1/15

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตและแก้ ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์ อำหำรประเภทอื่นที่นอกเหนือจำกอำหำร
ควบคุมเฉพำะ, ผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์ รอยัลเยลลี,นมโค นมปรุงแต่ ง นมเปรีย้ ว
ผลิตภัณฑ์ ของนม ไอศกรี ม เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุท่ ปี ิ ดสนิท อำหำรในภำชนะบรรจุท่ ปี ิ ดสนิท และอำหำร
วัตถุประสงค์ พเิ ศษ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตและแก้ ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุม
เฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี ย้ ว ผลิตภัณฑ์ของ
นม ไอศกรี ม เครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ
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
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
2 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตและแก้ ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจาก
อาหารควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี ย้ ว
ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรี ม เครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหาร
วัตถุประสงค์พิเศษ 01/07/2558 14:00
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีสถานประกอบการที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดลพบุรี
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center :

2/15

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)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเป็ นอาหารประเภทดังต่อไปนี ้
1.1อาหารกาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน ได้ แก่ กาแฟเกลือบริ โภค ข้ าวเติมวิตามิน ไข่เยี่ยวม้ า ครี ม เครื่ องดื่มเกลือแร่
ช็อกโกแลต ชา ชาสมุนไพร ซอสบางชนิด น ้าแข็ง น ้านมถัว่ เหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท* น ้าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่
ปิ ดสนิท น ้าปลา น ้าผึ ้ง* น ้ามันถัว่ ลิสง น ้ามันเนย น ้ามันปาล์ม น ้ามันมะพร้ าว น ้ามันและไขมัน น ้าแร่ธรรมชาติ
น ้าส้ มสายชู เนย เนยแข็ง เนยใสหรื อกี ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้ จากการย่อยโปรตีนของถัว่ เหลือง แยม เยลลีและ มาร์
มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสาเร็จรูป น ้าเกลือปรุงอาหาร เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและ
ผลิตภัณฑ์เนยผสม
1.2อาหารที่ต้องมีฉลาก ได้ แก่ขนมปัง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แป้งข้ าวกล้ อง ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์ วัตถุแต่ง
กลิ่นรส วุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี่ หมากฝรั่งและลูกอม อาหารพร้ อมปรุงและอาหารสาเร็ จรูปพร้ อมบริโภคทันที
1.3 อาหารทัว่ ไป **ได้ แก่สตั ว์และผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์ แป้งและผลิตภัณฑ์ เครื่ องปรุงรส น ้าตาลเครื่ องเทศ
ผลิตภัณฑ์สาหรับทาอาหารชนิดต่างๆที่ยงั ไม่พร้ อมบริ โภค
หมายเหตุ:
*กรณีที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน ไม่ต้องยื่นคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบ
สบ.5) แต่สถานที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้ อมจาหน่าย
**อาหารทัว่ ไป ที่ผ่านการตรวจสถานที่ผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามที่กาหนดสาหรับอาหารนันๆ
้ และประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร
2. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
2.1 ต้ องได้ รับอนุญาตสถานที่ผลิตหรื อสถานที่นาเข้ าประเภทอาหารที่ประสงค์จะยื่นก่อน และใบอนุญาตที่ได้ รับยังมีผล
บังคับใช้ ทังนี
้ ้สถานที่ผลิตอาหารต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง และกรณีนาเข้ าต้ องมีใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารสาหรับการนาเข้ าอาหาร
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2.2 ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ นอาหารวัตถุประสงค์พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ องอาหารมีวตั ถุประสงค์
พิเศษี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คมู่ ือสาหรับประชาชนเรื่ อง การขออนุญาตและแก้ ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารมี
วัตถุประสงค์พิเศษ)
2.3 ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ นอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็ นส่วนผสม (Novel Food)
2.4 ต้ องมีคณ
ุ ภาพหรื อมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ องนันๆ
้ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยต้ องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็ นข้ อมูลไว้ ณ สถานประกอบการ
2.5 กรณีมีการใช้ วตั ถุเจือปนอาหารต้ องเป็ นไปตามดังนี ้
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ องนันๆ
้ เช่น การใช้ วตั ถุเจือปนอาหารใน แยม เยลลีและมาร์ มาเลด ใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทให้ ใช้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในบัญชีแนบท้ ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ องแยม
เยลลีและมาร์ มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ องวัตถุเจือปนอาหาร เช่น การใช้ วตั ถุเจือปนอาหารในเนยแข็ง และอาหาร
กึ่งสาเร็จรูป เป็ นต้ น
2.6 ต้ องไม่มีการใช้ วตั ถุที่ห้ามใช้ ในอาหาร และ/หรื อ อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้ า หรื อจาหน่าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
2.7 ต้ องประกอบไปด้ วยส่วนประกอบที่อนุญาตให้ ใช้ ในอาหาร และมีประวัติการใช้ เป็ นอาหาร เช่น กรณีมีการใช้ พืชเป็ น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้ ตรวจสอบชนิดของพืชและส่วนที่ใช้ ตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตให้ ใช้ ในเครื่ องดื่มใน
ภาชนะบรรจุ เป็ นต้ น
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้ างทางสุขภาพ (Health claim) ต้ องผ่านการประเมินตามคูม่ ือสาหรับประชาชนเรื่ องการขอ
ประเมินการกล่าวอ้ างทางสุขภาพ (Health claim)
4. การใช้ ภาชนะบรรจุอาหารต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง ภาชนะบรรจุและการใช้ ภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสมั ผัสอาหารเหลวหรื อกึ่งแข็งกึ่งเหลว โดยต้ องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็ นข้ อมูลไว้
ณ สถานประกอบการ
5. การใช้ ชื่ออาหาร หรื อตรา หรื อเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน ต้ องปฏิบตั ิตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่ องที่
เกี่ยวข้ อง
6. การแสดงฉลากอาหาร ต้ องเป็ นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง การแสดงฉลากอาหารใน
ภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต
7. การแสดงฉลากโภชนาการ ต้ องเป็ นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง ฉลากโภชนาการ โดยต้ องมี
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบเป็ นข้ อมูลไว้ ณ สถานประกอบการ
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เงื่อนไข
ผู้ยื่นขออนุญาต ต้ องเป็ นผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจ
ผู้ยื่นขออนุญาต ต้ องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
คาขอได้
ผู้ยื่นขออนุญาตต้ องจัดเตรี ยมแบบคาขอและเอกสารประกอบ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
กรณีที่ขอรับเลขสารบบอาหารใหม่ ต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้ งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5)
กรณีที่มีการแก้ ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้ รับเลขสารบบอาหารตามข้ อ 4 ไปแล้ วนัน้ ต้ องใช้ แบบการแก้ ไข
รายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้ งรายละเอียดอาหาร (สบ.6)
ต้ องพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์ มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้ งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรื อแบบการแก้ ไข
รายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้ งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
แบบฟอร์ มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้ งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรื อแบบการแก้ ไขรายละเอียดของอาหารที่
จดทะเบียนอาหาร/แจ้ งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ต้ องลงนามโดยผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตหรื อกรรมการบริ ษัท
ที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆด้ วย
กรณี การขอเลขสารบบอาหาร กาแฟผสมและกาแฟสาเร็ จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง
กาแฟ ที่นามาปรุงแต่งรสในลักษณะพร้ อมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็ นชนิดเหลวหรื อ
แห้ ง ต้ องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบทังชนิ
้ ดและปริมาณเป็ นร้ อยละของน ้าหนักและ 1 หน่วยบริ โภค
อาหาร จะต้ องใช้ เวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้เป็ น 35 วันทาการ
กรณี การขอเลขสารบบอาหาร เครื่ องดื่มเกลือแร่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง เครื่ องดื่มเกลือแร่
ต้ องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบทังชนิ
้ ดและปริมาณของวัตถุดบิ ทุกรายการเป็ นร้ อยละของน ้าหนักปริมาณ
เกลือแร่ตอ่ ลิตรและต่อ 1 หน่วยบริ โภคของอาหาร จะต้ องใช้ เวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้เป็ น 35 วันทาการ
กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ชดั เจนหรื อไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ระบุในคาขอหรื อเอกสารประกอบต้ องส่งตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์และหรื อเอกสารหลักฐาน เพื่ออธิบายความไม่ชดั เจนหรื อความไม่สอดคล้ องของผลิตภัณฑ์นนั ้ ประกอบการ
พิจารณาด้ วยจะต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้โดยประมาณ 15-45 วันทาการ
กรณีผลิตภัณฑ์มีความซับซ้ อนหรื อมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบตั ติ ามกฎหมายหลายฉบับ ต้ องผ่านการพิจารณา
โดยคณะทางาน/คณะกรรมการ/หรื อผู้เชี่ยวชาญ จะต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้โดยประมาณ
15-45 วันทาการ แล้ วแต่กรณี
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

20 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ

10 นาที

1)

2)

3)

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

หมำยเหตุ

(หากเป็ นกรณี
นาเข้ า ต้ องเป็ นคา
ขอฯที่ใช้ ใบรับรอง
สถานที่ผลิตเดิมที่
ได้ รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
สานักอาหารหรื อ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดที่เกี่ยวข้ อง
ได้ รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
สานักอาหารหรื อ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดที่
เกี่ยวข้ อง)
การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน
ให้ ดาเนินการแก้ ไข
และมายื่นที่เจ้ าหน้ าที่

0 นาที

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
ประเมินความสอดคล้ อง
ตามกฎหมาย

10 นาที

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาต /ไม่อนุญาต
และลงนาม

20 นาที

การแจ้ งผลพิจารณา

แจ้ งผลการพิจารณา และ
ส่งมอบแก่ผ้ ปู ระกอบการ
ภายใน 7 วันทาการหลัง

5 นาที

4)

5)

6)

7)

กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
-กลุม่ งานนิติการ
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

(ไม่นบั รวม
ระยะเวลาการ
ชี ้แจงข้ อมูลของ
ผู้ประกอบการ)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
เสร็จสิ ้นการพิจารณา

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 2 วันทาการ
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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

1

ชุด

0

ฉบับ

1)

2)

แบบฟอร์ มใบจด สานักงาน
ทะเบียนอำหำร/ สาธารณสุขจังหวัด
แจ้ งรำยละเอียด ลพบุรี
อำหำร

2

(กรณี ผู้ยื่นมำยื่น
คำขอไม่ใช่ผ้ ู
ดำเนินกิจกำรหรื อ
กรรมกำรผู้มี
อำนำจของนิติ
บุคคลของสถำน
ประกอบนันๆ)
้
(กรณี ขอใหม่
*ต้ องลงนำมโดยผู้
ดำเนินกิจกำรตำม
ใบอนุญำตหรื อ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(แบบ สบ.5)

3)

4)

5)

แบบกำรแก้ ไข
รำยละเอียดของ
อำหำรที่จด
ทะเบียนอำหำร/
แจ้ งรำยละเอียด
อำหำร (สบ.6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี

2

0

ฉบับ

แบบตรวจสอบ สานักงาน
คำขอและบันทึก สาธารณสุขจังหวัด
ข้ อบกพร่อง
ลพบุรี
หลักฐำนแสดง
กำรได้ รับ
อนุญำตของ
สถำนประกอบ
ฉบับปัจจุบนั
จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ
หรื อ สำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด แล้ วแต่
กรณี

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
กรรมกำรบริษัทที่
มีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล)
(กรณี แก้ ไข
รำยละเอียดหลัง
ได้ รับอนุญำตแบบ
สบ.5
*ต้ องลงนำมโดยผู้
ดำเนินกิจกำรตำม
ใบอนุญำตหรื อ
กรรมกำรบริษัทที่
มีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล)

(ถ่ำยสำเนำ
ด้ ำนหน้ ำ-หลัง
-กรณีผลิตไม่เข้ ำ
ข่ำยโรงงำนคำ
ขอรับเลขสถำนที่
ผลิตอำหำรที่ไม่
เข้ ำข่ำยโรงงำน
(สบ.1)และ หำกมี
กำรแก้ ไขสถำนที่
ผลิตอำหำรให้ ใช้
แบบกำรแก้ ไข
สถำนที่ผลิต
อำหำรที่ไม่เข้ ำ
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ที่

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ใบรับรองสถำนที่
ผลิตอำหำร ที่
เป็ นไปตำม
ประกำศ
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ
เรื่ อง ใบรับรอง
สถำนที่ผลิต
อำหำรสำหรับ
กำรนำเข้ ำอำหำร
รำยละเอียดสูตร
ส่วนประกอบทัง้
ชนิดและปริมำณ
เป็ นร้ อยละของ
น ้ำหนักและต่อ ๑
หน่วยบริโภคของ
อำหำรจำกผู้ผลิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

1

ฉบับ

2

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ข่ำยโรงงำน
(สบ.2)
- กรณีผลิตเข้ ำ
ข่ำยโรงงำน
ใบอนุญำตผลิต
อำหำร (แบบ อ.2)
- กรณีนำเข้ ำ
ใบอนุญำตนำหรื อ
สัง่ อำหำรเข้ ำมำ
ในรำชอำณำจักร
(แบบ อ.7)
(*กรณี นำเข้ ำ)

(เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
สำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำ
ด้ วยเรื่ องกำแฟที่
นำมำปรุงแต่งรส
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ที่

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รำยละเอียดสูตร
ส่วนประกอบทัง้
ชนิดและปริมำณ
ของวัตถุดิบทุก
รำยกำรเป็ นร้ อย
ละของน ้ำหนัก
ปริมำณเกลือแร่
ต่อลิตรและต่อ ๑
หน่วยบริโภคของ
อำหำรจำกผู้ผลิต
เอกสำร
สานักงาน
ตรวจสอบ
สาธารณสุขจังหวัด
ปริมำณกำรใช้
ลพบุรี
วัตถุเจือปน
อำหำรตำมแบบ
สบ.5-2

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ในลักษณะพร้ อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะที่ปิด
สนิทไม่วำ่
ผลิตภัณฑ์จะเป็ น
ชนิดเหลวหรื อแห้ ง
*ต้ องลงนำมโดยผู้
ดำเนินกิจกำรตำม
ใบอนุญำตหรื อ
กรรมกำรบริษัทที่
มีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล)
(เฉพำะเครื่ องดื่ม
เกลือแร่
ต้ องลงนำมโดยผู้
ดำเนินกิจกำรตำม
ใบอนุญำตหรื อ
กรรมกำรบริษัทที่
มีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล)

(เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
สำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำ
ด้ วยเรื่ องกำแฟ ที่
นำมำปรุงแต่งรส
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เอกสำร
ตรวจสอบ
ปริมำณวิตำมิน
แร่ธำตุตำมแบบ
สบ.5-3

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี

2

0

ฉบับ

เอกสำร
สานักงาน
ตรวจสอบ
สาธารณสุขจังหวัด
ปริมำณกรดอะมิ ลพบุรี
11)
โนตำม ตำมแบบ
สบ.5-4

2

0

ฉบับ

10)

หมำยเหตุ
ในลักษณะพร้ อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะที่ปิด
สนิทไม่วำ่
ผลิตภัณฑ์จะเป็ น
ชนิดเหลวหรื อแห้ ง
กรณีมีกำรใช้ วตั ถุ
เจือปนอำหำร )
(เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
สำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำ
ด้ วยเรื่ องกำแฟ ที่
นำมำปรุงแต่งรส
ในลักษณะพร้ อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะที่ปิด
สนิทไม่วำ่
ผลิตภัณฑ์จะเป็ น
ชนิดเหลวหรื อแห้ ง
กรณีมีวิตำมินและ
แร่ธำตุ)
(เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
สำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำ
ด้ วยเรื่ องกำแฟที่
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เอกสำร
สานักงาน
ตรวจสอบ
สาธารณสุขจังหวัด
ปริมำณสมุนไพร ลพบุรี
สำรสกัด สำร
สังเครำะห์ ตำม
แบบ สบ.5-5

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

12)

ใบรับรอง
มำตรฐำนเกษตร
13)
อินทรี ย์
(Oraganic) จำก

หมำยเหตุ
นำมำปรุงแต่งรส
ในลักษณะพร้ อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะที่ปิด
สนิทไม่วำ่
ผลิตภัณฑ์จะเป็ น
ชนิดเหลวหรื อแห้ ง
กรณีมีกรด
อะมิโน )
(เฉพำะกำแฟผสม
และกำแฟ
สำเร็จรูปผสมตำม
ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำ
ด้ วยเรื่ องกำแฟ ที่
นำมำปรุงแต่งรส
ในลักษณะพร้ อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะที่ปิด
สนิทไม่วำ่
ผลิตภัณฑ์จะเป็ น
ชนิดเหลวหรื อแห้ ง
กรณีมีสมุนไพร
สำรสกัด สำร
สังเครำะห์)
(กรณี ชื่ออำหำรมี
คำว่ำ“ออร์ กำนิก
“เกษตรอินทรี ย์
“เกษตรธรรมชำติ”
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หน่วยงำนของรัฐ
หรื อหน่วยงำนที่
ได้ รับกำรรับรอง
จำกหน่วยงำน
ของรัฐหรื อจำก
หน่วยงำนรับรอง
สำกลเช่น
IFOAM (The
International
Federation of
Organic
Agriculture
Movements)
สำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ ำ
เกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ
เอกสำรหรื อ
หลักฐำนตำม
ประกำศ
กระทรวง
สำธำรณสุข
14)
(ฉบับที่ 365)
พ.ศ.2556 เรื่ อง
กำรแสดง
ข้ อควำม“พรี
เมียม”บนฉลำก
เอกสำรชี ้แจง
15)
เหตุผลกำรแก้ ไข

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
หรื อคำที่สื่อ
คล้ ำยกัน)

1

0

ชุด

(กรณี ชื่ออำหำรมี
คำว่ำ“พรี เมียม”
หรื อ“Premium”)

1

0

ฉบับ

(กรณี กำรยื่นแบบ
สบ.6 แก้ ไขชื่อ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รำยละเอียด

เอกสำรแสดง
รำยละเอียดสูตร
ใหม่ และเอกสำร
เปรี ยบเทียบสูตร
ส่วนประกอบเดิม
กับสูตร
ส่วนประกอบ
ใหม่
16)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

2

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
อำหำร ชื่อตรำ
อำหำร ชื่อหรื อ
ที่ตงสถำนที
ั้
่ผลิต
อำหำร เป็ นต้ น)
(เฉพำะ ยื่นแบบ
สบ.6 แก้ ไขสูตร
ส่วนประกอบ ของ
เครื่ องดื่มเกลือแร่
กำแฟผสมและ
กำแฟสำเร็จรูป
ผสมตำมประกำศ
กระทรวง
สำธำรณสุขว่ำ
ด้ วยเรื่ องกำแฟ
ที่นำมำปรุงแต่งรส
ในลักษณะพร้ อม
บริโภคและบรรจุ
ในภำชนะที่ปิด
สนิทไม่วำ่
ผลิตภัณฑ์จะเป็ น
ชนิดเหลวหรื อ
แห้ ง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
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
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2)

หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

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

