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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา

ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ.2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน     0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑประเภทวัตถุเจือปน

อาหาร  
11. ชองทางการใหบริการ  

 ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
  1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้ 
  วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
 ซัยคลาเมตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 359) พ.ศ 2556 เรื่องซัยคลาเมต 
 สตีวิออลไกลโคไซดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 360) พ.ศ.2556 เรื่องสตีวิออลไกลโคไซด 
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 วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมอาหารและยาเรื่องการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 
 วัตถุแตงกล่ินรส (Flavoring agent) ตามภาคผนวก 1 
  2. ผลิตภัณฑท่ียื่น 
   2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาประเภทอาหารท่ีจะยื่นขออนุญาตกอนและใบอนุญาตท่ีไดรับ
ยังมีผลบังคับใชท้ังนี้สถานท่ีผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของโดยตองแนบหลักฐานตามแตกรณีดังนี้ 
 ผูผลิตวัตถุเจือปนอาหารท่ีเขาขายโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบอ. 2) หรือผูผลิตวัตถุเจือปนอาหารท่ี
ไมเขาขายโรงงานจะตองไดรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบสบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรงกับอาหารท่ี
จะยื่นขอ 
 ผูนําเขาวัตถุเจือปนอาหารจะตองไดรับใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบอ.7) โดยมีประเภท
อาหารตรงกับอาหารท่ีจะยื่นขอ 
  ตองไมเขาขายเปนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษหรืออาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุมน้ําหนักตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะสําหรับอาหารนั้นี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไข
รายการผลิตภัณฑอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษและคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุมน้ําหนัก) 
  ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขการใชในอาหารมีการวิเคราะหและการแสดงฉลากตามหลักเกณฑท่ีประกาศ
กําหนด (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก 2) 
   2.2ไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหารและ/หรืออาหารท่ีหามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 
  3. การต้ังช่ืออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของ 
  4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบการยื่นข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารหรือคําขอใชฉลากอาหารดวย 
เง่ือนไข 
  1. ผลิตภัณฑตองเปนไปตามหลักเกณฑในการยื่นคําขอฯ 
  2. ผูยื่นคําขอฯตอง 
          2.1 เปนเจาของกิจการหรือผูไดรับมอบอํานาจเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลและมีอํานาจตัดสินใจลงนาม
รับทราบขอบกพรองไดกรณีไมใชเจาของกิจการหรือผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบ
อํานาจใหเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนดวย 
          2.2 ประเมินและจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองสําหรับอาหารประเภทวัตถุเจือปน
อาหาร (checklist) ดวยตนเองกอนยื่นคําขอฯ 
  3. การยื่นคําขอฯ 
          3.1 เอกสารท่ีตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก
อ.17/สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนังสือช้ีแจงการเพิ่มฉลากท่ีผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักรสําเนาหนังสือแจง
สูตรสวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขาหนังสือยินยอมใหใชช่ืออาหารหรือช่ือตรา/เครื่องหมายการคาสอดคลอง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุหนังสือขอใชและยินยอมใหใชการใช
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เอกสารรวมเปนตนท้ังนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัดจากกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน
ของวันท่ีใชสําเนาหนังสือรับรองนั้น (สําหรับกรณีนิติบุคคล) ประกอบดวย 
  4. กรณีลักษณะผลิตภัณฑไมสอดคลองกับขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานใหสงตัวอยางผลิตภัณฑประกอบการยื่นคํา
ขอฯ ดวย 
  5. ผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับจะตองผานการพิจารณาโดย
คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเช่ียวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 -45 วันทํา
การแลวแตกรณี 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบตามวัน
เวลาท่ีนัดหมาย 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของคําขอและเอกสาร
หลักฐาน 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอ
เจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอ
รอรับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 

20 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตและลง
นาม 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณา
และสงมอบแกผูประกอบการ
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมแลวแตกรณี 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  27  วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1. เอกสารประกอบการ
ย่ืนคําขอใหม 

- 0 0 ฉบับ - 

2) 1.1 แบบฟอรมคําขอ - 0 0 ฉบับ - 
3) 1.1.1 คําขอข้ึนทะเบียน

ตํารับอาหาร (อ.17) 
- 1 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตเปนโรงงานหรือ

กรณีนําเขา 
2.พิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง 
3.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ) 
 

4) 1.1.2 คําขออนุญาตใช
ฉลากอาหาร (สบ.3) 

- 2 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน 
2.พิมพเทาน้ัน 
3.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ) 

5) 1.2 ใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของ
กับสถานประกอบการ 

- 0 0 ฉบับ - 

6) 1.2.1 ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 ) 

- 0 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตเขาขายโรงงาน) 

7) 1.2.2 ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (อ.7 ) 

- 0 1 ฉบับ (1. เฉพาะกรณีนําเขา 
2. ใหแนบหนังสือหรือใบรับรองสถานท่ีผลิต
อาหารตางประเทศสําหรับการนําเขาตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเรื่องใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการ
นําเขา ) 

8) 1.2.3 ใบคําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.1) 

- 0 1 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน 
2.ใหแนบเพ่ิมสําเนาแบบการแกไขสถานท่ี
ผลิตไมเขาขายโรงงาน (สบ.2 ) ดวยสําหรับ
กรณีสถานท่ีผลิตมีการแกรายการขอสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) 1.3 รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพหรือ
มาตรฐานวัตถุเจือปน
อาหาร 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 1.4 หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบ/ กรรมวิธี
การผลิต/ ขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ/ขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐานของวัตถุ
เจือปนอาหารท่ีใชเปน
วัตถุดิบ 

- 1 0 ฉบับ (1. กรณีนําเขาใหใชเอกสารฉบับจริงท่ีมี
ลายเซนตและอาจมีตราประทับของ
บริษัทผูผลิตดวยก็ไดกรณีสําเนาใหรับรองวา"
เปนเอกสารจากผูผลิตจรงิ"ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ 
2.กรณีผลิตในประเทศใชเอกสารฉบับจริงลง
นามโดยผูดําเนินกิจการหรือผูรับผิดชอบใน
การผลิต) 

11) 1.5 เอกสารอ่ืน
ประกอบการพิจารณาเชน
เอกสารประกอบการ
พิจารณาการแจงวิธีใชวัตถุ
เจือปนอาหาร/ผล
วิเคราะหสารอาหาร(ถามี) 
เอกสารหรือหลักฐานท่ี
สนับสนุนการแสดง
ขอความหรือสัญลักษณ
บนฉลาก(ถามี) 
 

- 1 0 ฉบับ - 

12) 1.6 ฉลากและคูมือ
ประกอบการจําหนาย 

- 4 0 ชุด (1.กรณีฉลากมีภาษาตางประเทศท่ีไมใช
ภาษาอังกฤษใหแนบคําแปลดวย) 

13) 1.7 ตัวอยางอาหาร - 0 0 ชุด (เฉพาะกรณีลักษณะปรากฏหรือผลวิเคราะห
ระบุลักษณะกายภาพไมสอดคลองกับ
ขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามกฏหมายให
นําสงตัวอยางอาหาร 1 หนวย ) 

14) 1.8 หนังสือมอบอํานาจ - 0 1 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการ 
2.ผานการตรวจสอบและรับรองจากพนักงาน
เจาหนาท่ีสํานักอาหารหรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ีเกี่ยวของ ) 

15) 1.9 หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัด
จากกระทรวงพาณิชย 

- 1 1 ชุด (1.เฉพาะกรณีนิติบุคคลและกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามใน
แบบอ.17/สบ.3 
2.หนังสือรับรองอายุไมเกิน 6 เดือนของวันท่ี
ใชสําเนา) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

16) 1.10 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรอง
สําหรับอาหารประเภท
วัตถุเจือปนอาหาร 
(checklist) 

- 1 1 ชุด - 

17) 2. เอกสารประกอบการ
ย่ืนแกไข 

- 0 0 ฉบับ - 

18) 2.1 แบบฟอรมคําขอ - 0 0 ชุด - 
19) 2.1.1 คําขอแกไขรายการ

ทะเบียนตํารับอาหาร 
(แบบ อ.19) 

- 1 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตเปนโรงงานหรือ
กรณีนําเขาสามารถพิมพหรือเขียนดวยตัว
บรรจง 
2.กรณีแกไขรายการตามบัญชีหมายเลข 4 
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
เลขสารระบบอาหารพ.ศ.2557 ใหพิมพ
เทาน้ัน 
3. ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ) 

20) 2.1.2 แบบการแกไข
รายละเอียดของอาหารท่ี
ไดรับอนุญาตใชฉลาก
อาหาร (แบบ สบ.4) 

- 2 0 ฉบับ (1. เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน 
2.พิมพเทาน้ัน 
3. ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ) 

21) 2.2 ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร (แบ
บอ.18) หรือคําขออนุญาต
ใชฉลากอาหาร (สบ.3) 

- 1 1 ฉบับ (1. แนบใบสําคัญฉบับจริงเฉพาะกรณีแกไข
รายการในใบสําคัญฯ 
2. สบ.3 แนบฉบับสําเนา) 

22) 2.3 ฉลากอาหารเดิมท่ี
ไดรับอนุญาต 

- 4 0 ฉบับ (กรณีขอยกเลิกหรือผอนผันขอใชฉลากเดิม) 

23) 2.4 ฉลากอาหารใหมท่ีขอ
แกไข 

- 1 1 ฉบับ (การเพ่ิมหรือแกไขรายละเอียดในแบบฉลาก) 

24) 2.5 หนังสือชี้แจงเหตุผล
การแกไขจากผูผลิตฉบับ
จริง 

- 1 0 ฉบับ (ตามแตกรณีเชนหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนท่ีต้ัง
ผูผลิตหนังสือชี้แจงการแกไขชื่ออาหารหรือ
เครื่องหมายการคาเปนตน) 

25) 2.6 หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบและ/หรือ
กรรมวิธีการผลิตจาก
ผูผลิตกรณีแกไขสูตร
สวนประกอบหรือกรรมวิธี
การผลิตแลวแตกรณี 
 
 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

26) 2.7 ตารางเปรียบเทียบ
สูตรสวนประกอบปจจุบัน
และสูตรสวนประกอบใหม 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมีการแกไขสูตรสวนประกอบ) 

27) 2.8 เอกสารหรือหลักฐาน
ท่ีสนับสนุนการแสดง
ขอความหรือสัญลักษณ
บนฉลาก 
 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

28) 2.9 เอกสารหรือหลักฐาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

- 0 0 ฉบับ (ถามี) 

29) 2.10 ใบอนุญาตท่ี
เกี่ยวของกับสถาน
ประกอบการ 

- 0 0 ฉบับ - 

30) 2.10.1 ใบอนุญาตนําเขา
หรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (อ.7 ) 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนําเขา) 

31) 2.10.2 ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 ) 

- 0 1 ฉบับ (กรณีสถานท่ีผลิตเขาขายเปนโรงงาน) 

32) 2.10.3 ใบคําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.1) 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผลิตสถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน) 

33) 2.11 หนังสือมอบอํานาจ - 0 1 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการ 
2. ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก
พนักงานเจาหนาท่ีสํานักอาหารหรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ีเกี่ยวของ) 

34) 2.12 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรอง
สําหรับอาหารประเภท
วัตถุเจือปนอาหาร 
(checklist) 

- 1 0 ฉบับ - 

35) 3. ขอใบแทนใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร 
 

- 0 0 ฉบับ - 

36) 3.1 กรณีใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารสูญ
หาย 

- 0 0 ฉบับ - 

37) 3.1.1 คําขอใบแทน
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหาร (แบบ อ.20) 

- 1 0 ฉบับ (1.พิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง 
2.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ/กรรมการ
ผูจัดการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

38) 3.1.2 ใบแจงความฉบับ
จริงท่ีระบุวาใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร
เลขท่ี...(ระบุเลขท่ีตํารับ
รายการท่ีสูญหาย)...ไดสูญ
หายไป 

- 1 0 ฉบับ - 

39) 3.2 กรณีใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร
ชํารุดหรือถูกทําลาย
บางสวน 

- 0 0 ฉบับ - 

40) 3.2.1 คําขอใบแทน
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหาร (แบบ อ.20) 

- 1 0 ฉบับ (ลงนามโดยผูดําเนินกิจการกรรมการผูจัดการ
ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได) 

41) 3.2.2 ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารท่ี
ชํารุดหรือถูกทําลาย 

- 1 0 ฉบับ - 

42) 4.เพ่ิมฉลากสงออก - 0 0 ฉบับ - 
43) 4.1 หนังสือชี้แจงการขอ

เพ่ิมฉลากท่ีผลิตเพ่ือ
สงออกจําหนายนอก
ราชอาณาจักร 

- 1 1 ฉบับ (ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ/กรรมการ
ผูจัดการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได) 

44) 4.2 ฉลากอาหารท่ี
ประสงคจะสงออก 

- 2 0 ฉบับ - 

45) 4.3 คําแปลฉลาก
ภาษาตางประเทศ (ยกเวน
ภาษาอังกฤษ) 

- 2 0 ฉบับ - 

46) 4.4 ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร 
(แบบ อ.18) 

- 0 1 ฉบับ - 

47) 4.5 ใบอนุญาตผลิตอาหาร
( แบบอ.2) 

- 0 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร 

คาธรรมเนียม 5,000 บาท 
2) ใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
3) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร 

ไมมีคาธรรมเนียม 
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4) การแกไขรายการอนุญาต 

ไมมีคาธรรมเนียม 
5) หนังสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากท่ีผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร 

ไมมีคาธรรมเนียม 
หมายเหตุ  การชําระคาธรรมเนียม ขอ1-2 สามารถชําระคาธรรมเนียมไดท่ี 
งานการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแตเวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556   

 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556  สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105 
3)  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1          

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คําขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (แบบอ.17) 
2) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบสบ.3) 
3) คําขอแกไขทะเบียนตํารับอาหาร (แบบอ.19) 
4) คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบส.4) 
5) หนังสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากอาหารท่ีผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร 
6) ภาคผนวก 1 วัตถุแตงกล่ินรสท่ีตองยื่นคําขอขึนทะเบียนหรือคําขออนุญาตใชฉลากวัตถุเจือปนอาหาร 
7) ภาคผนวก 2 สรุปหลักเกณฑคุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขการใชในอาหารมีการวิเคราะหและการแสดงฉลาก 

 
วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 


