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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตและแก้ ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอำหำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตและแก้ ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตและแก้ ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 01/07/2558
13:30
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีสถานประกอบการที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดลพบุรี
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็ นอาหารประเภทดังต่อไปนี ้
วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่ อง วัตถุเจือปนอาหาร
ซัยคลาเมต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ 2556 เรื่ อง ซัยคลาเมต
สตีวิออลไกลโคไซด์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ.2556 เรื่ อง สตีวิออลไกลโคไซด์
วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม ตามประกาศสานักงานคณะกรรมอาหารและยา เรื่ อง การกาหนดคุณภาพหรื อ
มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
วัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavoring agent)
2. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
2.1 ต้ องได้ รับอนุญาตสถานที่ผลิตหรื อสถานที่นาเข้ าประเภทอาหารที่จะยื่นขออนุญาตก่อน และใบอนุญาตที่ได้ รับยังมี
ผลบังคับใช้ ทังนี
้ ้สถานที่ผลิตอาหารต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง โดยต้ องแนบหลักฐานตามแต่กรณี ดังนี ้
ผู้ผลิตวัตถุเจือปนอาหาร ที่เข้ าข่ายโรงงานจะต้ องได้ รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2) หรื อ ผู้ผลิต วัตถุเจือปน
อาหาร ที่ไม่เข้ าข่ายโรงงานจะต้ องได้ รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรง
กับอาหารที่จะยื่นขอ
ผู้นาเข้ าวัตถุเจือปนอาหาร จะต้ องได้ รับใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) โดยมี
ประเภทอาหารตรงกับอาหารที่จะยื่นขอ
ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ นอาหารมีวตั ถุประสงค์พิเศษ หรื ออาหารสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน ้าหนักตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะสาหรับอาหารนัน้ ีี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คมู่ ือสาหรับประชาชน เรื่ อง การขออนุญาตและ
แก้ ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารมีวตั ถุประสงค์พิเศษ และคูม่ ือสาหรับประชาชน เรื่ อง การขออนุญาตและแก้ ไขรายการ
ผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน ้าหนัก)
ต้ องมีคณ
ุ ภาพหรื อมาตรฐาน เงื่อนไขการใช้ ในอาหาร มีการวิเคราะห์ และการแสดงฉลากตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
กาหนด
2.2 ไม่มีการใช้ วตั ถุที่ห้ามใช้ ในอาหาร และ/หรื อ อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้ า หรื อจาหน่าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
3. การตังชื
้ ่ออาหาร หรื อตรา หรื อเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน ต้ องปฏิบตั ิตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่ องที่
เกี่ยวข้ อง
4. การใช้ ภาชนะบรรจุอาหารต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง ภาชนะบรรจุและการใช้ ภ าชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสมั ผัสอาหารเหลวหรื อกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยต้ องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบการยื่นขึ ้น
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ทะเบียนตารับอาหาร หรื อคาขอใช้ ฉลากอาหาร ด้ วย
เงื่อนไข
1. ผลิตภัณฑ์ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นคาขอฯ
2. ผู้ยื่นคาขอฯ ต้ อง
2.1 เป นเจ าของกิจการหรื อผู ได รับมอบอานาจเป็ นผู้ดาเนินกิจการของนิตบิ คุ คล และมีอานาจตัดสินใจลง
นามรับทราบข้ อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้ าของกิจการ หรื อผู้ดาเนินกิจการ หรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิตบิ คุ คลให้ มี
หนังสือมอบอานาจให้ เป็ นผู้มีอานาจดาเนินการแทนด้ วย
2.2 ประเมินและจัดเรี ยงเอกสาร ก่อนยื่นคาขอฯ
3. การยื่นคาขอฯ
3.1 เอกสารที่ต้องลงนามโดยผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตหรื อกรรมการบริษัทที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ได้ แก่
อ.17/สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนังสือชี ้แจงการเพิ่มฉลากที่ผลิตเพื่อส่งออกจาหน่ายนอกราชอาณาจักร สาเนาหนังสือ
แจ้ งสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิตต่างประเทศกรณีนาเข้ า หนังสือยินยอมให้ ใช้ ชื่ออาหารหรื อชื่อตรา/เครื่ องหมายการค้ า
สอดคล้ องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ หนังสือขอใช้ และ
ยินยอมให้ ใช้ การใช้ เอกสารร่วม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ให้ แนบสาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่คดั จากกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนของวันที่ใช้ สาเนา หนังสือรับรองนัน้ (สาหรับกรณีนิตบิ คุ คล) ประกอบด้ วย
4. กรณีลกั ษณะผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐานให้ สง่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประกอบการยื่น
คาขอฯ ด้ วย
5. ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้ อนหรื อมีความคาบเกี่ยวของการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลายฉบับ จะต้ องผ่านการพิจารณาโดย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้โดยประมาณ 5-45 วันทาการ
แล้ วแต่กรณี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
0 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
เอกสารหลักฐานประกอบ
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
1)
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
1 ชัว่ โมง กลุม่ งานคุ้มครอง
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การตรวจสอบเอกสาร
3)

การตรวจสอบเอกสาร
4)

การพิจารณา

5)

การลงนาม
6)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ครบถ้ วนของคาขอและ
ผู้บริโภคและเภสัช
เอกสารหลักฐาน
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้
0 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
ผู้บริโภคและเภสัช
และมายื่นที่เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กรณีเอกสารครบถ้ วน
5 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
23 วัน -กลุม่ งานนิติการ
ประเมินความสอดคล้ อง
ทาการ -กลุม่ งานคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 5 วันทาการ กลุม่ งานคุ้มครอง
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
ผู้บริโภคและเภสัช
และลงนาม
สาธารณสุข
สานักงาน
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การแจ้ งผลพิจารณา

7)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

แจ้ งผลการพิจารณาและส่ง
มอบแก่ผ้ ปู ระกอบการ
ภายใน 7 วันทาการ
หลังเสร็จสิ ้นการพิจารณา
และออกใบสัง่ ชาระ
ค่าธรรมเนียม แล้ วแต่กรณี

15 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
- งานการเงิน
กลุม่ งานบริหาร
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1. เอกสาร
ประกอบการยื่น
คาขอใหม่
1.1 แบบฟอร์ ม

สานักงาน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

0

0

ฉบับ

0

ฉบับ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คาขอ
1.1.1 คาขอขึ ้น
ทะเบียนตารับ
อาหาร (อ.17)

สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1.1.2 คาขอ
สานักงาน
อนุญาตใช้ ฉลาก สาธารณสุขจังหวัด
อาหาร (สบ.3) ลพบุรี

2

0

ฉบับ

1.2 ใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้ องกับ
สถาน
ประกอบการ
1.2.1 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (อ.2)

0

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตเข้ า
ข่ายโรงงาน)

1.2.2 ใบอนุญาต
นาหรื อสัง่ อาหาร
เข้ ามาในราช
อาณาจักร (อ.7)

0

1

ฉบับ

(1. เฉพาะกรณี
นาเข้ า
2. ให้ แนบหนังสือ
หรื อใบรับรอง
สถานที่ผลิต

3)

4)

5)

6)

7)

หมำยเหตุ

(1.เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตเป็ น
โรงงาน หรื อกรณี
นาเข้ า
2.พิมพ์หรื อเขียน
ด้ วยตัวบรรจง
3.ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ)
(1.เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน
2.พิมพ์เท่านัน้
3.ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1.2.3 ใบคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(สบ.1)

0

1

ฉบับ

1.3 รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะห์
คุณภาพหรื อ
มาตรฐานวัตถุ

1

0

ฉบับ

8)

9)

หมำยเหตุ
อาหาร
ต่างประเทศ
สาหรับการนาเข้ า
ตามประกาศ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
เรื่ องใบรับรอง
สถานที่ผลิต
สาหรับการนาเข้ า)
(1. เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน
2.ให้ แนบเพิ่ม
สาเนาแบบการ
แก้ ไขสถานที่ผลิต
ไม่เข้ าข่ายโรงงาน
(สบ.2) ด้ วย
สาหรับกรณี
สถานที่ผลิตมีการ
แก้ รายการขอ
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เจือปนอาหาร
1.4 หนังสือแจ้ ง
สูตร
ส่วนประกอบ/
กรรมวิธีการผลิต/
ข้ อกาหนด
คุณภาพ
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์/
ข้ อกาหนด
10)
คุณภาพ
มาตรฐานของ
วัตถุเจือปน
อาหารที่ใช้ เป็ น
วัตถุดบิ

1.5 เอกสารอื่น
ประกอบการ
พิจารณา เช่น
เอกสาร
ประกอบการ
11)
พิจารณาการแจ้ ง
วิธีใช้ วตั ถุเจือปน
อาหาร/ผล
วิเคราะห์
สารอาหาร(ถ้ ามี)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(1. กรณีนาเข้ าให้
ใช้ เอกสารฉบับ
จริงที่มีลายเซนต์
และอาจมีตรา
ประทับของ
บริษัทผู้ผลิตด้ วยก็
ได้ กรณีสาเนาให้
รับรองว่า "เป็ น
เอกสารจากผู้ผลิต
จริง" ลงนามโดย
ผู้ดาเนินกิจการ
2.กรณีผลิตใน
ประเทศใช้ เอกสาร
ฉบับจริงลงนาม
โดยผู้ดาเนิน
กิจการหรื อ
ผู้รับผิดชอบใน
การผลิต)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เอกสารหรื อ
หลักฐานที่
สนับสนุนการ
แสดงข้ อความ
หรื อสัญลักษณ์
บนฉลาก(ถ้ ามี)
1.6 ฉลากและ
คูม่ ือประกอบการ
12) จาหน่าย

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

4

0

ชุด

1.7 ตัวอย่าง
อาหาร

0

0

ชุด

1.8 หนังสือมอบ
อานาจ

0

1

ฉบับ

13)

14)

หมำยเหตุ

(1.กรณีฉลากมี
ภาษาต่างประเทศ
ที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษให้
แนบคาแปลด้ วย)
(เฉพาะกรณี
ลักษณะปรากฏ
หรื อผลวิเคราะห์
ระบุลกั ษณะ
กายภาพไม่
สอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนด
คุณภาพมาตรฐาน
ตามกฏหมายให้
นาส่งตัวอย่าง
อาหาร 1 หน่วย)
(1.เฉพาะกรณี
ผู้รับมอบอานาจ
มาดาเนินการ
2.ผ่านการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงาน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1.9 หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลที่คดั จาก
กระทรวง
15) พาณิชย์

16)

17)

2.1 แบบฟอร์ ม
คาขอ
2.1.1 คาขอแก้ ไข
รายการทะเบียน
ตารับอาหาร
(แบบ อ.19)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

1

ชุด

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
เจ้ าหน้ าที่สานัก
อาหารหรื อสานัก
งานสาธารณสุข
จังหวัดที่
เกี่ยวข้ อง)
(1.เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล และ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คล
ลงนามในแบบ
อ.17/สบ.3
2.หนังสือรับรอง
อายุไม่เกิน 6
เดือนของวันที่ใช้
สาเนา)

(1.เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตเป็ น
โรงงาน หรื อกรณี
นาเข้ า สามารถ
พิมพ์หรื อเขียน
ด้ วยตัวบรรจง
2.กรณีแก้ ไข
รายการตามบัญชี
หมายเลข 4 แนบ
ท้ ายระเบียบ
สานักงาน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
คณะกรรมการ
อาหารและยาว่า
ด้ วย การ
ดาเนินการ
เกี่ยวกับเลขสา
รบบอาหาร
พ.ศ.2557 ให้
พิมพ์เท่านัน้
3. ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ)
(1. เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน
2.พิมพ์เท่านัน้
3. ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ)

2.1.2 แบบการ
แก้ ไขรายละเอียด
ของอาหารที่
18) ได้ รับอนุญาตใช้
ฉลากอาหาร
(แบบ สบ.4)

2

0

ฉบับ

2.2 ใบสาคัญ
การขึ ้นทะเบียน
ตารับอาหาร
19) (แบบ อ.18) หรื อ
คาขออนุญาตใช้
ฉลากอาหาร
(สบ.3)
2.3 ฉลากอาหาร
20) เดิมที่ได้ รับ
อนุญาต

1

1

ฉบับ

(1. แนบใบสาคัญ
ฉบับจริงเฉพาะ
กรณีแก้ ไขรายการ
ในใบสาคัญฯ
2. สบ.3 แนบฉบับ
สาเนา)

4

0

ฉบับ

(กรณีขอยกเลิก
หรื อผ่อนผันขอใช้
ฉลากเดิม)

21) 2.4 ฉลากอาหาร

1

1

ฉบับ

(การเพิ่มหรื อแก้ ไข
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใหม่ที่ขอแก้ ไข

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รายละเอียดใน
แบบฉลาก)
(ตามแต่กรณี เช่น
หนังสือชี ้แจงการ
เปลี่ยนที่ตงผู
ั ้ ้ ผลิต
หนังสือชี ้แจงการ
แก้ ไขชื่ออาหาร
หรื อเครื่ องหมาย
การค้ า เป็ นต้ น)

2.5 หนังสือชี ้แจง
เหตุผลการแก้ ไข
จากผู้ผลิตฉบับ
22) จริง

1

0

ฉบับ

2.6 หนังสือแจ้ ง
สูตร
ส่วนประกอบ
และ/หรื อ
กรรมวิธีการผลิต
23)
จากผู้ผลิต กรณี
แก้ ไขสูตร
ส่วนประกอบ
หรื อกรรมวิธีการ
ผลิต แล้ วแต่กรณี
2.7 ตาราง
เปรี ยบเทียบสูตร
ส่วนประกอบ
24)
ปัจจุบนั และสูตร
ส่วนประกอบ
ใหม่
2.8 เอกสารหรื อ
หลักฐานที่
25)
สนับสนุนการ
แสดงข้ อความ

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(กรณีมีการแก้ ไข
สูตรส่วนประกอบ)

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที่

26)

27)

28)

29)

30)

31)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หรื อสัญลักษณ์
บนฉลาก
2.9 เอกสารหรื อ
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
2.10 ใบอนุญาต
ที่เกี่ยวข้ องกับ
สถาน
ประกอบการ
2.10.1
ใบอนุญาตนาเข้ า
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาในราช
อาณาจักร (อ.7 )
2.10.2
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 )
2.10.3 ใบคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(สบ.1)
2.11 หนังสือ
มอบอานาจ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

0

1

ฉบับ

(กรณีนาเข้ า)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีสถานที่ผลิต
เข้ าข่ายเป็ น
โรงงาน)
(กรณีผลิตสถานที่
ผลิตไม่เข้ าข่าย
โรงงาน)

0

1

ฉบับ

(1.เฉพาะกรณี
ผู้รับมอบอานาจ
มาดาเนินการ
2. ได้ รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงาน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

3. ขอใบแทน
ใบสาคัญการขึ ้น
31)
ทะเบียนตารับ
อาหาร
3.1 กรณี
ใบสาคัญการขึ ้น
32)
ทะเบียนตารับ
อาหารสูญหาย
3.1.1 คาขอใบ
แทนใบสาคัญ
การขึ ้นทะเบียน
33) ตารับอาหาร
(แบบ อ.20)

3.1.2 ใบแจ้ ง
ความฉบับจริงที่
ระบุวา่ ใบสาคัญ
การขึ ้นทะเบียน
34)
ตารับอาหาร เลข
ที่...(ระบุเลขที่
ตารับรายการที่
สูญหาย)...ได้

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เจ้ าหน้ าที่สานัก
อาหารหรื อ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดที่
เกี่ยวข้ อง)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(1.พิมพ์หรื อเขียน
ด้ วยตัวบรรจง
2.ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ/
กรรมการผู้จดั การ
ซึง่ ลงชื่อผูกพัน
บริษัทได้ )
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ที่

35)

36

37)

38)

39)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สูญหายไป
3.2 กรณี
ใบสาคัญการขึ ้น
ทะเบียนตารับ
อาหารชารุด หรื อ
ถูกทาลาย
บางส่วน
3.2.1 คาขอใบ
แทนใบสาคัญ
การขึ ้นทะเบียน
ตารับอาหาร
(แบบ อ.20)
3.2.2 ใบสาคัญ
การขึ ้นทะเบียน
ตารับอาหารที่
ชารุด หรื อถูก
ทาลาย
4.เพิ่มฉลาก
ส่งออก
4.1 หนังสือชี ้แจง
การขอเพิ่มฉลาก
ที่ผลิตเพื่อส่งออก
จาหน่ายนอก
ราชอาณาจักร

4.2 ฉลากอาหาร
40) ที่ประสงค์จะ
ส่งออก
41) 4.3 คาแปล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

2

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

(ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ
กรรมการผู้จดั การ
ซึง่ ลงชื่อผูกพัน
บริษัทได้ )

(ลงนามโดยผู้
ดาเนินกิจการ/
กรรมการผู้จดั การ
ซึง่ ลงชื่อผูกพัน
บริษัทได้ )
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ฉลากภาษา
ต่างประเทศ
(ยกเว้ น
ภาษาอังกฤษ)
4.4 ใบสาคัญ
การขึ ้นทะเบียน
42)
ตารับอาหาร
(แบบ อ.18)
4.5 ใบอนุญาต
43) ผลิตอาหาร
(แบบ อ.2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำร
2) ใบแทนใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำร
3) คำขออนุญำตใช้ ฉลำกอำหำร
4) กำรแก้ ไขรำยกำรอนุญำต
5) หนังสือชีแ้ จงกำรขอเพิ่มฉลำกที่ผลิตเพื่อส่ งออกจำหน่ ำยนอกรำชอำณำจักร
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
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-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

01/07/2558
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

