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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอำหำร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์ ประเภทวตัถเุจือปนอาหาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ.2557  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  90 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์ ประเภทวตัถุ
เจือปนอาหาร 19/05/2558 15:48  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ 1. ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ(One Stop Service Center : OSSC) 

ทีอ่ยู่ ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที ่88/24 กระทรวงสาธารณสขุ      ถ.ติวานนท์ 
นนทบรีุ 11000 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน         
โทรศพัท์: 02 590 7442 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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2) สถานท่ีให้บริการ 2.  กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ  (เฉพาะกรณีการผลิต-แบ่งบรรจุวตัถเุจือปนอาหารประเภทสีผสมอาหาร) 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขออนญุาต) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 
1. ผลิตภณัฑ์ต้องจดัเป็นอาหารประเภทดงัตอ่ไปนี ้
 
 วตัถเุจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เร่ือง วตัถเุจือปนอาหาร 
 ซยัคลาเมต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 359) พ.ศ 2556 เร่ือง ซยัคลาเมต 
 สตีวิออลไกลโคไซด์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 360) พ.ศ.2556 เร่ือง สตีวิออลไกลโคไซด์ 
 วตัถเุจือปนอาหารลกัษณะผสม ตามประกาศส านกังานคณะกรรมอาหารและยา เร่ือง การก าหนดคณุภาพหรือ
มาตรฐานของวตัถเุจือปนอาหารลกัษณะผสม 
 วตัถแุตง่กลิ่นรส (Flavoring agent) ตามภาคผนวก 1 
 
2. ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืน 
 
2.1 ต้องได้รับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีน าเข้าประเภทอาหารท่ีจะย่ืนขออนญุาตก่อน และใบอนญุาตท่ีได้รับยงัมี
ผลบงัคบัใช้ ทัง้นีส้ถานท่ีผลิตอาหารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องแนบหลกัฐานตามแตก่รณี ดงันี ้
 
 ผู้ผลิตวตัถเุจือปนอาหาร ท่ีเข้าขา่ยโรงงานจะต้องได้รับใบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2) หรือ ผู้ผลิต วตัถเุจือปน
อาหาร ท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงานจะต้องได้รับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (แบบ สบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรง
กบัอาหารท่ีจะย่ืนขอ 
 
 ผู้น าเข้าวตัถเุจือปนอาหาร จะต้องได้รับใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบ อ.7) โดยมี
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ประเภทอาหารตรงกบัอาหารท่ีจะย่ืนขอ 
  
  ต้องไมเ่ข้าขา่ยเป็นอาหารมีวตัถปุระสงค์พิเศษ หรืออาหารส าหรับผู้ ท่ีต้องการควบคมุน า้หนกัตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุเฉพาะส าหรับอาหารนัน้ ีี (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชน เร่ือง การขอ
อนญุาตและแก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารมีวตัถปุระสงค์พิเศษ และคูมื่อส าหรับประชาชน เร่ือง การขออนญุาตและ
แก้ไขรายการผลิตภณัฑ์อาหารส าหรับผู้ ท่ีต้องการควบคมุน า้หนกั) 
 
  ต้องมีคณุภาพหรือมาตรฐาน เง่ือนไขการใช้ในอาหาร มีการวิเคราะห์ และการแสดงฉลากตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ประกาศก าหนด (ศกึษารายละเอียดในภาคผนวก 2) 
 
2.2ไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหนา่ย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุท่ีเก่ียวข้อง 
 
3. การตัง้ช่ืออาหาร หรือตรา หรือเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน ต้องปฏิบตัิตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุและประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง 
 
4. การใช้ภาชนะบรรจอุาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง ภาชนะบรรจแุละการใช้ภาชนะ
บรรจ/ุฝาพลาสตกิมีสีสมัผสัอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยต้องมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบการย่ืนขึน้
ทะเบียนต ารับอาหาร หรือค าขอใช้ฉลากอาหาร ด้วย 
 
         
 
1.                                                
 
2.                    
 
2.1 เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบคุคล และมีอ านาจตดัสินใจลงนามรับทราบ
ข้อบกพร่องได้ กรณีไมใ่ชเ่จ้าของกิจการ หรือผู้ด าเนินกิจการ หรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบ
อ านาจให้เป็นผู้ มีอ านาจด าเนินการแทนด้วย 
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2.2 ประเมินและจดัเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง ส าหรับอาหารประเภท วตัถเุจือปน
อาหาร (checklist) ด้วยตนเอง ก่อนย่ืนค าขอฯ 
 
3. การย่ืนค าขอฯ  
 
3.1 เอกสารท่ีต้องลงนามโดยผู้ด าเนินกิจการตามใบอนญุาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ได้แก่ 
อ.17/สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนงัสือชีแ้จงการเพิ่มฉลากท่ีผลิตเพ่ือสง่ออกจ าหนา่ยนอกราชอาณาจกัร ส าเนาหนงัสือ
แจ้งสตูรสว่นประกอบจากผู้ผลิตตา่งประเทศกรณีน าเข้า หนงัสือยินยอมให้ใช้ช่ืออาหารหรือช่ือตรา/เคร่ืองหมายการค้า 
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุหนงัสือขอใช้และ
ยินยอมให้ใช้การใช้เอกสารร่วม เป็นต้น ทัง้นีใ้ห้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลท่ีคดัจากกระทรวง
พาณิชย์ อายไุมเ่กิน 6 เดือนของวนัท่ีใช้ส าเนา หนงัสือรับรองนัน้ (ส าหรับกรณีนิตบิคุคล) ประกอบด้วย 
 
4. กรณีลกัษณะผลิตภณัฑ์ไมส่อดคล้องกบัข้อก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานให้สง่ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ประกอบการย่ืนค า
ขอฯ ด้วย 
 
5. ผลิตภณัฑ์มีความซบัซ้อนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฏิบตัิตามกฎหมายหลายฉบบั จะต้องผา่นการพิจารณาโดย
คณะท างาน/คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 15-45 วนั
ท าการ แล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1)ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบตามวนัเวลาท่ีนดั
หมาย  
 

0 นาที ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

2)เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน  
 

1 ชัว่โมง ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

3)กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 
ให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ีส านกัอาหารตาม
รายช่ือท่ีระบใุนใบรับค าขอ  
 

0 นาที ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

5) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้ เช่ียวชาญ ด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 
 

20 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

6) การลงนาม 
 

1)ผู้ มีอ านาจลงนาม 
พิจารณาอนญุาตหรือไม่
อนญุาต และลงนาม 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

1)แจ้งผลการพิจารณาและ
สง่มอบแก่ผู้ประกอบการ
ภายใน 7 วนัท าการ หลงั
เสร็จสิน้การพิจารณา และ
ออกใบสัง่ช าระ
คา่ธรรมเนียม แล้วแตก่รณี 
 

15 นาที ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   90 วนัท าการ (ไมน่บัรวมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลา
เก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี,ระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบรูณ์ เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อม
ของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ) 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 1. เอกสาร
ประกอบการย่ืน
ค าขอใหม่ 

- 0 0 ฉบบั - 

2) 1.1 แบบฟอร์ม
ค าขอ 

- 0 0 ฉบบั - 

3) 1.1.1 ค าขอขึน้
ทะเบียนต ารับ
อาหาร (อ.17) 

- 1 0 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเป็น
โรงงาน หรือกรณี
น าเข้า 
2.พิมพ์หรือเขียน
ด้วยตวับรรจง 
3.ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ) 

4) 1.1.2 ค าขอ
อนญุาตใช้ฉลาก

- 2 0 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตไมเ่ข้า
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อาหาร (สบ.3) ขา่ยโรงงาน 
2.พิมพ์เทา่นัน้ 
3.ลงนามโดยผู่ ้
ด าเนินกิจการ) 

5) 1.2 ใบอนญุาตท่ี
เก่ียวข้องกบั
สถาน
ประกอบการ 

- 0 0 ฉบบั - 

6) 1.2.1 ใบอนญุาต
ผลิตอาหาร (อ.2 
) 

- 0 1 ฉบบั (เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเข้า
ขา่ยโรงงาน) 

7) 1.2.2 ใบอนญุาต
น าหรือสัง่อาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
(อ.7 ) 

- 0 1 ฉบบั (1. เฉพาะกรณี
น าเข้า 
2. ให้แนบหนงัสือ
หรือใบรับรอง
สถานท่ีผลิต
อาหาร
ตา่งประเทศ
ส าหรับการน าเข้า
ตามประกาศ
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
เร่ืองใบรับรอง
สถานท่ีผลิต
ส าหรับการน าเข้า 
) 

8) 1.2.3 ใบค า
ขอรับเลขสถานท่ี

- 0 1 ฉบบั (1. เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตไมเ่ข้า
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(สบ.1) 

ขา่ยโรงงาน 
2.ให้แนบเพิ่ม
ส าเนาแบบการ
แก้ไขสถานท่ีผลิต
ไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน 
(สบ.2 ) ด้วย 
ส าหรับกรณี
สถานท่ีผลิตมีการ
แก้รายการขอ
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน) 

9) 1.3 รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะห์
คณุภาพหรือ
มาตรฐานวตัถุ
เจือปนอาหาร 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 1.4 หนงัสือแจ้ง
สตูร
สว่นประกอบ/ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
ข้อก าหนด
คณุภาพ
มาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์/
ข้อก าหนด
คณุภาพ
มาตรฐานของ

- 1 0 ฉบบั (1. กรณีน าเข้าให้
ใช้เอกสารฉบบั
จริงท่ีมีลายเซนต์
และอาจมีตรา
ประทบัของ
บริษัทผู้ผลิตด้วยก็
ได้ กรณีส าเนาให้
รับรองว่า "เป็น
เอกสารจากผู้ผลิต
จริง" ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ 



9/19 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วตัถเุจือปน
อาหารท่ีใช้เป็น
วตัถดุบิ 

2.กรณีผลิตใน
ประเทศใช้เอกสาร
ฉบบัจริงลงนาม
โดยผู้ด าเนิน
กิจการหรือ
ผู้ รับผิดชอบใน
การผลิต) 

11) 1.5 เอกสารอ่ืน
ประกอบการ
พิจารณา เชน่ 
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาการแจ้ง
วิธีใช้วตัถเุจือปน
อาหาร/ผล
วิเคราะห์
สารอาหาร(ถ้ามี) 
เอกสารหรือ
หลกัฐานท่ี
สนบัสนนุการ
แสดงข้อความ
หรือสญัลกัษณ์
บนฉลาก(ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบบั - 

12) 1.6 ฉลากและ
คูมื่อประกอบการ
จ าหนา่ย 

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

13) 1.7 ตวัอยา่ง - 0 0 ชดุ (เฉพาะกรณี
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อาหาร ลกัษณะปรากฏ
หรือผลวิเคราะห์
ระบลุกัษณะ
กายภาพไม่
สอดคล้องกบั
ข้อก าหนด
คณุภาพมาตรฐาน
ตามกฏหมายให้
น าสง่ตวัอยา่ง
อาหาร 1 หนว่ย ) 

14) 1.8 หนงัสือมอบ
อ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี
ผู้ รับมอบอ านาจ
มาด าเนินการ 
2.ผา่นการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีส านกั
อาหารหรือ
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัท่ี
เก่ียวข้อง) 

15) 1.9 หนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคลท่ีคดัจาก
กระทรวง
พาณิชย์ 

- 1 1 ชดุ (1.เฉพาะกรณีนิติ
บคุคล และ
กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคล 
ลงนามในแบบ 



11/19 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ.17/สบ.3 
2.หนงัสือรับรอง
อายไุมเ่กิน 6 
เดือนของวนัท่ีใช้
ส าเนา) 

16) 1.10 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง
ส าหรับอาหาร 
ประเภท วตัถเุจือ
ปนอาหาร 
(checklist) 

- 1 1 ชดุ - 

17) 2. เอกสาร
ประกอบการย่ืน
แก้ไข 

- 0 0 ฉบบั - 

18) 2.1 แบบฟอร์ม
ค าขอ 

- 0 0 ชดุ - 

19) 2.1.1 ค าขอแก้ไข
รายการทะเบียน
ต ารับอาหาร 
(แบบ อ.19) 

- 1 0 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี
สถานท่ีผลิตเป็น
โรงงาน หรือกรณี
น าเข้า สามารถ
พิมพ์หรือเขียน
ด้วยตวับรรจง 
2.กรณีแก้ไข
รายการตามบญัชี
หมายเลข 4 แนบ
ท้ายระเบียบ
ส านกังาน



12/19 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

คณะกรรมการ
อาหารและยาว่า
ด้วย การ
ด าเนินการ
เก่ียวกบัเลขสา
รบบอาหาร 
พ.ศ.2557 ให้
พิมพ์เทา่นัน้  
3. ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ) 

20) 2.1.2 แบบการ
แก้ไขรายละเอียด
ของอาหารท่ี
ได้รับอนญุาตใช้
ฉลากอาหาร 
(แบบ สบ.4) 

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

21) 2.2 ใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับอาหาร 
(แบบ อ.18) หรือ
ค าขออนญุาตใช้
ฉลากอาหาร 
(สบ.3) 

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

22) 2.3 ฉลากอาหาร
เดมิท่ีได้รับ
อนญุาต 

- 4 0 ฉบบั (กรณีขอยกเลิก
หรือผอ่นผนัขอใช้
ฉลากเดมิ) 

23) 2.4 ฉลากอาหาร
ใหมท่ี่ขอแก้ไข 

- 1 1 ฉบบั (การเพิ่มหรือแก้ไข
รายละเอียดใน
แบบฉลาก) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

24) 2.5 หนงัสือชีแ้จง
เหตผุลการแก้ไข
จากผู้ผลิตฉบบั
จริง 

- 1 0 ฉบบั (ตามแตก่รณี เชน่ 
หนงัสือชีแ้จงการ
เปล่ียนท่ีตัง้ผู้ผลิต 
หนงัสือชีแ้จงการ
แก้ไขช่ืออาหาร
หรือเคร่ืองหมาย
การค้า เป็นต้น) 

25) 2.6 หนงัสือแจ้ง
สตูร
สว่นประกอบ
และ/หรือ 
กรรมวิธีการผลิต
จากผู้ผลิต กรณี
แก้ไขสตูร
สว่นประกอบ
หรือกรรมวิธีการ
ผลิต แล้วแตก่รณี 

- 1 0 ฉบบั - 

26) 2.7 ตาราง
เปรียบเทียบสตูร
สว่นประกอบ
ปัจจบุนัและสตูร
สว่นประกอบ
ใหม ่

- 1 1 ฉบบั (กรณีมีการแก้ไข
สตูรสว่นประกอบ) 

27) 2.8 เอกสารหรือ
หลกัฐานท่ี
สนบัสนนุการ
แสดงข้อความ
หรือสญัลกัษณ์
บนฉลาก 

- 1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

28) 2.9 เอกสารหรือ
หลกัฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

- 0 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

29) 2.10 ใบอนญุาต
ท่ีเก่ียวข้องกบั
สถาน
ประกอบการ 

- 0 0 ฉบบั - 

30) 2.10.1 
ใบอนญุาตน าเข้า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(อ.7 ) 

- 0 1 ฉบบั (กรณีน าเข้า) 

31) 2.10.2 
ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (อ.2 ) 

- 0 1 ฉบบั (กรณีสถานท่ีผลิต
เข้าขา่ยเป็น
โรงงาน) 

32) 2.10.3 ใบค า
ขอรับเลขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(สบ.1) 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผลิตสถานท่ี
ผลิตไมเ่ข้าขา่ย
โรงงาน) 

33) 2.11 หนงัสือ
มอบอ านาจ 

- 0 1 ฉบบั (1.เฉพาะกรณี
ผู้ รับมอบอ านาจ
มาด าเนินการ 
2. ได้รับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีส านกั



15/19 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อาหารหรือ
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัท่ี
เก่ียวข้อง) 

34) 2.12 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง
ส าหรับอาหาร 
ประเภท วตัถเุจือ
ปนอาหาร 
(checklist) 

- 1 0 ฉบบั - 

35) 3. ขอใบแทน
ใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนต ารับ
อาหาร 

- 0 0 ฉบบั - 

36) 3.1 กรณี
ใบส าคญัการขึน้
ทะเบยีนต ารับ
อาหารสญูหาย 

- 0 0 ฉบบั - 

37) 3.1.1 ค าขอใบ
แทนใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับอาหาร 
(แบบ อ.20) 

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

38) 3.1.2 ใบแจ้ง - 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ความฉบบัจริงท่ี
ระบวุา่ ใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับอาหาร เลข
ท่ี...(ระบเุลขท่ี
ต ารับรายการท่ี
สญูหาย)...ได้
สญูหายไป 

39) 3.2 กรณี
ใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนต ารับ
อาหารช ารุด หรือ
ถกูท าลาย
บางสว่น 

- 0 0 ฉบบั - 

40) 3.2.1 ค าขอใบ
แทนใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับอาหาร 
(แบบ อ.20) 

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

41) 3.2.2 ใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับอาหารท่ี
ช ารุด หรือถกู
ท าลาย 

- 1 0 ฉบบั - 

42) 4.เพิ่มฉลาก
สง่ออก 

- 0 0 ฉบบั - 

43) 4.1 หนงัสือชีแ้จง
การขอเพิ่มฉลาก
ท่ีผลิตเพ่ือสง่ออก

- 1 1 ฉบบั (ลงนามโดยผู้
ด าเนินกิจการ/
กรรมการผู้จดัการ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จ าหนา่ยนอก
ราชอาณาจกัร 

ซึง่ลงช่ือผกูพนั
บริษัทได้) 

44) 4.2 ฉลากอาหาร
ท่ีประสงค์จะ
สง่ออก 

- 2 0 ฉบบั - 

45) 4.3 ค าแปล
ฉลาก
ภาษาตา่งประเท
ศ (ยกเว้น
ภาษาองักฤษ) 

- 2 0 ฉบบั - 

46) 4.4 ใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับอาหาร 
(แบบ อ.18) 

- 0 1 ฉบบั - 

47) 4.5 ใบอนญุาต
ผลิตอาหาร( 
แบบ อ.2) 

- 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1)  ใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบียนต ำรับอำหำร  

หมำยเหตุ (ใหผู้ยื้น่ค าขอฯตรวจสอบสถานะการไดรั้บอนญุาตตามช่องทางทีร่ะบใุนใบรับค าขอ และช าระ
ค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินซ่ึงอยู่ในศูนย์บริการ OSSC ใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาที เมื่อช าระค่าธรรมเนียม
แลว้ น าใบเสร็จรับเงิน (พร้อมหลกัฐานแสดงตวัตน) มารับใบอนญุาตทีเ่คาน์เตอร์บริการ)   
 

2)  ใบแทนใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบียนต ำรับอำหำร  
หมำยเหตุ (ใหผู้ยื้น่ค าขอฯตรวจสอบสถานะการไดรั้บอนญุาตตามช่องทางทีร่ะบใุนใบรับค าขอ และช าระ
ค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินซ่ึงอยู่ในศูนย์บริการ OSSC ใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาที เมื่อช าระค่าธรรมเนียม
แลว้ น าใบเสร็จรับเงิน (พร้อมหลกัฐานแสดงตวัตน) มารับใบอนญุาตทีเ่คาน์เตอร์บริการ)   
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3)  ค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร  
หมำยเหตุ -   
 

4) กำรแก้ไขรำยกำรอนุญำต 
หมำยเหตุ -   
 

5) หนังสือชีแ้จงกำรขอเพิ่มฉลำกที่ผลิตเพื่อส่งออกจ ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 
หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพ ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 
1 ถนนตวิานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  ส านกัอาหาร โทร. 02-590-7320 •
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดันนทบรีุ ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) 

- 
 

2) ค าขออนญุาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) 
- 
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3) ค าขอแก้ไขทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) 
- 
 

4) ค าขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) 
- 
 

5) หนงัสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากอาหารท่ีผลิตเพ่ือสง่ออกจ าหนา่ยนอกราชอาณาจกัร 
- 
 

6) ภาคผนวก 1 วตัถแุตง่กลิ่นรสท่ีต้องย่ืนค าขอขึัน้ทะเบียนหรือค าขออนญุาตใช้ฉลากวตัถเุจือปนอาหาร 
- 
 

7) ภาคผนวก 2 สรุปหลกัเกณฑ์คณุภาพหรือมาตรฐาน เง่ือนไขการใช้ในอาหาร มีการวิเคราะห์ และการแสดง
ฉลาก 
- 
 

19. หมำยเหตุ 

1. ระยะเวลา 90 วนัท าการ โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจ ไม่

นบัรวมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลาเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี,ระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้
สมบรูณ์ เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
 
2. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


