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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร(เฉพาะแบงบรรจุ)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 23 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูม ือประชาชน การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ 1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 229 ศูนยราชการ ตําบลหนองกอม
เกาะ อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 0 4246 5067-70 ตอ 114
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้
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วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ซัยคลาเมต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ 2556 เรื่อง ซัยคลาเมต
สตีวิออลไกลโคไซด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ.2556 เรื่อง สตีวิออลไกลโคไซด
วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมอาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
วัตถุแตงกลิ่นรส (Flavoring agent) ตามภาคผนวก 1
2. ผลิตภัณฑที่ยื่น
2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาประเภทอาหารที่จะยื่นขออนุญาตกอน และใบอนุญาตที่ไดรับยังมีผล
บังคับใช ทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ โดยตองแนบหลักฐานตามแตกรณี ดังนี้
ผูผลิตวัตถุเจือปนอาหาร ที่เขาขายโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2) หรือ ผูผลิต วัตถุเจือปน
อาหาร ที่ไมเขาขายโรงงานจะตองไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรงกับ
อาหารที่จะยื่นขอ
ผูนําเขาวัตถุเจือปนอาหาร จะตองไดรับใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) โดยมีประเภท
อาหารตรงกับอาหารที่จะยื่นขอ
ตองไมเขาขายเปนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ หรืออาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะสําหรับอาหารนั้น ี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชน เรือง
่ การขออนุญาตและแกไข
รายการผลิตภัณฑอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ และคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก)
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไขการใชในอาหาร มีการวิเคราะห และการแสดงฉลากตามหลักเกณฑที่ประกาศ
กําหนด (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก 2)

2.2ไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหาร และ/หรือ อาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ
3. การตั้งชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
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4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบการยื่นขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหาร หรือคําขอใชฉลากอาหาร ดวย
เงื่อนไข
1. ผลิตภัณฑตองเปนไปตามหลักเกณฑในการยื่นคําขอฯ
2. ผูยื่นคําขอฯ ตอง
2.1 เปนเจาของกิจการหรือผูไดรับมอบอํานาจเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล และมีอํานาจตัดสินใจลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได กรณีไมใชเจาของกิจการ หรือผูดําเนินกิจการ หรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจ
ใหเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนดวย
2.2 ประเมินและจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง สําหรับอาหารประเภท วัตถุเจือปนอาหาร
(checklist) ดวยตนเอง กอนยื่นคําขอฯ
3. การยื่นคําขอฯ
3.1 เอกสารที่ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแกอ.17/
สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนังสือชี้แจงการเพิ่มฉลากที่ผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร สําเนาหนังสือแจงสูตร
สวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขา หนังสือยินยอมใหใชชื่ออาหารหรือชื่อตรา/เครื่องหมายการคา สอดคลอง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ หนังสือขอใชและยินยอมใหใชการใช
เอกสารรวม เปนตน ทั้งนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดจากกระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 6
เดือนของวันที่ใชสําเนา หนังสือรับรองนั้น (สําหรับกรณีนิติบุคคล) ประกอบดวย
4. กรณีลักษณะผลิตภัณฑไมสอดคลองกับขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานใหสงตัวอยางผลิตภัณฑประกอบการยื่นคําขอฯ
ดวย
5. ผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ จะตองผานการพิจารณาโดย
คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ15 - 45 วัน
ทําการ แลวแตกรณี ซึ่งไมนํามานับรวมเปนระยะเวลาบริการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอและ 0 นาที
เอกสารหลักฐาน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารหลักฐาน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ให 0 นาที
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาทีผ่ ู
ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น
ที่เจาหนาที่ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.พระนครศรีอยุธยาตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคําขอ
กรณีเอกสารครบถวน ผูยื่น 5 นาที
คําขอรอรับใบรับคําขอไว
เปนหลักฐาน

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ผูประเมิน/คณะประเมิน/
20 วันทําการ ศูนยบริการ
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ประเมินความสอดคลองตาม
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
กฎหมาย
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทําการ ศูนยบริการ
-กรณีผูวา

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

อนุญาตหรือไมอนุญาต และ
ลงนาม
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผูอนุญาต)
7) การแจงผลพิจารณา
แจงผลการพิจารณาและสง 1วัน
มอบแกผูประกอบการ
ภายใน 7 วันทําการ หลัง
เสร็จสิ้นการพิจารณา และ
ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
แลวแตกรณี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 23 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ
ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยาเปนผูอนุญาต
ใชเวลา 5 วันทํา
การ
-

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)
ทะเบียนบานของ กรมการปกครอง 0
ผูขออนุญาต
2)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต
3)
ผูขออนุญาตเปน กระทรวงการ
0
คนตางดาวยื่น
ตางประเทศของ
หนังสือเดินทาง ประเทศนั้นๆ
4)
ผูขออนุญาตเปน กระทรวงแรงงาน 0
คนตางดาว ตอง หรือผูวาราชการ
ยื่นหนังสือ
จังหวัด
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ
5)
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย 0
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจง

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

6)

7)

8)

9)
10)

11)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เปนบริษัท) )
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบานของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ
หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน
คําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สํานักงานเกษตร
อําเภอ

0

1

ฉบับ

สํานักงานเขตพื้นที่ 0
การศึกษา

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
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ที่

ที่
1)

2)

3)
4)

5)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน)

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1. กรณีการขอขึ้น
ทะเบียนตํารับ
อาหารหรือขอ
อนุญาตใชฉลาก
อาหาร(ขอใหม)
1.1แบบ
ศูนยบริการ
1
0
ฉบับ
ตรวจสอบคําขอ ผลิตภัณฑสุขภาพ
และบันทึก
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
ขอบกพรอง
คุมครองผูบริโภคฯ
สําหรับอาหาร
สสจ.
ประเภท วัตถุเจือ พระนครศรีอยุธยา
ปนอาหาร
1.2แบบฟอรมคํา
ขอ
1.2.1 คําขอขึ้น สํานักอาหาร
1
0
ฉบับ
(1.เฉพาะกรณี
ทะเบียนตํารับ
สถานที่ผลิตเปน
อาหาร (อ.17)
โรงงาน หรือกรณี
นําเขา
2.พิมพหรือเขียน
ดวยตัวบรรจง
3.ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ)
1.1.2 คําขอ
สํานักอาหาร
2
0
ฉบับ
(1.เฉพาะกรณี
อนุญาตใชฉลาก
สถานที่ผลิตไมเขา
อาหาร (สบ.3)
ขายโรงงาน
2.พิมพเทานั้น
3.ลงนามโดยผู
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ดําเนินกิจการ)

6)

7)

8)

9)

1.2 ใบอนุญาตที่
เกี่ยวของกับ
สถาน
ประกอบการ
1.2.1 ใบอนุญาต สํานักอาหารหรือ 0
ผลิตอาหาร (อ.2 ศูนยบริการ
)
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
1.2.2 ใบอนุญาต -ศูนยบริการ
0
นําหรือสั่งอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ
เขามาใน
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
ราชอาณาจักร
คุมครองผูบริโภคฯ
(อ.7 )
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1.2.3 ใบคําขอรับ
เลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน
(สบ.1)

-สํานักอาหารหรือ 0
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

(เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตเขา
ขายโรงงาน)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(1. เฉพาะกรณี
นําเขา
2. ใหแนบหนังสือ
หรือใบรับรอง
สถานที่ผลิตอาหาร
ตางประเทศ
สําหรับการนําเขา
ตามประกาศ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
เรื่องใบรับรอง
สถานที่ผลิต
สําหรับการนําเขา )
(1. เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตไมเขา
ขายโรงงาน
2.ใหแนบเพิ่ม
สําเนาแบบการ
แกไขสถานที่ผลิต
ไมเขาขายโรงงาน
(สบ.2 ) ดวย
สําหรับกรณี
สถานที่ผลิตมีการ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

10) 1.3 รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ
หรือมาตรฐาน
วัตถุเจือปน
อาหาร

-หองปฏิบัติการ
1
ตรวจวิเคราะหตอง
เปนของรัฐ หรือที่
รัฐรับรอง หรือ
หองปฏิบัติการ
เอกชน ตองไดรับ
ISO17025 พรอม
แสดงหลักฐาน
ประกอบ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
แกรายการขอ
สถานที่ผลิตอาหาร
ที่ไมเขาขาย
โรงงาน)
-ตนฉบับ(กรณีใช
ผลวิเคราะหรวมให
สงสําเนาผล
วิเคราะหและแจง
เลขสารบบอาหาร
หรือเลขรับคําขอฯ)
-อายุผลวิเคราะห
ไมเกิน1ป
-ชื่อ/ที่อยูของ
ผูผลิต/นําเขา ตรง
ตามใบรับรอง
สถานที่ผลิต
-มีรายละเอียดครบ
ตามขอกําหนดที่
ตองตรวจวิเคราะห
-กรณีวิเคราะห
ซอม หรือเพิ่มตอง
สงวิเคราะห
หนวยงานเดิม
เทานั้น ยกเวน
หนวยงานเดิมไม
สามารถวิเคราะห
ได ผูสงวิเคราะห
ตองทําหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริง
-กรณีระบุชื่อ
อาหาร และ/หรือ
ชื่อสถานที่ผลิต/
นําเขาไมตรงกับที่
แจงในใบคําขอ อ.
17 ผูสงวิเคราะห
ตองทําหนังสือ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ชี้แจงถึงสาเหตุที่
ระบุไมตรงกัน
-กรณีขอใชผล
วิเคราะหรวม
อาหารที่ใชจะตอง
มีสูตร กรรมวิธีการ
ผลิตและผลิตจาก
สถานที่เดียวกันกับ
อาหารที่ไดรับ
อนุญาตไปแลว

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

12) 1.5 เอกสารอื่น
ประกอบการ
พิจารณา เชน
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาการแจง
วิธีใชวัตถุเจือปน
อาหาร/ผล
วิเคราะห

1

0

ฉบับ

-หองปฏิบัติการ
1
ตรวจวิเคราะหตอง
เปนของรัฐ หรือที่
รัฐรับรอง หรือ
หองปฏิบัติการ
เอกชน ตองไดรับ
ISO17025 พรอม
แสดงหลักฐาน
ประกอบ

0

ฉบับ

(1. กรณีนําเขาให
ใชเอกสารฉบับจริง
ที่มีลายเซนตและ
อาจมีตราประทับ
ของบริษัทผูผลิต
ดวยก็ได กรณี
สําเนาใหรับรองวา
"เปนเอกสารจาก
ผูผลิตจริง" ลงนาม
โดยผูดําเนินกิจการ
2.กรณีผลิตใน
ประเทศใชเอกสาร
ฉบับจริงลงนาม
โดยผูดําเนินกิจการ
หรือผูรับผิดชอบใน
การผลิต)
-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สารอาหาร(ถามี)
เอกสารหรือ
หลักฐานที่
สนับสนุนการ
แสดงขอความ
หรือสัญ ลักษณบน
ฉลาก(ถามี)
13) 1.6 ฉลากและ
4
0
ชุด
(1.กรณีฉลากมี
คูมือประกอบการ
ภาษาตางประเทศ
จําหนาย
ที่ไมใช
ภาษาอังกฤษให
แนบคําแปลดวย)
14) 1.7 ตัวอยาง
1
0
หนวย
(เฉพาะกรณี
อาหาร
ลักษณะปรากฏ
หรือผลวิเคราะห
ระบุลักษณะ
กายภาพไม
สอดคลองกับ
ขอกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานตาม
กฏหมายใหนําสง
ตัวอยางอาหาร 1
หนวย )
15) 1.8 หนังสือมอบ 0
1
ฉบับ
(1.เฉพาะกรณีผูรับ
อํานาจ
มอบอํานาจมา
ดําเนินการ
ที่

15) 1.9 หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ที่คัดจาก
กระทรวงพาณิชย

1

1

ชุด

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

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ของวันที่ใชสําเนา)

16) 2. กรณีการแกไข
รายการขึ้น
ทะเบียนตํารับ
อาหารหรือแกไข
รายการขอ
อนุญาตใชฉลาก
อาหาร
17) 2.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรอง
สําหรับอาหาร
ประเภท วัตถุเจือ
ปนอาหาร
18) 2.2 แบบฟอรมคํา
ขอ
19) 2.2.1 คําขอแกไข
รายการทะเบียน
ตํารับอาหาร
(แบบ อ.19)

ศูนยบริการ
1
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

1

(1.เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตเปน
โรงงาน หรือกรณี
นําเขา สามารถ
พิมพหรือเขียนดวย
ตัวบรรจง
2.กรณีแกไข
รายการตามบัญชี
หมายเลข 4 แนบ
ทายระเบียบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาวา
ดวย การ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
เลขสารบบอาหาร
พ.ศ.2557 ใหพิมพ
เทานั้น
3. ลงนามโดยผู
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

20) 2.2.2 แบบการ แกไขรายละเอียด
ของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใช
ฉลากอาหาร
(แบบ สบ.4)
21) 2.3 ใบสําคัญ การ ขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหาร (แบบ
อ.18) หรือคําขอ
อนุญาตใชฉลาก
อาหาร (สบ.3)

2

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

22) 2.4 ฉลากอาหาร เดิมที่ไดรับ
อนุญาต
23) 2.5 ฉลากอาหาร ใหมที่ขอแกไข

4

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

24) 2.6 หนังสือชี้แจง เหตุผลการแกไข
จากผูผลิตฉบับ
จริง

1

0

ฉบับ

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

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ดําเนินกิจการ)
(1. เฉพาะกรณี
สถานที่ผลิตไมเขา
ขายโรงงาน
2.พิมพเทานั้น
3. ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ)
(1. แนบใบสําคัญ
ฉบับจริงเฉพาะ
กรณีแกไขรายการ
ในใบสําคัญฯ
2. สบ.3 แนบฉบับ
สําเนา
)
(กรณีขอยกเลิก
หรือผอนผันขอใช
ฉลากเดิม)
(การเพิ่มหรือแกไข
รายละเอียดใน
แบบฉลาก)
(ตามแตกรณี เชน
หนังสือชี้แจงการ
เปลี่ยนที่ตั้งผูผลิต
หนังสือชี้แจงการ
แกไขชื่ออาหาร
หรือเครื่องหมาย
การคา เปนตน)
-
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ที่
26)

27)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
2.8 ตาราง
เปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบ
ปจจุบันและสูตร
สวนประกอบใหม
2.9 เอกสารหรือ
หลักฐานที่
สนับสนุนการ
แสดงขอความ
หรือสัญ ลักษณบน
ฉลาก
2.10 เอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของ
2.11 ใบอนุญาตที่
เกี่ยวของกับ
สถาน
ประกอบการ
2.11.1
ใบอนุญาตนําเขา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(อ.7 )
2.11.2
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 )

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
1
ฉบับ
(กรณีมีการแกไข
สูตรสวนประกอบ)

-

1

0

ฉบับ

(ถามี)

-

0

0

ฉบับ

((ถามี))

-

0

0

ฉบับ

-

ศูนยบริการ
0
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
31)
-สํานักอาหารหรือ 0
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
32) 2.11.3 ใบคํา
-สํานักอาหารหรือ 0
ขอรับเลขสถานที่ ศูนยบริการ
ผลิตอาหารที่ไม ผลิตภัณฑสุขภาพ
เขาขายโรงงาน เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
(สบ.1)
คุมครองผูบริโภคฯ

1

ฉบับ

(กรณีนําเขา)

1

ฉบับ

(กรณีสถานที่ผลิต
เขาขายเปน
โรงงาน)

1

ฉบับ

(กรณีผลิตสถานที่
ผลิตไมเขาขาย
โรงงาน)

28)
29)

30)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
33) 2.12 หนังสือมอบ 0
1
ฉบับ
(1.เฉพาะกรณีผูรับ
อํานาจ
มอบอํานาจมา
ดําเนินการ
2. ไดรับการ
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่
สํานักอาหารหรือ
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ที่เกี่ยวของ)
34) 3. กรณีขอใบ
แทนใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหาร
35) 3.1แบบ
-ศูนยบริการ
1
0
ฉบับ
ตรวจสอบคําขอ ผลิตภัณฑสุขภาพ
และบันทึก
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
ขอบกพรอง คํา คุมครองผูบริโภคฯ
ขอใบแทน
สสจ.
ใบสําคัญการขึ้น พระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนตํารับ
อาหาร
36) 3.1 กรณีใบสําคัญ
0
0
ฉบับ
การขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารสูญ
หาย
37) 3.1.1 คําขอใบ
1
0
ฉบับ
(1.พิมพหรือเขียน
แทนใบสําคัญการ
ดวยตัวบรรจง
ขึ้นทะเบียนตํารับ
2.ลงนามโดยผู
อาหาร (แบบ
ดําเนินกิจการ/
อ.20)
กรรมการผูจัดการ
ซึ่งลงชื่อผูกพัน
บริษัทได)
ที่
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
38) 3.1.2 ใบแจง
ความฉบับจริงที่
ระบุวา ใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร เลข
ที่...(ระบุเลขที่
ตํารับรายการที่
สูญหาย)...ไดสูญ
หายไป
39) 3.2 กรณีใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารชํารุด
หรือถูกทําลาย
บางสวน
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
-สถานีตํารวจแหง 1
0
ฉบับ
ทองที่ที่ใบอนุญาต
นั้นสูญหาย

-

1

0

ฉบับ

-

39) 3.2.1 ใบสําคัญ การขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารที่
ชํารุด หรือถูก
ทําลาย
40) 3.3หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

41)
42)

43)
44)

45)

46)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย
ในกรณีที่ระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
4.กรณีเพิ่มฉลาก
สงออก
4.1 หนังสือชี้แจง
การขอเพิ่มฉลาก
ที่ผลิตเพื่อสงออก
จําหนายนอก
ราชอาณาจักร
4.2 ฉลากอาหาร
ที่ประสงคจะ
สงออก
4.3 คําแปลฉลาก
ภาษาตางประเทศ
(ยกเวน
ภาษาอังกฤษ)
4.4 ใบสําคัญ การ
ขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหาร (แบบ
อ.18)
4.5 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร( แบบ
อ.2)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

(ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ/
กรรมการผูจัดการ
ซึ่งลงชื่อผูกพัน
บริษัทได)
-

-

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
หมายเหตุ คาธรรมเนียม 5,000 บาท(ใหผูยื่นคําขอฯตรวจสอบสถานะการไดรับอนุญาตตามชองทางที่ระบุในใบ
รับคําขอ และชําระคาธรรมเนียมที่ฝายการเงินซึ่งอยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชเวลา
โดยประมาณ 15 นาที เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงิน (พรอมหลักฐานแสดงตัวตน) มารับใบอนุญาตที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
2)

ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
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หมายเหตุ คาธรรมเนียม 500 บาท(ใหผูยื่นคําขอฯตรวจสอบสถานะการไดรับอนุญาตตามชองทางที่ระบุในใบรับคํา
ขอ และชําระคาธรรมเนียมที่ฝายการเงินซึง่ อยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชเวลา
โดยประมาณ 15 นาที เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงิน (พรอมหลักฐานแสดงตัวตน) มารับใบอนุญาตที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
3)

คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร
หมายเหตุ -ไมมีคาธรรมเนียม

4)

การแกไขรายการอนุญาต
หมายเหตุ -ไมมีคาธรรมเนียม

5)

หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากที่ผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร
หมายเหตุ -ไมมีคาธรรมเนียม

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 130 ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3522 011
หมายเหตุ
2) ชองทางการรองเรียน •ศูนยดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 1567 ,0 3534 5689
ชองทางการรองเรียน
หมายเหตุ
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.17)
-คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.17)
-ตัวอยางการกรอกคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.17)
2)

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

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

4)

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
-

5)

หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร
-

6)

ภาคผนวก 1 วัตถุแตงกลิ่นรสที่ตองยื่นคําขอขึ นทะเบียนหรือคําขออนุญาตใชฉลากวัตถุเจือปนอาหาร
-

7)

ภาคผนวก 2 สรุปหลักเกณฑคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไขการใชในอาหาร มีการวิเคราะห และการแสดงฉลาก
-

8)

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

9)

ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)

19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดําเนินการ
1.1 ระยะเวลา 23 วันทําการ
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารที่ครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และ
การชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได
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3. ใหผูยื่นคําไปชําระคาธรรมเนียมที่ฝายการเงินซึ่งอยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชเวลา
โดยประมาณ 15 นาที เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

