1/15

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอำหำร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัตอิ าหารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาปฏิบัตริ าชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ.2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปน
อาหาร 19/05/2558 15:48
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ(One Stop Service Center : OSSC)
ที่อยู่ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
11000
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
โทรศัพท์: 02 590 7442 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะกรณีการผลิต-แบ่งบรรจุ
วัตถุเจือปนอาหารประเภทสีผสมอาหาร)
ที่อยู:่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
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ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอาหารประเภทดังต่อไปนี้
วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ซัยคลาเมตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ 2556 เรื่อง ซัยคลาเมต
สตีวิออลไกลโคไซด์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ.2556 เรื่อง สตีวิออลไกลโคไซด์
วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมตามประกาศสานักงานคณะกรรมอาหารและยาเรือ่ ง การกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
วัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavoring agent) ตามภาคผนวก 1
2. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
2.1 ต้องได้รับอนุญาตสถานทีผ่ ลิตหรือสถานที่นาเข้าประเภทอาหารที่จะยื่นขออนุญาตก่อนและใบอนุญาตที่ได้รับยังมีผล
บังคับใช้ ทั้งนีส้ ถานที่ผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องโดยต้องแนบหลักฐานตามแต่กรณี ดังนี้
ผู้ผลิตวัตถุเจือปนอาหารทีเ่ ข้าข่ายโรงงานจะต้องได้รบั ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบอ. 2) หรือผูผ้ ลิตวัตถุเจือปนอาหารที่
ไม่เข้าข่ายโรงงานจะต้องได้รับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบสบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรงกับอาหารที่
จะยื่นขอ
ผู้นาเข้าวัตถุเจือปนอาหารจะต้องได้รับใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบอ.7) โดยมีประเภท
อาหารตรงกับอาหารทีจ่ ะยื่นขอ
ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษหรืออาหารสาหรับผู้ที่ตอ้ งการควบคุมน้าหนักตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะสาหรับอาหารนั้นี (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมที่คู่มือสาหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแก้ไข
รายการผลิตภัณฑ์อาหารมีวัตถุประสงค์พเิ ศษและคู่มือสาหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์
อาหารสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนัก)
ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขการใช้ในอาหารมีการวิเคราะห์และการแสดงฉลากตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
กาหนด (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก 2)

2.2 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารและ / หรืออาหารทีห่ า้ มผลิตนาเข้าหรือจาหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
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เกี่ยวข้อง
3. การตัง้ ชื่ออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง
4. การใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะบรรจุ
/ ฝาพลาสติกมีสีสมั ผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว โดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารหรือคาขอใช้ฉลากอาหารด้วย
เงื่อนไข
1. ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นคาขอฯ
2. นคำขอฯ อ
2.1 เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ได้รับมอบอานาจเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลและมีอานาจตัดสินใจลงนามรับทราบ
ข้อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้าของกิจการหรือผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลให้มหี นังสือมอบอานาจให้
เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแทนด้วย
2.2 ประเมินและจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องสาหรับอาหารประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
(checklist) ด้วยตนเองก่อนยื่นคาขอฯ
3. การยื่นคาขอฯ
3.1 เอกสารที่ต้องลงนามโดยผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัททีม่ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ อ.17/
สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนังสือชี้แจงการเพิม่ ฉลากที่ผลิตเพื่อส่งออกจาหน่ายนอกราชอาณาจักร สาเนาหนังสือแจ้งสูตร
ส่วนประกอบจากผู้ผลิตต่างประเทศกรณีนาเข้า หนังสือยินยอมให้ใช้ชื่ออาหารหรือชื่อตรา/เครื่องหมายการค้าสอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ หนังสือขอใช้และยินยอมให้ใช้การใช้
เอกสารร่วม เป็นต้น ทั้งนี้ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลที่คัดจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6
เดือนของวันที่ใช้สาเนาหนังสือรับรองนั้น (สาหรับกรณีนิตบิ คุ คล) ประกอบด้วย
4. กรณีลักษณะผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานให้สง่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประกอบการยื่นคาขอฯ
ด้วย

5. ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับจะต้องผ่านการพิจารณาโดย
คณะทางาน / คณะกรรมการ / หรือผู้เชี่ยวชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากทีร่ ะบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วัน
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ทาการแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
1)
ประกอบตามวันเวลาที่นัด
หมาย
การตรวจสอบเอกสาร 2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
2)
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบเอกสาร 3) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึก
3)
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
กาหนดและมายื่นที่
เจ้าหน้าที่สานักอาหารตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคาขอ
การตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา
4)
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน
การพิจารณา
ผู้ประเมิน / คณะประเมิน /
ผู้เชี่ยวชาญดาเนินการ
5)
ประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมาย
การลงนาม
ผู้มีอานาจลงนามพิจารณา
6)
อนุญาตหรือไม่อนุญาตและ
ลงนาม
การแจ้งผลพิจารณา
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
7)
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 วันทาการ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
0 นาที

1 ชั่วโมง
0 นาที

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

5 นาที

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
21 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
2 วันทาการ

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
1 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
1. เอกสาร
1) ประกอบการยื่น
คาขอใหม่
1.1 แบบฟอร์มคา กลุ่มงานคุ้มครอง
2) ขอ
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
1.1.1 คาขอขึ้น กลุ่มงานคุ้มครอง
ทะเบียนตารับ
ผู้บริโภคและเภสัช
อาหาร (อ.17)
สาธารณสุข

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
0
0
ฉบับ
0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(1.เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตเป็น
โรงงานหรือกรณี
นาเข้า
2.พิมพ์หรือเขียน
ด้วยตัวบรรจง
3.ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ)
(1. เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตไม่เข้า
ข่ายโรงงาน
2. พิมพ์เท่านั้น
3. ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ)
-

3)

4)

5)

6)

หมำยเหตุ

1.1.2 คาขอ
อนุญาตใช้ฉลาก
อาหาร (สบ.3)

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

1.2 ใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับ
สถาน
ประกอบการ

-

0

0

ฉบับ

1.2.1 ใบอนุญาต ผลิตอาหาร

0

1

ฉบับ

(เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตเข้า

6/15

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
(อ.2 )
1.2.2 ใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
นาหรือสั่งอาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
(อ.7 )

7)

1.2.3 ใบคาขอรับ เลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน
(สบ.1)

0

1

ฉบับ

1.3 รายงานผล การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
หรือมาตรฐาน
วัตถุเจือปน
อาหาร

1

0

ฉบับ

8)

9)

หมำยเหตุ
ข่ายโรงงาน)
(1. เฉพาะกรณี
นาเข้า
2. ให้แนบหนังสือ
หรือใบรับรอง
สถานที่ผลิตอาหาร
ต่างประเทศ
สาหรับการนาเข้า
ตามประกาศ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาเรื่อง
ใบรับรองสถานที่
ผลิตสาหรับการ
นาเข้า)
(1. เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตไม่เข้า
ข่ายโรงงาน
2. ให้แนบเพิ่ม
สาเนาแบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(สบ.2 ) ด้วย
สาหรับกรณี
สถานที่ผลิตมีการ
แก้รายการขอ
สถานที่ผลิตอาหาร
ที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน)
-
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1.4 หนังสือแจ้ง 1
0
ฉบับ
สูตรส่วนประกอบ
/ กรรมวิธีการ
ผลิต / ข้อกาหนด
คุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ /
ข้อกาหนด
คุณภาพมาตรฐาน
10)
ของวัตถุเจือปน
อาหารที่ใช้เป็น
วัตถุดิบ
ที่

1.5 เอกสารอื่น ประกอบการ
พิจารณา เช่น
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาการแจ้ง
วิธีใช้วัตถุเจือปน
อาหาร / ผล
วิเคราะห์
11)
สารอาหาร (ถ้ามี)
เอกสารหรือ
หลักฐานที่
สนับสนุนการ
แสดงข้อความ
หรือสัญลักษณ์บน
ฉลาก (ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

1.6 ฉลากและ
คู่มือประกอบการ

4

0

ชุด

12)

หมำยเหตุ
(1. กรณีนาเข้าให้
ใช้เอกสารฉบับจริง
ที่มีลายเซนต์และ
อาจมีตราประทับ
ของบริษทั ผูผ้ ลิต
ด้วยก็ได้กรณี
สาเนาให้รับรองว่า
"เป็นเอกสารจาก
ผู้ผลิตจริง" ลงนาม
โดยผู้ดาเนินกิจการ
2.กรณีผลิตใน
ประเทศใช้เอกสาร
ฉบับจริงลงนาม
โดยผู้ดาเนินกิจการ
หรือผู้รบั ผิดชอบใน
การผลิต)
-

(1.กรณีฉลากมี
ภาษาต่างประเทศ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
จาหน่าย

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

1.7 ตัวอย่าง
อาหาร

-

0

0

ชุด

1.8 หนังสือมอบ
อานาจ

-

0

1

ฉบับ

1.9 หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล
ที่คัดจาก
กระทรวงพาณิชย์

1

1

ชุด

หน่วยนับ
เอกสำร

13)

14)

15)

หมำยเหตุ
ที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษให้
แนบคาแปลด้วย)
(เฉพาะกรณี
ลักษณะปรากฏ
หรือผลวิเคราะห์
ระบุลักษณะ
กายภาพไม่
สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดคุณภาพ
มาตรฐานตาม
กฏหมายให้นาส่ง
ตัวอย่างอาหาร 1
หน่วย)
(1.เฉพาะกรณีผรู้ ับ
มอบอานาจมา
ดาเนินการ
2.ผ่านการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
สานักอาหารหรือ
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง)
(1.เฉพาะกรณีนิติ
บุคคลและ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลลง
นามในแบบ อ.17/
สบ.3
2.หนังสือรับรอง
อายุไม่เกิน 6 เดือน

9/15

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

1.10 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
16)
สาหรับอาหาร
ประเภทวัตถุเจือ
ปนอาหาร
(checklist)
2. เอกสาร
17) ประกอบการยื่น
แก้ไข
2.1 แบบฟอร์มคา
18)
ขอ
2.1.1 คาขอแก้ไข
รายการทะเบียน
ตารับอาหาร
(แบบอ.19)

19)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ชุด

ของวันที่ใช้สาเนา)
-

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

0

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

(1. เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตเป็น
โรงงานหรือกรณี
นาเข้าสามารถ
พิมพ์หรือเขียนด้วย
ตัวบรรจง
2. กรณีแก้ไข
รายการตามบัญชี
หมายเลข 4 แนบ
ท้ายระเบียบ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาว่า
ด้วยการดาเนินการ
เกี่ยวกับเลขสา
รบบอาหาร
พ.ศ.2557 ให้พิมพ์
เท่านั้น
3. ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ)
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ที่

20)

21)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
2.1.2 แบบการ
แก้ไขรายละเอียด
ของอาหารที่
ได้รับอนุญาตใช้
ฉลากอาหาร
(แบบสบ.4)
2.2 ใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับ
อาหาร
(แบบอ.18) หรือ
คาขออนุญาตใช้
ฉลากอาหาร
(สบ.3)
2.3 ฉลากอาหาร
เดิมที่ได้รบั
อนุญาต
2.4 ฉลากอาหาร
ใหม่ที่ขอแก้ไข

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
2
0
ฉบับ
(1. เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตไม่เข้า
ข่ายโรงงาน
2. พิมพ์เท่านั้น
3. ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ)
1
1
ฉบับ
(1. แนบใบสาคัญ
ฉบับจริงเฉพาะ
กรณีแก้ไขรายการ
ในใบสาคัญฯ
2. สบ.3 แนบฉบับ
สาเนา)
-

4

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

2.5 หนังสือชี้แจง เหตุผลการแก้ไข
จากผูผ้ ลิตฉบับ
24) จริง

1

0

ฉบับ

2.6 หนังสือแจ้ง สูตรส่วนประกอบ
และ / หรือ
กรรมวิธีการผลิต
25) จากผูผ้ ลิตกรณี
แก้ไขสูตร
ส่วนประกอบหรือ
กรรมวิธีการผลิต
แล้วแต่กรณี
26) 2.7 ตาราง
-

1

0

ฉบับ

(กรณีขอยกเลิก
หรือผ่อนผันขอใช้
ฉลากเดิม)
(การเพิ่มหรือแก้ไข
รายละเอียดใน
แบบฉลาก)
(ตามแต่กรณี เช่น
หนังสือชี้แจงการ
เปลี่ยนที่ตั้งผู้ผลิต
หนังสือชี้แจงการ
แก้ไขชื่ออาหาร
หรือเครื่องหมาย
การค้า เป็นต้น)
-

1

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารแก้ไข

22)
23)
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ที่

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
เปรียบเทียบสูตร
ส่วนประกอบ
ปัจจุบันและสูตร
ส่วนประกอบใหม่
2.8 เอกสารหรือ
หลักฐานที่
สนับสนุนการ
แสดงข้อความ
หรือสัญลักษณ์บน
ฉลาก
2.9 เอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.10 ใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับ
สถาน
ประกอบการ
2.10.1
ใบอนุญาตนาเข้า
หรือสั่งอาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจักร
(อ.7 )
2.10.2
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 )
2.10.3 ใบคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(สบ.1)
2.11 หนังสือมอบ
อานาจ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สูตรส่วนประกอบ)

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

-

0

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนาเข้า)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีสถานที่ผลิต
เข้าข่ายเป็น
โรงงาน)
(กรณีผลิตสถานที่
ผลิตไม่เข้าข่าย
โรงงาน)

-

1

0

ฉบับ

(1. เฉพาะกรณี
ผู้รบั มอบอานาจมา
ดาเนินการ
2. ได้รับการ
ตรวจสอบและ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

รับรองจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
สานักอาหารหรือ
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง)
-

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

3.1.2 ใบแจ้ง
ความฉบับจริงที่
ระบุว่าใบสาคัญ
38) การขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารเลขที่
...(ระบุเลขที่ตารับ
รายการที่สญ
ู

1

0

ฉบับ

(1.พิมพ์หรือเขียน
ด้วยตัวบรรจง
2.ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ /
กรรมการผูจ้ ัดการ
ซึ่งลงชื่อผูกพัน
บริษัทได้)
-

34)

35)

36)

37)

2.12 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
สาหรับอาหาร
ประเภทวัตถุเจือ
ปนอาหาร
(checklist)
3. ขอใบแทน
ใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนตารับ
อาหาร
3.1 กรณีใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารสูญ
หาย
3.1.1 คาขอใบ
แทนใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับ
อาหาร
(แบบ อ.20)
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ที่

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)
47)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
หาย)...ได้สูญ
หายไป
3.2 กรณีใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารชารุด
หรือถูกทาลาย
บางส่วน
3.2.1 คาขอใบ
แทนใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับ
อาหาร
(แบบอ.20)
3.2.2 ใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตารับอาหารที่
ชารุดหรือถูก
ทาลาย
4.เพิ่มฉลาก
ส่งออก
4.1 หนังสือชี้แจง
การขอเพิม่ ฉลาก
ที่ผลิตเพื่อส่งออก
จาหน่ายนอก
ราชอาณาจักร
4.2 ฉลากอาหาร
ที่ประสงค์จะ
ส่งออก
4.3 คาแปลฉลาก
ภาษาต่าง
ประเทศ (ยกเว้น
ภาษาอังกฤษ)
4.4 ใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับ
อาหาร
(แบบ อ.18)
4.5 ใบอนุญาต

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ
กรรมการผูจ้ ัดการ
ซึ่งลงชื่อผูกพัน
บริษัทได้)
-

-

0

0

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

(ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ /
กรรมการผูจ้ ัดการ
ซึ่งลงชื่อผูกพัน
บริษัทได้)
-

-

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ผลิตอาหาร
( แบบ อ.2)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
2)

ใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)

3)

คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
หมำยเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม

4)

กำรแก้ไขรำยกำรอนุญำต
หมำยเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม

5)

หนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร
หมำยเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียม

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556 สายด่วนของรัฐบาล 1111 สานักอาหารโทร. 02-590-7320
หมายเหตุ (กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีส่ ถานประกอบการตั้งอยู่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ)
โทรศัพท์หมายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124
Website : skmo.moph.go.th/skmo/
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบอ.17)
2)
คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบสบ.3)
3)

คาขอแก้ไขทะเบียนตารับอาหาร (แบบอ.19)
-

4)

คาขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบส.4)
-

5)

หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารทีผ่ ลิตเพื่อส่งออกจาหน่ายนอกราชอาณาจักร
-

6)

ภาคผนวก 1 วัตถุแต่งกลิ่นรสที่ต้องยื่นคาขอขึ้นทะเบียนหรือคาขออนุญาตใช้ฉลากวัตถุเจือปนอาหาร
-

7)

ภาคผนวก 2 สรุปหลักเกณฑ์คุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขการใช้ในอาหารมีการวิเคราะห์และการแสดงฉลาก
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

06/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ปรียานุช รัตนพงศ์
-

