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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์ประเภทวตัถเุจือปนอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 

ค าสัง่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ที ่3070/2556 ลงวนัที ่27 พฤศจิกายน 2556  เร่ือง มอบอ านาจใหน้ายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปฏิบติัราชการแทนตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาที ่112/2547 ลงวนัที ่ 

23 กมุภาพนัธ์ 2547 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ.2557  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 90  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน     0.58  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 7  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์ประเภทวตัถเุจือ
ปนอาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (เฉพาะกรณีผลิต-แบ่งบรรจุวตัถเุจือปนอาหารประเภทสีผสมอาหาร) 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) เลขที ่31ถ.ยทุธด าเนิน  

ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   โทรศพัท์ 0 3851 1189 ตอ่ 114, 144, 081-8433647   
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โทรสาร  0 3851 2400/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
1. ผลิตภณัฑ์ต้องจดัเป็นอาหารประเภทดงัตอ่ไปนี ้
วตัถเุจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เร่ืองวตัถเุจือปนอาหาร 
 ซยัคลาเมตตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 359) พ.ศ 2556 เร่ืองซยัคลาเมต 
 สตีวิออลไกลโคไซด์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 360) พ.ศ.2556 เร่ืองสตีวิออลไกลโคไซด์ 
 วตัถเุจือปนอาหารลกัษณะผสมตามประกาศส านกังานคณะกรรมอาหารและยาเร่ืองการก าหนดคณุภาพหรือ
มาตรฐานของวตัถเุจือปนอาหารลกัษณะผสม 
 วตัถแุตง่กลิ่นรส (Flavoring agent) ตามภาคผนวก 1 
2. ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืน 
2.1 ต้องได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีน าเข้าประเภทอาหารท่ีจะย่ืนขออนญุาตก่อนและใบอนญุาตท่ีได้รับยงัมี
ผลบงัคบัใช้ทัง้นีส้ถานท่ีผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องโดยต้องแนบหลกัฐานตามแตก่รณีดงันี ้
 ผู้ผลิตวตัถเุจือปนอาหารท่ีเข้าขา่ยโรงงานจะต้องได้รับใบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบอ. 2) หรือผู้ผลิตวตัถเุจือปน
อาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงานจะต้องได้รับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (แบบสบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรง
กบัอาหารท่ีจะย่ืนขอ 
 ผู้น าเข้าวตัถเุจือปนอาหารจะต้องได้รับใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบอ.7) โดยมีประเภท
อาหารตรงกบัอาหารท่ีจะย่ืนขอ 
  ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารมีวตัถปุระสงค์พิเศษหรืออาหารส าหรับผู้ ท่ีต้องการควบคมุน า้หนกัตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุเฉพาะส าหรับอาหารนันี้ (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขออนญุาต
และแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารมีวตัถปุระสงค์พิเศษและคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขออนญุาตและแก้ไขรายการ
ผลิตภณัฑ์อาหารส าหรับผู้ ท่ีต้องการควบคมุน า้หนกั) 
  ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐานเง่ือนไขการใช้ในอาหารมีการวิเคราะห์และการแสดงฉลากตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ประกาศก าหนด (ศกึษารายละเอียดในภาคผนวก 2) 
2.2ไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหารและ/หรืออาหารท่ีห้ามผลิตน าเข้าหรือจ าหนา่ยตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุท่ี
เก่ียวข้อง 
3. การตัง้ช่ืออาหารหรือตราหรือเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวง
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สาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจแุละประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
4. การใช้ภาชนะบรรจอุาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองภาชนะบรรจแุละการใช้ภาชนะ
บรรจ/ุฝาพลาสตกิมีสีสมัผสัอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบการย่ืนขึน้
ทะเบียนต ารับอาหารหรือค าขอใช้ฉลากอาหารด้วย 
เง่ือนไข 
1. ผลิตภณัฑ์ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการย่ืนค าขอฯ 
2. ผู้ ย่ืนค าขอฯต้อง 
          2.1 เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบคุคลและมีอ านาจตดัสินใจลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้กรณีไมใ่ชเ่จ้าของกิจการหรือผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือ
มอบอ านาจให้เป็นผู้ มีอ านาจด าเนินการแทนด้วย 
          2.2 ประเมินและจดัเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่องส าหรับอาหารประเภทวตัถเุจือ
ปนอาหาร (checklist) ด้วยตนเองก่อนย่ืนค าขอฯ 
3. การย่ืนค าขอฯ 
          3.1 เอกสารท่ีต้องลงนามโดยผู้ด าเนินกิจการตามใบอนญุาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท
ได้แก่อ.17/สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนงัสือชีแ้จงการเพิ่มฉลากท่ีผลิตเพ่ือสง่ออกจ าหนา่ยนอกราชอาณาจกัรส าเนา
หนงัสือแจ้งสตูรส่วนประกอบจากผู้ผลิตตา่งประเทศกรณีน าเข้าหนงัสือยินยอมให้ใช้ช่ืออาหารหรือช่ือตรา/เคร่ืองหมาย
การค้าสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจหุนงัสือขอใช้และ
ยินยอมให้ใช้การใช้เอกสารร่วมเป็นต้นทัง้นีใ้ห้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีคดัจากกระทรวง
พาณิชย์อายไุมเ่กิน 6 เดือนของวนัท่ีใช้ส าเนาหนงัสือรับรองนัน้ (ส าหรับกรณีนิติบคุคล) ประกอบด้วย 
4. กรณีลกัษณะผลิตภณัฑ์ไมส่อดคล้องกบัข้อก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานให้สง่ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ประกอบการย่ืนค า
ขอฯ ด้วย 
5. ผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฏิบตัิตามกฎหมายหลายฉบบัจะต้องผา่นการพิจารณาโดย
คณะท างาน/คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15 -45 วนั
ท าการแล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

1)  ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ
และเอกสารหลกัฐาน

0 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประกอบตามวนัเวลาท่ีนดั
หมาย 
 

และเภสชั
สาธารณสขุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน 
 

1 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทึก
ข้อบกพร่องภายในวนัเวลา
ท่ีก าหนดและมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ีตามรายช่ือท่ีระบุ
ในใบรับค าขอ 
 

0 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้ เช่ียวชาญด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 
 

20 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามพิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาตและ
ลงนาม 
 

5 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

7) การแจ้งผลพิจารณา เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ 15 นาที กลุม่งาน - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พิจารณาและสง่มอบแก่
ผู้ประกอบการภายใน 7 วนั
ท าการหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและออกใบสัง่
ช าระคา่ธรรมเนียมแล้วแต่
กรณี 
 

คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  90  วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
1. เอกสาร
ประกอบการย่ืนค าขอ
ใหม ่

- 0 0 ฉบบั - 

2) 1.1 แบบฟอร์มค าขอ - 0 0 ฉบบั - 

3) 
1.1.1 ค าขอขึน้
ทะเบียนต ารับอาหาร 
(อ.17) 

- 1 0 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเป็น
โรงงานหรือกรณี
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

น าเข้า 
2.พิมพ์หรือเขียน
ด้วยตวับรรจง 
3.ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ) 

4) 

1.1.2 ค าขออนญุาต
ใช้ฉลากอาหาร 
(สบ.3) 

- 2 0 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน 
2.พิมพ์เทา่นัน้ 
3.ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ) 

5) 
1.2 ใบอนญุาตท่ี
เก่ียวข้องกบัสถาน
ประกอบการ 

- 0 0 ฉบบั - 

6) 
1.2.1 ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (อ.2 ) 

- 0 1 ฉบบั (เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเข้า
ขา่ยโรงงาน) 

7) 

1.2.2 ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร (อ.7 
) 

- 0 1 ฉบบั (1. เฉพาะกรณี
น าเข้า 
2. ให้แนบหนงัสือ
หรือใบรับรอง
สถานท่ีผลิตอาหาร
ตา่งประเทศส าหรับ
การน าเข้าตาม
ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาเร่ือง
ใบรับรองสถานท่ี
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผลิตส าหรับการ
น าเข้า ) 

8) 

1.2.3 ใบค าขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ี
ไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน 
(สบ.1) 

- 0 1 ฉบบั (1. เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน 
2.ให้แนบเพิ่ม
ส าเนาแบบการ
แก้ไขสถานท่ีผลิต
ไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน 
(สบ.2 ) ด้วย
ส าหรับกรณี
สถานท่ีผลิตมีการ
แก้รายการขอ
สถานท่ีผลิตอาหาร
ท่ีไมเ่ข้าขา่ย
โรงงาน) 

9) 

1.3 รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์
คณุภาพหรือ
มาตรฐานวตัถเุจือปน
อาหาร 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

1.4 หนงัสือแจ้งสตูร
สว่นประกอบ/ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
ข้อก าหนดคณุภาพ
มาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์/ข้อก าหนด
คณุภาพมาตรฐาน

- 1 0 ฉบบั (1. กรณีน าเข้าให้
ใช้เอกสารฉบบัจริง
ท่ีมีลายเซนต์และ
อาจมีตราประทบั
ของบริษัทผู้ผลิต
ด้วยก็ได้กรณี
ส าเนาให้รับรองวา่"
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของวตัถเุจือปนอาหาร
ท่ีใช้เป็นวตัถดุบิ 

เป็นเอกสารจาก
ผู้ผลิตจริง"ลงนาม
โดยผู้ด าเนินกิจการ 
2.กรณีผลิตใน
ประเทศใช้เอกสาร
ฉบบัจริงลงนาม
โดยผู้ด าเนินกิจการ
หรือผู้ รับผิดชอบใน
การผลิต) 

11) 

1.5 เอกสารอ่ืน
ประกอบการพิจารณา
เชน่เอกสาร
ประกอบการพิจารณา
การแจ้งวิธีใช้วตัถเุจือ
ปนอาหาร/ผล
วิเคราะห์สารอาหาร
(ถ้ามี) เอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีสนบัสนนุ
การแสดงข้อความ
หรือสญัลกัษณ์บน
ฉลาก(ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบบั - 

12) 

1.6 ฉลากและคูมื่อ
ประกอบการจ าหนา่ย 

- 4 0 ชดุ (1.กรณีฉลากมี
ภาษาตา่งประเทศ
ท่ีไมใ่ช่
ภาษาองักฤษให้
แนบค าแปลด้วย) 

13) 
1.7 ตวัอยา่งอาหาร - 0 0 ชดุ (เฉพาะกรณี

ลกัษณะปรากฏ
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือผลวิเคราะห์
ระบลุกัษณะ
กายภาพไม่
สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดคณุภาพ
มาตรฐานตาม
กฏหมายให้น าสง่
ตวัอยา่งอาหาร 1 
หนว่ย ) 

14) 

1.8 หนงัสือมอบ
อ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (1.เฉพาะกรณีผู้ รับ
มอบอ านาจมา
ด าเนินการ 
2.ผา่นการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ส านกัอาหารหรือ
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
ท่ีเก่ียวข้อง ) 

15) 

1.9 หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบคุคล
ท่ีคดัจากกระทรวง
พาณิชย์ 

- 1 1 ชดุ (1.เฉพาะกรณีนิติ
บคุคลและ
กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลลง
นามในแบบอ.17/
สบ.3 
2.หนงัสือรับรอง
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อายไุมเ่กิน 6 เดือน
ของวนัท่ีใช้ส าเนา) 

16) 

1.10 แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่องส าหรับ
อาหารประเภทวตัถุ
เจือปนอาหาร 
(checklist) 

- 1 1 ชดุ - 

17) 
2. เอกสาร
ประกอบการย่ืนแก้ไข 

- 0 0 ฉบบั - 

18) 2.1 แบบฟอร์มค าขอ - 0 0 ชดุ - 

19) 

2.1.1 ค าขอแก้ไข
รายการทะเบียนต ารับ
อาหาร (แบบ อ.19) 

- 1 0 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเป็น
โรงงานหรือกรณี
น าเข้าสามารถ
พิมพ์หรือเขียนด้วย
ตวับรรจง 
2.กรณีแก้ไข
รายการตามบญัชี
หมายเลข 4 แนบ
ท้ายระเบียบ
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาว่า
ด้วยการด าเนินการ
เก่ียวกบัเลขสาร
ระบบอาหาร
พ.ศ.2557 ให้พิมพ์
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เทา่นัน้ 
3. ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ) 

20) 

2.1.2 แบบการแก้ไข
รายละเอียดของ
อาหารท่ีได้รับอนญุาต
ใช้ฉลากอาหาร (แบบ 
สบ.4) 

- 2 0 ฉบบั (1. เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน 
2.พิมพ์เทา่นัน้ 
3. ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ) 

21) 

2.2 ใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนต ารับอาหาร 
(แบบอ.18) หรือค าขอ
อนญุาตใช้ฉลาก
อาหาร (สบ.3) 

- 1 1 ฉบบั (1. แนบใบส าคญั
ฉบบัจริงเฉพาะ
กรณีแก้ไขรายการ
ในใบส าคญัฯ 
2. สบ.3 แนบฉบบั
ส าเนา) 

22) 
2.3 ฉลากอาหารเดมิท่ี
ได้รับอนญุาต 

- 4 0 ฉบบั (กรณีขอยกเลิก
หรือผอ่นผนัขอใช้
ฉลากเดมิ) 

23) 
2.4 ฉลากอาหารใหม่
ท่ีขอแก้ไข 

- 1 1 ฉบบั (การเพิ่มหรือแก้ไข
รายละเอียดใน
แบบฉลาก) 

24) 

2.5 หนงัสือชีแ้จง
เหตผุลการแก้ไขจาก
ผู้ผลิตฉบบัจริง 

- 1 0 ฉบบั (ตามแตก่รณีเชน่
หนงัสือชีแ้จงการ
เปล่ียนท่ีตัง้ผู้ผลิต
หนงัสือชีแ้จงการ
แก้ไขช่ืออาหารหรือ
เคร่ืองหมายการค้า
เป็นต้น) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

25) 

2.6 หนงัสือแจ้งสตูร
สว่นประกอบและ/
หรือกรรมวิธีการผลิต
จากผู้ผลิตกรณีแก้ไข
สตูรสว่นประกอบหรือ
กรรมวิธีการผลิต
แล้วแตก่รณี 

- 1 0 ฉบบั - 

26) 

2.7 ตาราง
เปรียบเทียบสตูร
สว่นประกอบปัจจบุนั
และสตูรสว่นประกอบ
ใหม ่

- 1 1 ฉบบั (กรณีมีการแก้ไข
สตูรสว่นประกอบ) 

27) 

2.8 เอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีสนบัสนนุ
การแสดงข้อความ
หรือสญัลกัษณ์บน
ฉลาก 

- 1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

28) 
2.9 เอกสารหรือ
หลกัฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

- 0 0 ฉบบั ((ถ้ามี)) 

29) 
2.10 ใบอนญุาตท่ี
เก่ียวข้องกบัสถาน
ประกอบการ 

- 0 0 ฉบบั - 

30) 

2.10.1 ใบอนญุาต
น าเข้าหรือสัง่อาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร (อ.7 ) 

- 0 1 ฉบบั (กรณีน าเข้า) 

31) 2.10.2 ใบอนญุาต - 0 1 ฉบบั (กรณีสถานท่ีผลิต
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผลิตอาหาร (อ.2 ) เข้าขา่ยเป็น
โรงงาน) 

32) 

2.10.3 ใบค าขอรับ
เลขสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ย
โรงงาน (สบ.1) 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผลิตสถานท่ี
ผลิตไมเ่ข้าขา่ย
โรงงาน) 

33) 

2.11 หนงัสือมอบ
อ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (1.เฉพาะกรณีผู้ รับ
มอบอ านาจมา
ด าเนินการ 
2. ได้รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ส านกัอาหารหรือ
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
ท่ีเก่ียวข้อง) 

34) 

2.12 แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่องส าหรับ
อาหารประเภทวตัถุ
เจือปนอาหาร 
(checklist) 

- 1 0 ฉบบั - 

35) 
3. ขอใบแทนใบส าคญั
การขึน้ทะเบียนต ารับ
อาหาร 

- 0 0 ฉบบั - 

36) 
3.1 กรณีใบส าคญัการ
ขึน้ทะเบียนต ารับ

- 0 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาหารสญูหาย 

37) 

3.1.1 ค าขอใบแทน
ใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนต ารับอาหาร 
(แบบ อ.20) 

- 1 0 ฉบบั (1.พิมพ์หรือเขียน
ด้วยตวับรรจง 
2.ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ/
กรรมการผู้จดัการ
ซึง่ลงช่ือผกูพนั
บริษัทได้) 

38) 

3.1.2 ใบแจ้งความ
ฉบบัจริงท่ีระบวุา่
ใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนต ารับอาหาร
เลขท่ี...(ระบเุลขท่ี
ต ารับรายการท่ีสญู
หาย)...ได้สญูหายไป 

- 1 0 ฉบบั - 

39) 

3.2 กรณีใบส าคญัการ
ขึน้ทะเบียนต ารับ
อาหารช ารุดหรือถกู
ท าลายบางสว่น 

- 0 0 ฉบบั - 

40) 

3.2.1 ค าขอใบแทน
ใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนต ารับอาหาร 
(แบบ อ.20) 

- 1 0 ฉบบั (ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ
กรรมการผู้จดัการ
ซึง่ลงช่ือผกูพนั
บริษัทได้) 

41) 

3.2.2 ใบส าคญัการ
ขึน้ทะเบียนต ารับ
อาหารท่ีช ารุดหรือถกู
ท าลาย 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

42) 4.เพิ่มฉลากสง่ออก - 0 0 ฉบบั - 

43) 

4.1 หนงัสือชีแ้จงการ
ขอเพิ่มฉลากท่ีผลิต
เพ่ือสง่ออกจ าหนา่ย
นอกราชอาณาจกัร 

- 1 1 ฉบบั (ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ/
กรรมการผู้จดัการ
ซึง่ลงช่ือผกูพนั
บริษัทได้) 

44) 
4.2 ฉลากอาหารท่ี
ประสงค์จะสง่ออก 

- 2 0 ฉบบั - 

45) 
4.3 ค าแปลฉลาก
ภาษาตา่งประเทศ 
(ยกเว้นภาษาองักฤษ) 

- 2 0 ฉบบั - 

46) 
4.4 ใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนต ารับอาหาร 
(แบบ อ.18) 

- 0 1 ฉบบั - 

47) 
4.5 ใบอนญุาตผลิต
อาหาร( แบบอ.2) 

- 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบส าคัญการขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร 

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
 

2) ใบแทนใบส าคัญการขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 

3) ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

4) การแก้ไขรายการอนุญาต 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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5) หนังสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ  การช าระค่าธรรมเนียม ขอ้1-2 สามารถช าระค่าธรรมเนียมไดที้ ่
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  

 เลขท่ี 31 ถ.ยทุธด าเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
2) ช่องทางการร้องเรียน  สายด่วน 1556 
3) 
4) 

ช่องทางการร้องเรียน  E-mail :noinoiok@gmail.com 

ช่องทางการร้องเรียน  โทรศพัท์หมายเลข  0 3851 1189, 0 3851 1640, 0 3881 4337 ตอ่ 114,144 , 
08 1843 3647 

4) 
5) 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน  โทรสาร 0 3851 2400 
ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 เลขท่ี 1 
ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






