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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว,
ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุม ครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว,
ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
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
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 8 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0.08
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นม
เปรี้ยว, ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
11. ชองทางการใหบริการ
1)

สถานที่ใหบริการ 1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระ
นครศรีอยุยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 0 3532 2011
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบ ริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
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08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารดังนี้
1.1 นมโค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค
1.2 นมปรุงแตง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมปรุงแตง
1.3 นมเปรี้ยว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมเปรี้ยว
1.4 ผลิตภัณฑของนม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑของนม
1.5 ไอศกรีม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ไอศกรีม
1.6 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
1.7 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2. ผลิตภัณฑที่ยื่น
2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาประเภทอาหารที่ประสงคจะยื่นกอน และใบอนุญาตที่ไดรับยังมีผล
บังคับใช ทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ และกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 1)
2.2 ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑและการแกไขรายการอาหารที่มวี ัตถุประสงค
พิเศษ)
2.3 ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารที่มีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือ
สําหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร)
2.4 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ)
2.5 ตองมีการใชวัตถุเจือปนอาหารเปนไปตามดังนี้
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมโคใหใชตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค การใชวัตถุกันเสียในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทให
ใชตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมปรุงแตง ผลิตภัณฑ
ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2.6 ตองไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหาร และ/หรือ อาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขทีเ่ กี่ยวของ
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2.7 ตองประกอบไปดวยสวนประกอบที่อนุญาตใหใชในอาหาร และมีประวัติการใชเปนอาหาร กรณีมีการใชสวนของพืช
เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนที่ใชตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตใหใชไดในเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
3. ผลิตภัณฑที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim)
4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝา พลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห
5. การใชชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 2)
6. การแสดงฉลากอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
7. การแสดงฉลากโภชนาการ ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ
เงื่อนไข
1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูไดรับอนุญาตตามใบทะเบียนพาณิชยหรือผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจที่มีองคความรู โดยการเขารวมการอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากําหนด หรือศึกษากฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของดวยตนเอง พรอมทั้งสามารถให
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นขอ และมีอํานาจตัดสินใจลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนดวย)
2. สําหรับผลิตภัณฑที่ยังไมไดมอบอํานาจให สสจ. ตองยื่นคําขอที่ อย. ไดแก นมโค นมปรุงแตง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑของ
นม ไอศกรีมยกเวนไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด สนิทยกเวนหนอไมปรับกรดบรรจุปป เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทชนิดอัดกาชและเครื่องดื่มแหงบางชนิด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการมอบอํานาจ ตามภาคผนวก 3)
3. เอกสารที่ตองลงนามโดยผูไดรับอนุญาตตามสถานประกอบการที่ไดรับอนุญาตไวหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ไดแก
สบ.5 /สบ.5-1/ขอมูลผูติดตอและสถานประกอบการ/สบ.6
สําเนาหนังสือแจงสูตรสวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขา
หนังสือรับรองชื่ออาหารหรือตรา/เครื่องหมายการคาสอดคลองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลาก
อาหารในภาชนะบรรจุ
หนังสือขอใชและยินยอมใหใชเอกสารรวม ทั้งนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) ทั้งจากผูขอใชและผูยินยอมใหใชเอกสารรวมประกอบดวย
4. ผูยื่นคําขอตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตามทีก่ ําหนดและจัดเรียงเอกสารแบบคําขอ หลักฐานประกอบ และ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 4)
5. ผูยื่นคําขอตองประเมินกรรมวิธีการผลิตดวยตนเองตามที่กฎหมายกําหนด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 5)
6. กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลที่ระบุในคําขอหรือเอกสารหลักฐานใหสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ เอกสารแสดงรายละเอียดความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑประกอบการพิจารณา
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7. กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัตติ ามกฎหมายหลายฉบับ ตองผานการพิจารณาโดย
คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 –45 วันทํา
การ แลวแตกรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐาน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ให
ผูประกอบการดําเนินการ
แกไขขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาที่
ผูประกอบการกําหนด และ
มายื่นที่เจาหนาที่ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.พระนครศรีอยุธยาตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคําขอ

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถวน ผูยื่น
คําขอรอรับใบรับคําขอไว
เปนหลักฐาน

ระยะเวลา
ใหบริการ

30นาที

5 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
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

หมายเหตุ
-

-

-

(หากเปนกรณี
นําเขา ตองเปน
คําขอฯที่ใช
ใบรับรองสถานที่
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5)

การพิจารณา

สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจาหนาที่ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบความถูกตองและ
สอดคลองตามกฎหมาย

5วัน

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

7)

การลงนาม

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา 1วัน
อนุญาต หรือไมอนุญาต และ
ลงนาม
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผูอนุญาต)

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

8)

การแจงผลพิจารณา

เจาหนาที่แจงผลการ
1วัน
พิจารณาภายใน
๗ วันทําการหลังเสร็จสิน้ การ
พิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตหรือหนังสือให
ผูประกอบการตอไป

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ
ผลิตสําหรับการ
นําเขาอาหาร)
(ไมนับรวม
ระยะเวลาการ
ชี้แจงขอมูลของ
ผูประกอบการ
และหรือ
พิจารณาจาก
คณะประเมิน
ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกตองและ
สอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดาน
สถานที(่ โดยการ
ตรวจสอบ
สถานที่ผลิต)และ
ดานเอกสาร
กรณีผูวาราชการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยาเปนผูอนุญาต
ใชเวลา 5 วันทํา
การ
-
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
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
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต
6)
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย 0
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เปนบริษัท) )
7)
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย 0
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่

8)

9)
10)

11)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
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
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สํานักงานเกษตร
อําเภอ

0

1

ฉบับ

สํานักงานเขตพื้นที่ 0
การศึกษา

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)
1.กรณีการยื่นจด

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) สําหรับอาหาร
7 ประเภท(กรณี
ขอใหม)
1.2แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองคําจด
ทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) และการแกไข
(สบ.6)
ReProcess
1.3ใบจดทะเบียน
อาหาร/แจง
รายละเอียด
อาหาร (แบบ
สบ.5)
1.4ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร(แบบ
อ.2)/นําเขา
อาหาร(แบบ อ.
7)/คําขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารไมเขาขาย
โรงงาน(แบบ สบ.
1)(ดานหนา-หลัง)
และหากมีแกไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงานให
แนบสําเนาแบบ
การแกไขสถานที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ศูนยบริการ
1
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

-

ฉบับ

สํานักอาหาร

2

0

ฉบับ

สํานักอาหารหรือ 0
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผลิตอาหารที่ไม
เขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.2)
แลวแตกรณี
1.5ใบรับรอง
สถานที่ผลิต
อาหารสําหรับ
การนําเขาอาหาร
(กรณีนําเขา) ที่ยัง
มีผลใชได (ศึกษา
รายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 1)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หนวยงานของรัฐ 0
ของประเทศผูผลิต
หรือหนวยงานที่
ไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของ
รัฐของประเทศ
ผูผลิต(ใหแนบ
หลักฐานการไดรับ
การรับรอง
ประกอบการ
พิจารณาดวย)หรือ
สถานฑูตของ
ประเทศผูผลิตใน
ประเทศไทยหรือ
หนวยรับรอง
(Certification
Body)ที่ไดรับการ
รับรองจากหนวย
รับรองระบบงาน
(Accreditation
body) ที่สากล
(International
Accreditation
Forum;IAF)ใหการ
ยอมรับ
1.6เอกสารขอมูล สํานักอาหาร
2
ผูติดตอและสถาน
ประกอบการ

2

ฉบับ

0

ฉบับ

1.7เอกสาร
ประเมิน

0

ฉบับ

สํานักอาหาร

2

หมายเหตุ

พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 7)
พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน
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ที่

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ผลิตภัณฑสําหรับ
จดทะเบียน
อาหารตามแบบ
สบ.5-1
1.8ใบรับรองผู
0
2
ฉบับ
ควบคุมการผลิต
อาหาร (เฉพาะ
กรณีผลิต)

หมายเหตุ
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 8)
สําหรับการผลิต
อาหารที่เปนไป
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขดังนี้
1. ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 298) พ.ศ.2549
เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช
ในการผลิต และ
การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนม
พรอมบริโภคชนิด
เหลวที่ผาน
กรรมวิธีฆาเชื้อดวย
ความรอนโดยวิธี
พาสเจอรไรส
2. ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 349) พ.ศ.2556
เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช
ในการผลิต และ
การเก็บรักษา
อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท
ชนิดที่มีความเปน
กรดต่ําและปรับ
กรด
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ที่
9)

10)

11)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1.9กรณีนําเขาให
สงหนังสือแจง
สูตรสวนประกอบ
โดยคิดเปนรอย
ละของน้ําหนัก
รวมใหครบ
100% จากผูผลิต
ที่มีการลงลายมือ
ชื่อหรือ
ประทับตราสําคัญ
ของหนวยงาน
ผูผลิต กรณีเปน
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
หรือฉบับสําเนา
ใหผูรับอนุญาต
นําเขารับรองวา
เปนเอกสารแสดง
สูตรและ
สวนประกอบจาก
ผูผลิต
1.10กรณีที่มีการ สํานักอาหาร
ใชวัตถุเจือปน
อาหาร ใหยื่น
เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณการใช
วัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ
สบ.5-2
1.11กรณีที่มี
สํานักอาหาร
วิตามินและแร
ธาตุเปน
สวนประกอบ ให
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแรธาตุ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
0
2
ฉบับ
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
9)

2

0

ฉบับ

พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 10)

2

0

ฉบับ

พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 11)

12/23

ที่
12)

13)

14)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ตามแบบ สบ.5-3
1.12กรณีที่มี
สํานักอาหาร
กรดอะมิโนเปน
สวนประกอบ ให
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโน ตาม
แบบ สบ.5-4
1.13กรณีที่มี
สํานักอาหาร
สมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะห
สวนประกอบ ให
ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะห
ตามแบบ สบ.5-5
1.14รายงานผล
การตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ
หรือมาตรฐาน
ของ นมโค นม
ปรุงแตง นม
เปรี้ยว ผลิตภัณฑ
ของนม ไอศกรีม
เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท และอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท ตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
เฉพาะของอาหาร
นั้นๆ (กรณี
นําเขา)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

2

0

ฉบับ

พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 12)

2

0

ฉบับ

พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 13)

1

0

ฉบับ

(ศึกษา
รายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 14)

หมายเหตุ
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ที่
15)

16)

17)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1.15กรณีใชผล
1
0
ฉบับ
วิเคราะหรวม
อาหารที่จะใช
รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห
รวมจะตองมี สูตร
สวนประกอบ,
กรรมวิธีการผลิต
เหมือนกัน และ
ตองผลิตจาก
สถานที่ผลิต
เดียวกันกับ
อาหารที่ไดรับ
อนุญาตไวแลว
(กรณีนําเขา)
1.16กรณีใช
2
ฉบับ
สารอาหารเปน
สวนประกอบของ
ชื่ออาหารหรือคํา
กํากับชื่ออาหาร
ตองสงผล
วิเคราะหชนิด
และปริมาณ
สารอาหารนั้น
ประกอบการ
พิจารณา และ
ฉลากตองปฏิบัติ
ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขวา
ดวยเรื่อง ฉลาก
โภชนาการ
1.17อาหารใน
2
0
ฉบับ
ภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทที่มีประเภท
หรือชนิดอาหาร

หมายเหตุ
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 14)

รับรองสําเนา
ถูกตอง
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ที่

18)

19)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ตามที่กําหนดไว
ในบัญชีทาย
ประกาศ แตมี
ลักษณะพิเศษที่มิ
อาจกําหนดเนื้อ
อาหารใหเปน
ตามที่กําหนดไว
ในบัญชีไดใหแจง
เหตุผล
ประกอบการ
พิจารณา
1.18กรณี
2
0
ฉบับ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑไม
ชัดเจนหรือไม
สอดคลองกับ
ขอมูลที่ระบุในคํา
ขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสง
ตัวอยาง
ผลิตภัณฑ
เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไมชัดเจนหรือ
ความไม
สอดคลองของ
ผลิตภัณฑ
ประกอบการ
พิจารณา
1.19หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อํานาจ กรณีเปน
ผูรบั มอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

หมายเหตุ
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ที่
20)

21)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
1.20เอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ดังนี้
1.กรณีแสดงคําวา
“ออรกานิก”
“เกษตรอินทรีย”
“เกษตร
ธรรมชาติ” หรือ
คําที่สื่อคลายกัน
เปนสวนของชื่อ
อาหารหรือแสดง
บนฉลากตอง
แสดงสําเนา
ใบรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย
(Organic)
1.21กรณีชอื่
อาหารแสดงคําวา
“พรีเมียม” ตอง
แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานตาม
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 365) พ.ศ.
๒๕๕๖ เรื่อง การ
แสดงขอความ
“พรีเมียม” บน
ฉลากอาหาร หรือ
(ฉบับที่ ๓๖๖)
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง
การแสดง
ขอความ “พรี
เมียม” บนฉลาก
น้ํานมโคสด และ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนวยงานของรัฐ 0
2
ฉบับ
หรือ หนวยงานที่
ไดรับรองการ
รับรองจาก
หนวยงานของรัฐ
หรือ จากหนวยงาน
รับรองสากล เชน
IFOAM (The
International
Federation of
Organic
Agriculture
Movements)
สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ
0

2

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่

22)

23)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
น้ํานมโคชนิดเต็ม
มันเนย ที่ผาน
กรรมวิธีพาสเจอร
ไรส
1.22กรณีอาหาร
0
2
ฉบับ
ฉายรังสีตองแสดง
เอกสารหรือ
หลักฐานจาก
โรงงานฉายรังสี
หรือผูใหบริการวา
จะมีการฉายรังสี
ผลิตภัณฑที่ขอรับ
เลขสารบบอาหาร
นั้นจริง
1.23กรณี
0
2
ฉบับ
(ศึกษารายละเอียด
ประสงคแสดง
เพิม่ เติมตาม
อายุการเก็บรักษา
ภาคผนวก 15)
นมโคพาสเจอร
ไรส นมปรุงแตง
พาสเจอรไรส
ผลิตภัณฑของนม
พาสเจอรไรสและ
นมเปรี้ยวพาส
เจอรไรสเกินกวา
ที่ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
กําหนด ตอง
แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานตาม
หลักเกณฑเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
การขยายการ
แสดงระยะเวลา
การบริโภคของ
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ที่

24)

25)

26)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
นมโคพาสเจอร
ไรส นมปรุงแตง
พาสเจอรไรส
ผลิตภัณฑของนม
พาสเจอรไรสและ
นมเปรี้ยวพาส
เจอรไรส
2.กรณีการยื่นจด
ทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) สําหรับอาหาร
7 ประเภท(กรณี
แกไข)
2.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
จดทะเบียน
อาหาร/แจง
รายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.
5) และการแกไข
(สบ.6)
ReProcess
2.2ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร(แบบ
อ.2)/นําเขา
อาหาร(แบบ อ.
7)/คําขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารไมเขาขาย
โรงงาน(แบบ สบ.
1)(ดานหนา-หลัง)
และหากมีแกไข
สถานทีผ่ ลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงานให

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ศูนยบริการ
1
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

-

ฉบับ

ศูนยบริการ
0
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่

27)

28)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แนบสําเนาแบบ
การแกไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม
เขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.2)
แลวแตกรณี
2.3หนังสือแสดง
1
0
ฉบับ
เหตุผลและ
รายละเอียดการ
แกไขรายละเอียด
ของอาหาร

2.4เอกสาร
ประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับ
จดทะเบียน
อาหารตามแบบ
สบ.5-1 กรณี
แกไขสูตร
สวนประกอบตาม
ขอ 9 (แบบ สบ
5-1) กรณีนําเขา
ใหสงหนังสือแจง
สูตรสวนประกอบ
โดยคิดเปนรอย
ละของน้ําหนัก
รวมใหครบ

2

0

ฉบับ

หมายเหตุ

กรณีรายละเอียด
ผลิตภัณฑไม
ชัดเจนหรือไม
สอดคลองกับ
ขอมูลที่ระบุในคํา
ขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสง
ตัวอยางผลิตภัณฑ
เอกสารแสดง
รายละเอียดความ
ไมชัดเจนหรือ
ความไมสอดคลอง
ของผลิตภัณฑ
ประกอบการ
พิจารณา
(พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน)
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ที่
29)

30)

31)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
100%
2.5ตาราง
2
0
ฉบับ
เปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเกา
และใหม กรณี
แกไขสูตร
สวนประกอบตาม
ขอ 9 (แบบ สบ
5-1) โดยคิดเปน
รอยละของ
น้ําหนักรวมให
ครบ 100%

2.6เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ
สบ.5-2 กรณีมี
การใชวัตถุเจือปน
อาหาร
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมที่เคยไดรับ
อนุญาตไว
2.7เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
วิตามินและแร
ธาตุตามแบบ สบ.

2

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
9)
การแกไขสูตร
สวนประกอบตอง
ไมเปนการแกไข
จนกระทั่งเปลี่ยน
ชนิดลักษณะและ
ประเภทของ
ผลิตภัณฑ เชน
เปลี่ยนจากนมปรุง
แตงเปนผลิตภัณฑ
ของนม หรือ
ไอศกรีมหวานเย็น
กลิ่นสตรอเบอรรี
เปนไอศกรีมหวาน
เย็นกลิ่นเลมอน
หรือเปลี่ยน
ลักษณะอาหาร
จากของเหลวเปน
ขน
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
10)

(พิมพ/เขียนตัว
บรรจงครบถวน)
(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
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ที่

32)

33)

34)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
5-3 กรณีมีการใช
วิตามินและแร
ธาตุเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่เคย
ไดรับอนุญาต
จํานวน 2 ฉบับ)
2.8เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโนตาม
แบบ สบ.5-4
กรณีมีการใช
กรดอะมิโน
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมที่เคยไดรับ
อนุญาต
2.9เอกสาร
ตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะห
ตามแบบ สบ.5-5
กรณีมีการใช
กรดอะมิโน
สมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะห
เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมที่เคยไดรับ
อนุญาต
2.10หนังสือมอบ
อํานาจ กรณีเปน
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

16. คาธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
11)

2

0

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
12)

2

0

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมภาคผนวก
13)

1

0

ฉบับ
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1)

ไมมีคาธรรมเนียม
หมายเหตุ -

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
หมายเหตุ
3)

ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ (ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 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)
ภาคผนวก 1
-หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร
2)

ภาคผนวก 2
-หลักเกณฑการแสดงชื่ออาหาร

3)

ภาคผนวก 3
-หลักเกณฑการรายชื่อประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขสําหรับอาหาร 7 ประเภท และการมอบ
อํานาจใหจังหวัดดําเนินการ

4)

ภาคผนวก 4
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.5) และการ
แกไข (สบ.6) ReProcess

5)

ภาคผนวก 5
-หลักเกณฑการพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร
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6)

ภาคผนวก 6
-แนวทางการกรอกเอกสารประกอบการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.5)

7)

ภาคผนวก 7
-เอกสารขอมูลผูติดตอ และสถานประกอบการ

8)

ภาคผนวก 8
-เอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหาร

9)

ภาคผนวก 9
-หลักเกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบอาหาร

10)

ภาคผนวก 10
-เอกสารตรวจปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหาร

11)

ภาคผนวก 11
-เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแรธาตุ

12)

ภาคผนวก 12
-เอกสารตรวขสอบปริมาณกรดอะมิโน

13)

ภาคผนวก 13
-เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห

14)

ภาคผนวก 14
-หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห

15)

ภาคผนวก 15
-หลักเกณฑเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาสเจอรไรสนม
ปรุงแตงพาสเจอรไรสผลิตภัณฑของนมพาสเจอรไรสและนมเปรี้ยวพาสเจอรไรส

19. หมายเหตุ
-1. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา 8 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารที่ครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู
มีอํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
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2. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได

