

ตํารับอาหารท่ี

ชํารุดหรือถกู

ทําลาย 

- 1 0 ฉบบั - 

42) 
4.เพิม่ฉลาก

สง่ออก 

- 0 0 ฉบบั - 

43) 

4.1 หนงัสือชีแ้จง

การขอเพิ่มฉลาก

ท่ีผลิตเพ่ือสง่ออก

จําหนา่ยนอก

- 2 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ราชอาณาจกัร 

44) 

4.2 ฉลากอาหาร

ท่ีประสงค์จะ

สง่ออก 

- 2 0 ฉบบั - 

45) 

4.3 คําแปล

ฉลาก

ภาษาตา่งประเท

ศ (ยกเว้น

ภาษาองักฤษ) 

- 2 0 ฉบบั - 

46) 

4.4 ใบสําคญั

การขึน้ทะเบียน

ตํารับอาหาร (แบ

บอ.18) 

- 0 1 ฉบบั - 

47) 

4.5 ใบอนญุาต

ผลิตอาหาร( แบ

บอ.2) 

- 0 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1)  ใบสาํคัญการขึน้ทะเบียนตาํรับอาหาร 

ค่าธรรมเนียม5,000 บาท 

หมายเหตุ (ใหผู้ยื้น่คําขอฯตรวจสอบสถานะการไดร้ับอนญุาตตามช่องทางทีร่ะบใุนใบรับคําขอและชําระ

ค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินซ่ึงอยู่ในศูนย์บริการ OSSC ใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาทีเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแลว้

นําใบเสร็จรับเงิน (พร้อมหลกัฐานแสดงตวัตน) มารับใบอนญุาตทีเ่คาน์เตอร์บริการ) 

 

2)  ใบแทนใบสาํคัญการขึน้ทะเบียนตาํรับอาหาร 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ (ใหผู้ยื้น่คําขอฯตรวจสอบสถานะการไดร้ับอนญุาตตามช่องทางทีร่ะบใุนใบรับคําขอและชําระ

ค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินซ่ึงอยู่ในศูนย์บริการ OSSC ใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาทีเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแลว้

นําใบเสร็จรับเงิน (พร้อมหลกัฐานแสดงตวัตน) มารับใบอนญุาตทีเ่คาน์เตอร์บริการ) 
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3)  คาํขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

4) การแก้ไขรายการอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

5) หนังสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากท่ีผลิตเพ่ือส่งออกจาํหน่ายนอกราชอาณาจักร 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอ

เมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556    E-mail 

:1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  สายดว่นของรัฐบาล 1111 สํานกัอาหารโทร. 02-590-7320 

หมายเหตุ(• กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพ) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) สรุปรายการเอกสารประกอบการดําเนินการคําขอตา่งๆสําหรับผู้ผลิต (เข้าขา่ย/ไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน)และผู้ นําเข้า 

- 

 

2) คําขอขึน้ทะเบียนตํารับอาหาร (แบบอ.17)และตวัอย่างการกรอก 

- 
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3) คําขออนญุาตใช้ฉลากอาหาร (แบบสบ.3)และตวัอยา่งการกรอก 

- 

 

4) คําขอแก้ไขทะเบียนตํารับอาหาร (แบบอ.19) และตวัอยา่งการกรอก 

- 

 

5) คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบส.4)และตวัอยา่งการกรอก 

- 

 

6) หนงัสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากอาหารท่ีผลิตเพ่ือสง่ออกจําหนา่ยนอกราชอาณาจกัรและตวัอยา่งการกรอก 

- 

 

7) ตวัอยา่งฉลากและแบบฟอร์มประเมนิวตัถเุจือปนอาหารตกค้างในผลิตภณัฑ์สดุท้าย 

- 

 

8) คูมื่อประชาชนเร่ืองการขออนญุาตการแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์ประเภทวตัถเุจือปนอาหารและการขอใบแทน

ใบสําคญัและขอเพิ่มฉลากเพ่ือการสง่ออก 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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