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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว,
ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์
ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ ประชาชน พ.ศ. 2557 ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 20 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง, นม
เปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1)

สถานที่ให้บริการ
ที่อยู:่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอาหารประเภทดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็นอาหารดังนี้
1.1 นมโค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมโค
1.2 นมปรุงแต่ง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมปรุงแต่ง
1.3 นมเปรี้ยว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมเปรี้ยว
1.4 ผลิตภัณฑ์ของนม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม
1.5 ไอศกรีม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ไอศกรีม
1.6 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดืม่ ในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
1.7 อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
2. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
2.1 ต้องได้รับอนุญาตสถานทีผ่ ลิตหรือสถานที่นาเข้าประเภทอาหารที่ประสงค์จะยื่นก่อน และใบอนุญาตที่ได้รบั ยังมีผล
บังคับใช้ ทั้งนีส้ ถานที่ผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง และกรณีนาเข้าต้องมีใบรับรองสถานทีผ่ ลิตอาหารสาหรับการนาเข้าอาหาร (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมตาม
ภาคผนวก 1)
2.2 ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารวัตถุประสงค์พเิ ศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มอื สาหรับประชาชนเรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขรายการอาหารที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ)
2.3 ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมที่คู่มือ
สาหรับประชาชนเรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร)
2.4 ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ)
2.5 ต้องมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเป็นไปตามดังนี้
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมโคให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้
ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง นมโค การใช้วัตถุกันเสียในเครื่องดืม่ ในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิทให้
ใช้ตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์
ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเครือ่ งดื่มในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
2.6 ต้องไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้อง
2.7 ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร และมีประวัติการใช้เป็นอาหาร กรณีมกี ารใช้ส่วนของพืช
เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบชนิดของพืชและส่วนที่ใช้ตามบัญชีรายชื่อพืชทีอ่ นุญาตให้ใช้ ได้ในเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
3. ผลิตภัณฑ์ที่มกี ารกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) ต้องผ่านการประเมินตามคู่มือสาหรับประชาชน เรื่อง การขอ
ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim)
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4. การใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะ
บรรจุ / ฝา พลาสติกมีสสี ัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
5. การใช้ชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 2)
6. การแสดงฉลากอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต
7. การแสดงฉลากโภชนาการต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ
เงื่อนไข
1. ผูยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามใบทะเบียนพาณิชย์หรือผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลหรือผู้รบั มอบอานาจทีม่ ีองคความรู โดยการเขารวมการอบรมตามหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากาหนด หรือศึกษากฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของดวยตนเอง พร้อมทั้งสามารถให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ และมีอานาจตัดสินใจลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลให้มหี นังสือมอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนด้วย)
2. สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มอบอานาจให้ สสจ. ต้องยื่นคาขอที่ อย. ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของ
นม ไอศกรีมยกเว้นไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิทยกเว้นหน่อไม้ปรับกรดบรรจุปปี๊ เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุทปี่ ิดสนิทชนิดอัดก๊าชและเครื่องดื่มแห้งบางชนิด (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมการมอบอานาจ ตามภาคผนวก 3)
3. เอกสารที่ต้องลงนามโดยผู้ได้รบั อนุญาตตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตไว้หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ได้แก่
สบ.5 / สบ.5-1 / ข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ / สบ.6
สาเนาหนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบจากผูผ้ ลิตต่างประเทศกรณีนาเข้า
หนังสือรับรองชื่ออาหารหรือตรา / เครื่องหมายการค้าสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดง
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ
หนังสือขอใช้และยินยอมให้ใช้เอกสารร่วม ทั้งนี้ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิตบิ ุคคล) ทั้งจากผู้ขอใช้และผู้ยินยอมให้ใช้เอกสารร่วมประกอบด้วย
4. ผู้ยื่นคาขอต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองตามที่กาหนดและจัดเรียงเอกสารแบบคาขอ หลักฐานประกอบ และ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องให้ครบถ้วนถูกต้อง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 4)
5. ผู้ยื่นคาขอต้องประเมินกรรมวิธีการผลิตด้วยตนเองตามทีก่ ฎหมายกาหนด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 5)
6. กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในคาขอหรือเอกสารหลักฐานให้สง่ ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ เอกสารแสดงรายละเอียดความไม่ชัดเจนหรือความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ประกอบการพิจารณา
7. กรณีผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ต้องผ่านการพิจารณาโดย
คณะทางาน / คณะกรรมการ / หรือผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากทีร่ ะบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 15 –45
วันทาการ แล้วแต่กรณี
8.กรณีผปู้ ระกอบการผ่านเกณฑ์การขอแบบ Fast track ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วันทาการ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
30นาที
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบการดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
ผู้ประกอบการกาหนด และ
มายื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคฯ
สสจ.สมุทรสงครามตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคาขอ
กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่น 5 นาที
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็นหลักฐาน

5)

การพิจารณา

สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่
จังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคฯ
สสจ.สมุทรสงคราม
ตรวจสอบความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย

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

กลุ่มงานคุ้มครอง (หากเป็นกรณี
ผู้บริโภคและ
นาเข้า ต้องเป็นคา
เภสัชสาธารณสุข ขอฯที่ใช้ใบรับรอง
สถานที่ผลิต
สาหรับการนาเข้า
อาหาร)
16 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง (ไม่นับรวม
ผู้บริโภคและ
ระยะเวลาการ
เภสัชสาธารณสุข ชี้แจงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการและ
หรือพิจารณาจาก
คณะประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกต้องและ
สอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ ด้าน
สถานที่ (โดยการ
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ที่

7)

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 2 วันทาการ
อนุญาต หรือไม่อนุญาต และ
ลงนาม
8)
การแจ้งผลพิจารณา
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
1 วันทาการ
พิจารณาภายใน
7 วันทาการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ตรวจสอบสถานที่
ผลิต) และด้าน
เอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1)
ทะเบียนบ้านของ กรมการปกครอง 0
ผู้ขออนุญาต
2)
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน ผู้ขอ
อนุญาต
3)
ผู้ขออนุญาตเป็น กระทรวงการ
0
คนต่างด้าวยื่น
ต่างประเทศของ
หนังสือเดินทาง ประเทศนั้นๆ
4)
ผู้ขออนุญาตเป็น กระทรวงแรงงาน 0
คนต่างด้าว ต้อง หรือผู้ว่าราชการ
ยื่นหนังสือ
จังหวัด
อนุญาตให้ทางาน
ในประเทศ
5)
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ 0
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจ้ง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

6)

7)

8)

9)
10)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เป็นบริษัท)
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบ้าน
สานักงานใหญ่
หนังสือสาคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กระทรวงพาณิชย์

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย์

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สานักงานเกษตร
อาเภอ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่
11)

ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
คาสั่งสานักงาน สานักงานเขตพื้นที่ 0
1
ฉบับ
เขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษาเรื่อง
ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา (ของ
ผู้อานวยการ
โรงเรียน)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1.กรณีการยื่นจด
ทะเบียนอาหาร /
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (แบบ สบ.
5) สาหรับอาหาร
7 ประเภท
(กรณีขอใหม่)
1.1 แบบ
กลุ่มงานคุ้มครอง 1
ฉบับ
ตรวจสอบคาขอ ผู้บริโภคและเภสัช
และบันทึก
สาธารณสุข
ข้อบกพร่องคาจด
ทะเบียนอาหาร /
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (แบบ สบ.
5) และการแก้ไข
(สบ.6)
ReProcess
1.2 ใบจด
กลุ่มงานคุ้มครอง 2
0
ฉบับ
ทะเบียนอาหาร / ผู้บริโภคและเภสัช
แจ้งรายละเอียด สาธารณสุข
อาหาร
(แบบสบ.5)

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
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ที่
4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
1.3 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) / นาเข้า
อาหาร (แบบ อ.
7) / คาขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ
สบ.1) (ด้านหน้าหลัง) และหากมี
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานให้
แนบสาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2)
แล้วแต่กรณี
1.4 ใบรับรอง
สถานที่ผลิต
อาหารสาหรับ
การนาเข้าอาหาร
(กรณีนาเข้า) ที่ยงั
มีผลใช้ได้ (ศึกษา
รายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 1)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
กลุ่มงานคุ้มครอง 0
1
ฉบับ
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หน่วยงานของรัฐ 0
ของประเทศผู้ผลิต
หรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานของ
รัฐของประเทศ
ผู้ผลิต (ให้แนบ
หลักฐานการได้รบั
การรับรอง
ประกอบการ
พิจารณาด้วย) หรือ
สถานฑูตของ
ประเทศผูผ้ ลิตใน
ประเทศไทยหรือ
หน่วยรับรอง
(Certification
Body) ที่ได้รับการ

2

ฉบับ
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ที่

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
รับรองจากหน่วย
รับรองระบบงาน
(Accreditation
body) ที่สากล
(International
Accreditation
Forum;IAF) ให้
การยอมรับ
1.5 เอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง 2
0
ฉบับ
ข้อมูลผู้ติดต่อและ ผู้บริโภคและเภสัช
สถาน
สาธารณสุข
ประกอบการ
1.6 เอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ประเมิน
ผู้บริโภคและเภสัช
ผลิตภัณฑ์สาหรับ สาธารณสุข
จดทะเบียน
อาหารตามแบบ
สบ.5-1
1.7 ใบรับรองผู้
ควบคุมการผลิต
อาหาร
(เฉพาะกรณีผลิต)

2

0

ฉบับ

0

2

ฉบับ

หมำยเหตุ

พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 7)
พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 8)
สาหรับการผลิต
อาหารทีเ่ ป็นไป
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขดังนี้
1. ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 298) พ.ศ.2549
เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และ
การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นม
พร้อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผ่าน
กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วย
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ที่

9)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

1.8 กรณีนาเข้า
ให้ส่งหนังสือแจ้ง
สูตรส่วนประกอบ
โดยคิดเป็นร้อย
ละของน้าหนัก
รวมให้ครบ
100% จากผู้ผลิต
ที่มีการลงลายมือ
ชื่อหรือ
ประทับตราสาคัญ
ของหน่วยงาน
ผู้ผลิต กรณีเป็น
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
หรือฉบับสาเนา
ให้ผรู้ ับอนุญาต
นาเข้ารับรองว่า
เป็นเอกสารแสดง
สูตรและ
ส่วนประกอบจาก
ผู้ผลิต

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

2

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ
ความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์
2. ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 349) พ.ศ.2556
เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และ
การเก็บรักษา
อาหารในภาชนะ
บรรจุทปี่ ิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็น
กรดต่าและปรับ
กรด
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
9)
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ที่
10)

11)

12)

13)

14)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
1.9 กรณีที่มีการ
ใช้วัตถุเจือปน
อาหาร ให้ยื่น
เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณการใช้
วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ
สบ.5-2
1.10 กรณีทมี่ ี
วิตามินและแร่
ธาตุเป็น
ส่วนประกอบ ให้
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแร่ธาตุ
ตามแบบ สบ.5-3
1.11 กรณีทมี่ ี
กรดอะมิโนเป็น
ส่วนประกอบ ให้
ยืน่ เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโน ตาม
แบบ สบ.5-4
1.12 กรณีทมี่ ี
สมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะห์
ส่วนประกอบ ให้
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะห์
ตามแบบ สบ.5-5
1.13 รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
หรือมาตรฐาน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
กลุ่มงานคุ้มครอง 2
0
ฉบับ
พิมพ์/เขียนตัว
ผู้บริโภคและเภสัช
บรรจงครบถ้วน
สาธารณสุข
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 10)

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 11)

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 12)

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 13)

1

0

ฉบับ

(ศึกษา
รายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 14)
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ที่

15)

16)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ของนมโค นมปรุง
แต่ง นมเปรี้ยว
ผลิตภัณฑ์ของนม
ไอศกรีม
เครื่องดืม่ ใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท และอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท ตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
เฉพาะของอาหาร
นั้นๆ
(กรณีนาเข้า)
1.14 กรณีใช้ผล
1
0
ฉบับ
วิเคราะห์ร่วม
อาหารทีจ่ ะใช้
รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์
ร่วมจะต้องมีสูตร
ส่วนประกอบ,
กรรมวิธีการผลิต
เหมือนกัน และ
ต้องผลิตจาก
สถานที่ผลิต
เดียวกันกับ
อาหารที่ได้รับ
อนุญาตไว้แล้ว
(กรณีนาเข้า)
1.15 กรณีใช้
2
ฉบับ
สารอาหารเป็น
ส่วนประกอบของ
ชื่ออาหารหรือคา
กากับชื่ออาหาร
ต้องส่งผล

หมำยเหตุ

(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 14)

รับรองสาเนา
ถูกต้อง
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ที่

17)

18)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
วิเคราะห์ชนิด
และปริมาณ
สารอาหารนั้น
ประกอบการ
พิจารณา และ
ฉลากต้องปฏิบัติ
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขว่า
ด้วยเรื่อง ฉลาก
โภชนาการ
1.16 อาหารใน
2
0
ฉบับ
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิททีม่ ีประเภท
หรือชนิดอาหาร
ตามที่กาหนดไว้
ในบัญชีท้าย
ประกาศ แต่มี
ลักษณะพิเศษทีม่ ิ
อาจกาหนดเนื้อ
อาหารให้เป็น
ตามที่กาหนดไว้
ในบัญชีได้ให้แจ้ง
เหตุผล
ประกอบการ
พิจารณา
1.17 กรณี
2
0
ฉบับ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ไม่
ชัดเจนหรือไม่
สอดคล้องกับ
ข้อมูลทีร่ ะบุในคา
ขอหรือเอกสาร
หลักฐานให้ส่ง
ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์

หมำยเหตุ
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ที่

19)

20)

21)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไม่ชัดเจนหรือ
ความไม่
สอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์
ประกอบการ
พิจารณา
1.18 หนังสือมอบ
อานาจ กรณีเป็น
ผู้รบั มอบอานาจ
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง)
1.19 เอกสาร
หลักฐานเพิม่ เติม
ดังนี้
1. กรณีแสดงคา
ว่า “ออร์กานิก”
“เกษตรอินทรีย”์
“เกษตร
ธรรมชาติ” หรือ
คาที่สื่อคล้ายกัน
เป็นส่วนของชื่อ
อาหารหรือแสดง
บนฉลากต้อง
แสดงสาเนา
ใบรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
(Organic)
1.20 กรณีชื่อ
อาหารแสดงคาว่า
“พรีเมียม” ต้อง
แสดงเอกสารหรือ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

หน่วยงานของรัฐ 0
หรือ หน่วยงานที่
ได้รับรองการ
รับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ
หรือ จากหน่วยงาน
รับรองสากล เช่น
IFOAM (The
International
Federation of
Organic
Agriculture
Movements)
สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

2

ฉบับ

0

2

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

22)

23)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
หลักฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 365) พ.ศ.
2556 เรื่อง การ
แสดงข้อความ
“พรีเมียม” บน
ฉลากอาหาร หรือ
(ฉบับที่ 366)
พ.ศ. 2556 เรื่อง
การแสดง
ข้อความ “พรี
เมียม” บนฉลาก
น้านมโคสด และ
น้านมโคชนิดเต็ม
มันเนย ที่ผ่าน
กรรมวิธีพาสเจอร์
ไรส์
1.21 กรณีอาหาร
0
2
ฉบับ
ฉายรังสีต้องแสดง
เอกสารหรือ
หลักฐานจาก
โรงงานฉายรังสี
หรือผู้ให้บริการว่า
จะมีการฉายรังสี
ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับ
เลขสารบบอาหาร
นั้นจริง
1.22 กรณี
0
2
ฉบับ
(ศึกษารายละเอียด
ประสงค์แสดง
เพิม่ เติมตาม
อายุการเก็บรักษา
ภาคผนวก 15)
นมโคพาสเจอร์
ไรส์ นมปรุงแต่ง
พาสเจอร์ไรส์
ผลิตภัณฑ์ของนม
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ที่

24)

25)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
พาสเจอร์ไรส์และ
นมเปรี้ยวพาส
เจอร์ไรส์เกินกว่า
ที่ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
กาหนด ต้อง
แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานตาม
หลักเกณฑ์เพื่อ
ประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
การขยายการ
แสดงระยะเวลา
การบริโภคของ
นมโคพาสเจอร์
ไรส์ นมปรุงแต่ง
พาสเจอร์ไรส์
ผลิตภัณฑ์ของนม
พาสเจอร์ไรส์และ
นมเปรี้ยวพาส
เจอร์ไรส์
2. กรณีการยื่นจด
ทะเบียนอาหาร /
แจ้งรายละเอียด
อาหาร (แบบ สบ.
5) สาหรับอาหาร
7 ประเภท
(กรณีแก้ไข)
2.1 แบบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ตรวจสอบคาขอ ผู้บริโภคและเภสัช
จดทะเบียน
สาธารณสุข
อาหาร / แจ้ง
รายละเอียด
อาหาร (แบบ สบ.

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

-

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

26)

27)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
5) และการแก้ไข
(สบ.6)
ReProcess
2.2 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) / นาเข้า
อาหาร (แบบ อ.
7) / คาขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ
สบ.1) (ด้านหน้าหลัง) และหากมี
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานให้
แนบสาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2)
แล้วแต่กรณี
2.3 หนังสือแสดง
เหตุผลและ
รายละเอียดการ
แก้ไขรายละเอียด
ของอาหาร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

กรณีรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ไม่
ชัดเจนหรือไม่
สอดคล้องกับ
ข้อมูลทีร่ ะบุในคา
ขอหรือเอกสาร
หลักฐานให้ส่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไม่ชัดเจนหรือ
ความไม่สอดคล้อง
ของผลิตภัณฑ์
ประกอบการ
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ที่
28)

29)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
2.4 เอกสาร
ประเมิน
ผลิตภัณฑ์สาหรับ
จดทะเบียน
อาหารตามแบบ
สบ.5-1 กรณี
แก้ไขสูตร
ส่วนประกอบตาม
ข้อ 9 (แบบ สบ
5-1) กรณีนาเข้า
ให้ส่งหนังสือแจ้ง
สูตรส่วนประกอบ
โดยคิดเป็นร้อย
ละของน้าหนัก
รวมให้ครบ
100%
2.5 ตาราง
เปรียบเทียบสูตร
ส่วนประกอบเก่า
และใหม่ กรณี
แก้ไขสูตร
ส่วนประกอบตาม
ข้อ 9 (แบบ สบ
5-1) โดยคิดเป็น
ร้อยละของ
น้าหนักรวมให้
ครบ 100%

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

2

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
พิจารณา
(พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน)

(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
9)
การแก้ไขสูตร
ส่วนประกอบต้อง
ไม่เป็นการแก้ไข
จนกระทั่งเปลี่ยน
ชนิดลักษณะและ
ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น
เปลี่ยนจากนมปรุง
แต่งเป็นผลิตภัณฑ์
ของนม หรือ
ไอศกรีมหวานเย็น
กลิ่นสตรอเบอร์รี
เป็นไอศกรีมหวาน
เย็นกลิ่นเลมอน
หรือเปลี่ยน
ลักษณะอาหาร
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ที่

30)

31)

32)

33)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
2.6 เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
การใช้วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ
สบ.5-2 กรณีมี
การใช้วัตถุเจือปน
อาหาร
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมทีเ่ คยได้รับ
อนุญาตไว้
2.7 เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินและแร่
ธาตุตามแบบ สบ.
5-3 กรณีมีการใช้
วิตามินและแร่
ธาตุเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่เคย
ได้รับอนุญาต
จานวน 2 ฉบับ
2.8 เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโนตาม
แบบ สบ.5-4
กรณีมีการใช้
กรดอะมิโน
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมทีเ่ คยได้รับ
อนุญาต
2.9 เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะห์
ตามแบบ สบ.5-5

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
จากของเหลวเป็น
ข้น
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
10)

2

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

(พิมพ์/เขียนตัว
บรรจงครบถ้วน)
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
11)

2

0

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
12)

2

0

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
13)
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ที่

34)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
กรณีมีการใช้
กรดอะมิโน
สมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะห์
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมทีเ่ คยได้รับ
อนุญาต
2.10 หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจ กรณีเป็น
ผู้รบั มอบอานาจ
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง)

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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 สานักอาหาร โทร. 02-590-7320
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยุ่
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 / ตู้ ปณ.1111)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
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1)

ภาคผนวก 1
-หลักเกณฑ์การพิจารณาใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารสาหรับการนาเข้าอาหาร

2)

ภาคผนวก 2
-หลักเกณฑ์การแสดงชื่ออาหาร

3)

ภาคผนวก 3
-หลักเกณฑ์การรายชื่อประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาหรับอาหาร 7 ประเภท และการมอบ
อานาจให้จังหวัดดาเนินการ

4)

ภาคผนวก 4
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) และการ
แก้ไข (สบ.6) ReProcess

5)

ภาคผนวก 5
-หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร

6)

ภาคผนวก 6
-แนวทางการกรอกเอกสารประกอบการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)

7)

ภาคผนวก 7
-เอกสารข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ

8)

ภาคผนวก 8
-เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สาหรับจดทะเบียนอาหาร

9)

ภาคผนวก 9
-หลักเกณฑ์การพิจารณาสูตรส่วนประกอบอาหาร

10)

ภาคผนวก 10
-เอกสารตรวจปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

11)

ภาคผนวก 11
-เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ

12)

ภาคผนวก 12
-เอกสารตรวขสอบปริมาณกรดอะมิโน
ภาคผนวก 13

13)
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-เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห์
14)

ภาคผนวก 14
-หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์

15)

ภาคผนวก 15
-หลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาสเจอร์ไรส์นม
ปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ผลิตภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์และนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์
19. หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 20 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รบั เอกสารที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้
มีอานาจ ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการชี้แจงข้อมูลของผูป้ ระกอบการ
2. กรณีผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การขอแบบ Fast track ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วันทาการ
3. เอกสารทีเ่ ป็นสาเนาทัง้ หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มี อานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

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

