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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร(เฉพาะแบงบรรจุ) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด

ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ.2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  23 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ 1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 229 ศูนยราชการ ตําบลหนอง
กอมเกาะ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 0 4246 5067-70 ตอ 114 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้ 
 วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
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ซัยคลาเมต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 359) พ.ศ 2556 เรื่อง ซัยคลาเมตสตีวิออลไกลโคไซด ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 360) พ.ศ.2556 เรื่อง สตีวิออลไกลโคไซดวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมอาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม  วัตถุแตง
กลิ่นรส (Flavoring agent) ตามภาคผนวก 1 
 
2. ผลิตภัณฑท่ียื่น 

2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาประเภทอาหารท่ีจะยื่นขออนุญาตกอน และใบอนุญาตท่ีไดรับยังมี
ผลบังคับใช ท้ังนี้สถานท่ีผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีเก่ียวของ โดยตองแนบหลักฐานตามแตกรณี ดังนี้ 
 ผูผลิตวัตถุเจือปนอาหาร ท่ีเขาขายโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2) หรือ ผูผลิต วัตถุเจือปน
อาหาร ท่ีไมเขาขายโรงงานจะตองไดรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรงกับ
อาหารท่ีจะยื่นขอ 
 ผูนําเขาวัตถุเจือปนอาหาร จะตองไดรับใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) โดยมี
ประเภทอาหารตรงกับอาหารท่ีจะยื่นขอตองไมเขาขายเปนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ หรืออาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุม
น้ําหนักตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะสําหรับอาหารนั้น  ี (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง 
การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ และคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตและ
แกไขรายการผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุมน้ําหนัก) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เง่ือนไขการใชในอาหาร มี
การวิเคราะห และการแสดงฉลากตามหลักเกณฑท่ีประกาศกําหนด (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก 2) 

2.2 ไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 

3. การตั้งชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน ตองปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวของ 

4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลวโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบการยื่นข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร หรือคําขอใชฉลากอาหาร ดวย 

 
 
เง่ือนไข 

1. ผลิตภัณฑตองเปนไปตามหลักเกณฑในการยื่นคําขอฯ 
2. ผูยื่นคําขอฯ ตอง 

2.1 เปนเจาของกิจการหรือผูไดรับมอบอํานาจเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล และมีอํานาจตัดสินใจลงนาม
รับทราบขอบกพรองได กรณีไมใชเจาของกิจการ หรือผูดําเนินกิจการ หรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลให
มีหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนดวย 
2.2 ประเมินและจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง สําหรับอาหารประเภท วัตถุ
เจือปนอาหาร (checklist) ดวยตนเอง กอนยื่นคําขอฯ 

3. การยื่นคําขอฯ  
3.1 เอกสารท่ีตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
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ไดแก อ.17/สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนังสือชี้แจงการเพ่ิมฉลากท่ีผลิตเพ่ือสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร 
สําเนาหนังสือแจงสูตรสวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขา หนังสือยินยอมใหใชชื่ออาหารหรือชื่อ
ตรา/เครื่องหมายการคา สอดคลองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารใน
ภาชนะบรรจุ หนังสือขอใชและยินยอมใหใชการใชเอกสารรวม เปนตน ท้ังนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัดจากกระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 6 เดือนของวันท่ีใชสําเนา หนังสือรับรองนั้น (สําหรับ
กรณีนิติบุคคล) ประกอบดวย 

4. กรณีลักษณะผลิตภัณฑไมสอดคลองกับขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานใหสงตัวอยางผลิตภัณฑประกอบการ
ยื่นคําขอฯ ดวย 

5. ผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ จะตองผานการพิจารณา
โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพ่ิมจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้
โดยประมาณ 15 - 45 วันทําการ แลวแตกรณี ซ่ึงไมนํามานับรวมเปนระยะเวลาบริการ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐาน  
 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารหลักฐาน  
 

1 ชั่วโมง ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ีผู
ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น
ท่ีเจาหนาท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิตามรายชื่อท่ีระบุ
ในใบรับคําขอ  

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวน ผูยื่น
คําขอรอรับใบรับคําขอไว
เปนหลักฐาน 
 

5 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการ
ประเมินความสอดคลองตาม
กฎหมาย 
 

20 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต และ
ลงนาม 
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต) 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

-กรณีผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิเปนผู
อนุญาตใชเวลา 5 
วันทําการ 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

แจงผลการพิจารณาและสง
มอบแกผูประกอบการ
ภายใน 7 วันทําการ หลัง
เสร็จสิ้นการพิจารณา และ
ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม 
แลวแตกรณี 

1วัน ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   23 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของ
ผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 

7) หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8) ทะเบียนบานของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1. กรณีการขอข้ึน
ทะเบียนตํารับ
อาหารหรือขอ
อนุญาตใชฉลาก
อาหาร(ขอใหม) 

     

2) 1.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรอง
สําหรับอาหาร 
ประเภท วัตถุเจือ
ปนอาหาร  

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ  

3) 1.2แบบฟอรมคํา
ขอ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) 1.2.1 คําขอข้ึน
ทะเบียนตํารับ
อาหาร (อ.17) 

สํานักอาหาร 1 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเปน
โรงงาน หรือกรณี
นําเขา 
2.พิมพหรือเขียน
ดวยตัวบรรจง 
3.ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ) 

5) 1.1.2 คําขอ
อนุญาตใชฉลาก
อาหาร (สบ.3) 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตไมเขา
ขายโรงงาน 
2.พิมพเทานั้น 
3.ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ) 

6) 1.2 ใบอนุญาตท่ี
เก่ียวของกับ
สถาน
ประกอบการ 

     

7) 1.2.1 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (อ.2 
) 

สํานักอาหารหรือ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ (เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเขา
ขายโรงงาน) 

8) 1.2.2 ใบอนุญาต
นําหรือสั่งอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร 
(อ.7 ) 

-ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ (1. เฉพาะกรณี
นําเขา 
2. ใหแนบหนังสือ
หรือใบรับรอง
สถานท่ีผลิตอาหาร
ตางประเทศ
สําหรับการนําเขา
ตามประกาศ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
เรื่องใบรับรอง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สถานท่ีผลิต
สําหรับการนําเขา ) 

9) 1.2.3 ใบคําขอรับ
เลขสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน 
(สบ.1) 

-สํานักอาหารหรือ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภมิู 

0 1 ฉบับ (1. เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตไมเขา
ขายโรงงาน 
2.ใหแนบเพ่ิม
สําเนาแบบการ
แกไขสถานท่ีผลิต
ไมเขาขายโรงงาน 
(สบ.2 ) ดวย 
สําหรับกรณี
สถานท่ีผลิตมีการ
แกรายการขอ
สถานท่ีผลิตอาหาร
ท่ีไมเขาขาย
โรงงาน) 

10) 1.3 รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ
หรือมาตรฐาน
วัตถุเจือปน
อาหาร 

-หองปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะหตอง

เปนของรัฐ หรือท่ี

รัฐรับรอง หรือ

หองปฏิบัติการ

เอกชน ตองไดรับ 

ISO17025 พรอม

แสดงหลักฐาน

ประกอบ 

1 1 ฉบับ -ตนฉบับ(กรณีใช
ผลวิเคราะหรวมให
สงสําเนาผล
วิเคราะหและแจง
เลขสารบบอาหาร
หรือเลขรับคําขอฯ) 
-อายุผลวิเคราะห
ไมเกิน1ป 
-ชื่อ/ท่ีอยูของ
ผูผลิต/นําเขา ตรง
ตามใบรับรอง
สถานท่ีผลิต 
-มีรายละเอียดครบ
ตามขอกําหนดท่ี
ตองตรวจวิเคราะห 
-กรณีวิเคราะห
ซอม หรือเพ่ิมตอง
สงวิเคราะห
หนวยงานเดิม
เทานั้น ยกเวน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

หนวยงานเดิมไม
สามารถวิเคราะห
ได ผูสงวิเคราะห
ตองทําหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริง 
-กรณีระบุชื่อ
อาหาร และ/หรือ 
ชื่อสถานท่ีผลิต/
นําเขาไมตรงกับท่ี
แจงในใบคําขอ อ.
17 ผูสงวิเคราะห
ตองทําหนังสือ
ชี้แจงถึงสาเหตุท่ี
ระบุไมตรงกัน 
-กรณีขอใชผล

วิเคราะหรวม 

อาหารท่ีใชจะตอง

มีสูตร กรรมวิธีการ

ผลิตและผลิตจาก

สถานท่ีเดียวกันกับ

อาหารท่ีไดรับ

อนุญาตไปแลว 

11) 1.4 หนังสือแจง
สูตร
สวนประกอบ/ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
ขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ/
ขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐาน
ของวัตถุเจือปน
อาหารท่ีใชเปน
วัตถุดิบ 

- 1 0 ฉบับ (1. กรณีนําเขาให
ใชเอกสารฉบับจริง
ท่ีมีลายเซนตและ
อาจมีตราประทับ
ของบริษัทผูผลิต
ดวยก็ได กรณี
สําเนาใหรับรองวา 
"เปนเอกสารจาก
ผูผลิตจริง" ลงนาม
โดยผูดําเนินกิจการ 
2.กรณีผลิตใน
ประเทศใชเอกสาร
ฉบับจริงลงนาม
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

โดยผูดําเนินกิจการ
หรือผูรับผิดชอบใน
การผลิต) 

12) 1.5 เอกสารอ่ืน
ประกอบการ
พิจารณา เชน 
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาการแจง
วิธีใชวัตถุเจือปน
อาหาร/ผล
วิเคราะห
สารอาหาร(ถามี) 
เอกสารหรือ
หลักฐานท่ี
สนับสนุนการ
แสดงขอความ
หรือสัญลักษณบน
ฉลาก(ถามี) 

-หองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหตอง
เปนของรัฐ หรือท่ี
รัฐรับรอง หรือ
หองปฏิบัติการ
เอกชน ตองไดรับ 
ISO17025 พรอม
แสดงหลักฐาน
ประกอบ 

1 0 ฉบับ - 

13) 1.6 ฉลากและ
คูมือประกอบการ
จําหนาย 

- 4 0 ชุด (1.กรณีฉลากมี
ภาษาตางประเทศ
ท่ีไมใช
ภาษาอังกฤษให
แนบคําแปลดวย) 

14) 1.7 ตัวอยาง
อาหาร 

- 1 0 หนวย (เฉพาะกรณี
ลักษณะปรากฏ
หรือผลวิเคราะห
ระบุลักษณะ
กายภาพไม
สอดคลองกับ
ขอกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานตาม
กฏหมายใหนําสง
ตัวอยางอาหาร 1 
หนวย ) 

15) 1.8 หนังสือมอบ - 0 1 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีผูรับ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

อํานาจ มอบอํานาจมา
ดําเนินการ 
 

15) 1.9 หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ท่ีคัดจาก
กระทรวงพาณิชย 

- 1 1 ชุด (1.เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล และ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ลง
นามในแบบ อ.17/
สบ.3 
2.หนังสือรับรอง
อายุไมเกิน 6 เดือน
ของวันท่ีใชสําเนา) 

16) 2. กรณีการแกไข
รายการข้ึน
ทะเบียนตํารับ
อาหารหรือแกไข
รายการขอ
อนุญาตใชฉลาก
อาหาร 

     

17) 2.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรอง
สําหรับอาหาร 
ประเภท วัตถุเจือ
ปนอาหาร  

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ  

18) 2.2 แบบฟอรมคํา
ขอ 

     

19) 2.2.1 คําขอแกไข
รายการทะเบียน
ตํารับอาหาร 
(แบบ อ.19) 

- 1 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเปน
โรงงาน หรือกรณี
นําเขา สามารถ
พิมพหรือเขียนดวย
ตัวบรรจง 
2.กรณีแกไข
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

รายการตามบัญชี
หมายเลข 4 แนบ
ทายระเบียบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาวา
ดวย การ
ดําเนินการเก่ียวกับ
เลขสารบบอาหาร 
พ.ศ.2557 ใหพิมพ
เทานั้น  
3. ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ) 

20) 2.2.2 แบบการ
แกไขรายละเอียด
ของอาหารท่ี
ไดรับอนุญาตใช
ฉลากอาหาร 
(แบบ สบ.4) 

- 2 0 ฉบับ (1. เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตไมเขา
ขายโรงงาน 
2.พิมพเทานั้น 
3. ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ) 

21) 2.3 ใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับ
อาหาร (แบบ 
อ.18) หรือคําขอ
อนุญาตใชฉลาก
อาหาร (สบ.3) 

- 1 1 ฉบับ (1. แนบใบสําคัญ
ฉบับจริงเฉพาะ
กรณีแกไขรายการ
ในใบสําคัญฯ 
2. สบ.3 แนบฉบับ
สําเนา 
) 

22) 2.4 ฉลากอาหาร
เดิมท่ีไดรับ
อนุญาต 

- 4 0 ฉบับ (กรณีขอยกเลิก
หรือผอนผันขอใช
ฉลากเดิม) 

23) 2.5 ฉลากอาหาร
ใหมท่ีขอแกไข 

- 1 1 ฉบับ (การเพ่ิมหรือแกไข
รายละเอียดใน
แบบฉลาก) 

24) 2.6 หนังสือชี้แจง
เหตุผลการแกไข
จากผูผลิตฉบับ
จริง 

- 1 0 ฉบับ (ตามแตกรณี เชน 
หนังสือชี้แจงการ
เปลี่ยนท่ีตั้งผูผลิต 
หนังสือชี้แจงการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

แกไขชื่ออาหาร
หรือเครื่องหมาย
การคา เปนตน) 

25) 2.7 หนังสือแจง
สูตรสวนประกอบ
และ/หรือ 
กรรมวิธีการผลิต
จากผูผลิต กรณี
แกไขสูตร
สวนประกอบหรือ
กรรมวิธีการผลิต 
แลวแตกรณี 

- 1 0 ฉบับ - 

26) 2.8 ตาราง
เปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบ
ปจจุบันและสูตร
สวนประกอบใหม 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมีการแกไข
สูตรสวนประกอบ) 

27) 2.9 เอกสารหรือ
หลักฐานท่ี
สนับสนุนการ
แสดงขอความ
หรือสัญลักษณบน
ฉลาก 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

28) 2.10 เอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

- 0 0 ฉบับ ((ถามี)) 

29) 2.11 ใบอนุญาตท่ี
เก่ียวของกับ
สถาน
ประกอบการ 

- 0 0 ฉบับ - 

30) 2.11.1 
ใบอนุญาตนําเขา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร 
(อ.7 ) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ

สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ (กรณีนําเขา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

31) 2.11.2 
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 ) 

-สํานักอาหารหรือ 
ศูนยบริการ

ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ

สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ (กรณีสถานท่ีผลิต
เขาขายเปน
โรงงาน) 

32) 2.11.3 ใบคํา
ขอรับเลขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(สบ.1) 

-สํานักอาหารหรือ 
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ (กรณีผลิตสถานท่ี
ผลิตไมเขาขาย
โรงงาน) 

33) 2.12 หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีผูรับ
มอบอํานาจมา
ดําเนินการ 
2. ไดรับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงานเจาหนาท่ี
สํานักอาหารหรือ
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ท่ีเก่ียวของ) 

34) 3. กรณีขอใบ
แทนใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับ
อาหาร 

     

35) 3.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรอง คํา
ขอใบแทน
ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับ
อาหาร 

-ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ  

36) 3.1 กรณีใบสําคัญ  0 0 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

การข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหารสูญ
หาย 

37) 3.1.1 คําขอใบ
แทนใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับ
อาหาร (แบบ 
อ.20) 

- 1 0 ฉบับ (1.พิมพหรือเขียน
ดวยตัวบรรจง 
2.ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ/
กรรมการผูจัดการ
ซ่ึงลงชื่อผูกพัน
บริษัทได) 

38) 3.1.2 ใบแจง
ความฉบับจริงท่ี
ระบุวา ใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหาร เลข
ท่ี...(ระบุเลขท่ี
ตํารับรายการท่ี
สูญหาย)...ไดสูญ
หายไป 

-สถานีตํารวจแหง
ทองท่ีท่ีใบอนุญาต
นั้นสูญหาย 

1 0 ฉบับ - 

39) 3.2 กรณีใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหารชํารุด 
หรือถูกทําลาย
บางสวน 

- 1 0 ฉบับ - 

39) 3.2.1 ใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหารท่ี
ชํารุด หรือถูก
ทําลาย 

- 1 0 ฉบับ - 

40) 3.3หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 

 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) 
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไป
ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย 
ในกรณีท่ีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

41) 4.กรณีเพ่ิมฉลาก
สงออก 

     

42) 4.1 หนังสือชี้แจง
การขอเพ่ิมฉลาก
ท่ีผลิตเพ่ือสงออก
จําหนายนอก
ราชอาณาจักร 

- 1 1 ฉบับ (ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ/
กรรมการผูจัดการ
ซ่ึงลงชื่อผูกพัน
บริษัทได) 

43) 4.2 ฉลากอาหาร
ท่ีประสงคจะ
สงออก 

- 2 0 ฉบับ - 

44) 4.3 คําแปลฉลาก
ภาษาตางประเทศ 
(ยกเวน
ภาษาอังกฤษ) 

- 2 0 ฉบับ - 

45) 4.4 ใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับ
อาหาร (แบบ 
อ.18) 

- 0 1 ฉบับ - 

46) 4.5 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร( แบบ 
อ.2) 

- 0 1 ฉบับ - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร  

หมายเหตุ คาธรรมเนียม 5,000 บาท(ใหผูยื่นคําขอฯตรวจสอบสถานะการไดรับอนุญาตตามชองทางท่ีระบุในใบ
รับคําขอ และชําระคาธรรมเนียมท่ีฝายการเงินซ่ึงอยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ใชเวลาโดยประมาณ 15 
นาที เม่ือชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงิน (พรอมหลักฐานแสดงตัวตน) มารับใบอนุญาตท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)   
 

2) ใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร  
หมายเหตุ คาธรรมเนียม 500 บาท(ใหผูยื่นคําขอฯตรวจสอบสถานะการไดรับอนุญาตตามชองทางท่ีระบุในใบรับคํา
ขอ และชําระคาธรรมเนียมท่ีฝายการเงินซ่ึงอยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ใชเวลาโดยประมาณ 15 นาที 
เม่ือชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงิน (พรอมหลักฐานแสดงตัวตน) มารับใบอนุญาตท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)   

3) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร  
หมายเหตุ -ไมมีคาธรรมเนียม   

4) การแกไขรายการอนุญาต 
หมายเหตุ -ไมมีคาธรรมเนียม 
 

5) หนังสือช้ีแจงการขอเพ่ิมฉลากท่ีผลิตเพ่ือสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร 
หมายเหตุ -ไมมีคาธรรมเนียม   
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 44 836826-9 

หมายเหตุ  
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ. (ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

36000 
หมายเหตุ  

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 
หมายเหตุ  

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( 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 (แบบ อ.17) 
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-คําขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.17) 
-ตัวอยางการกรอกคําขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.17) 
 

2) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
-คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
--ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
 

3) คําขอแกไขทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.19) 
-คําขอแกไขทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.19) 
--ตัวอยางการกรอกคําขอแกไขทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.19) 
 

4) คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) 
- 
 

5) หนังสือชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหารท่ีผลิตเพ่ือสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร  
- 
 

6) ภาคผนวก 1 วัตถุแตงกลิ่นรสท่ีตองยื่นคําขอขึนทะเบียนหรือคําขออนุญาตใชฉลากวัตถุเจือปนอาหาร  
- 
 

7) ภาคผนวก 2 สรุปหลักเกณฑคุณภาพหรือมาตรฐาน เง่ือนไขการใชในอาหาร มีการวิเคราะห และการแสดงฉลาก  
- 
 

8) ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต  
--ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติ
บุคคล) 
 

9) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
 

 
19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1.1 ระยะเวลา 23 วันทําการ  
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวน ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และ
การชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ 
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2. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได  
 
3. ใหผูยื่นคําไปชําระคาธรรมเนียมท่ีฝายการเงินซ่ึงอยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ใชเวลาโดยประมาณ 15 นาที 
เม่ือชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

 


