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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำรและกำรขอเพิ่มประเภทอำหำร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตตัง้ โรงงานผลิตอาหารและการขอเพิม่ ประเภทอาหาร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัตอิ าหารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ บริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 60 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่มประเภท
อาหาร 19/05/2558 09:55
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ
กรณีสถานทีผ่ ลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพฯหรือกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดและผลิตอาหาร
ที่ไม่ได้มอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)
ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซด์สานักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศัพท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 เพื่อความสะดวกในการรับบริการ)
2) สถานที่ให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดและผลิตอาหารทีม่ ีการมอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้อนุญาต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1
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202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. คู่มือฉบับนี้ใช้สาหรับสถานทีผ่ ลิตที่เข้าข่ายโรงงาน ซึง่ หมายถึงโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใช้
เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 กาหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพือ่ จาหน่าย เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 12)
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้
3.1. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220)
พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้าบริโภคฯ)
3.2. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรือ่ ง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมดื่ม
ชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)
3.3. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรดต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรือ่ ง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่าและ
อาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อาหารฉายรังสีประกาศ ณ วันที่ 14
กันยายน 2553
3.5. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่ายต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย)
3.6. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตเกลือบริโภคต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
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2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
3.7. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหารทั่วไปต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522
3.8. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหารอื่นนอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ. 2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แก้ไขเพิม่ เติม
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.
2543 เรื่อง วิธีการผลิตเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มอี านาจของนิติบุคคลหรือผู้รบั มอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้
3. ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มอี านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยังไม่ได้
กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญและรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คมู่ อื
สาหรับประชาชนเรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไม่อนุญาตคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตคา
ขอฯในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการหรือไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายทีร่ ะบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3 ข้างต้นหรือผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้
6. การคืนคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง
(กาหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางาน /
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คณะกรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากทีร่ ะบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทาการหรือมากกว่า
แล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การตรวจสอบเอกสาร
2)
การตรวจสอบเอกสาร
3)

การตรวจสอบเอกสาร
4)

ผู้ประกอบการยื่นคาขอฯ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
0 นาที

90 นาที

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้ 0 นาที
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
กาหนดและนามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่ระบุ
ในใบรับคาขอ
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา 5 นาที
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

การพิจารณา

กรณีสถานทีผ่ ลิตอาหาร
16 วันทาการ สานักงาน
ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม
ปลัดกระทรวง
และผลิตประเภทอาหารที่
สาธารณสุข
มอบอานาจให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้
อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัดประเมินความถูกต้อง
และสอดคล้องตามกฎหมาย
ทั้งด้านสถานที่และด้าน
เอกสาร

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนามพิจารณา

5)

6)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

2 วันทาการ

ไม่นับระยะเวลาที่
ผู้ยื่นคาขอแก้ไข
เอกสาร/หลักฐาน
ปรับปรุง/แก้ไข
สถานที่ให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

กลุ่มงานคุ้มครอง -
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ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อนุญาตหรือไม่อนุญาต
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
การแจ้งผลพิจารณา
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
1 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง 7)
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
ผู้บริโภคและ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
เภสัชสาธารณสุข
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 วันทาการ
รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)
2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
กรณีการขอ
อนุญาตผลิต
อาหาร
แบบตรวจสอบคา กลุ่มงานคุ้มครอง
ขอและบันทึก
ผู้บริโภคและเภสัช
ข้อบกพร่อง
สาธารณสุข
คาขออนุญาตตั้ง กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงานผลิต
ผู้บริโภคและเภสัช
อาหาร (ตามแบบ สาธารณสุข
อ.1) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
0
0
ฉบับ
1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
นามในแบบคาขอ
ฯ)
เอกสารที่
0
1
ชุด
เกี่ยวข้อง
1. สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขอ
อนุญาต ในกรณีผู้
ขออนุญาตเป็น
คนต่างด้าวต้อง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตให้ทางาน
ในประเทศซึง่ ออก
ให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด
2. สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน ใน
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นคนต่างด้าว
ต้องยื่นสาเนา
หนังสือเดินทาง
3. สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา)
4. สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล
ที่แจ้ง
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต
(เฉพาะนิติบุคคล)
เอกสารที่
0
1
ชุด
-

7/19

ที่

6)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
เกี่ยวข้อง (ต่อ)
5. สาเนาหนังสือ
รับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์
(บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็น
บริษัท) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน
6 เดือน) ในกรณี
ที่ผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าวต้องยื่น
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชย์
ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาตหรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

(ต่อ)

1

ชุด

-

0

หมำยเหตุ

1. สาเนาทะเบียน

8/19

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
6. สาเนาทะเบียน
บ้านของสถานที่
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร
7. หนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
(ฉบับจริง) หรือ
สาเนาสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร (ถ้ามี)
8. หนังสือแสดง
ว่าเป็นผู้ได้รบั
มอบหมายให้
ดาเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) ติด
อากรแสตมป์ 30
บาท (ต่อผู้ดาเนิน
กิจการ 1 คน)
อาจต้อง
ประทับตราของ
บริษัทด้วยในกรณี
ที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
(ฉบับจริง1 ฉบับ)
9. หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บ้านสานักงานใหญ่
(ถ้ามี)
2. กรณีหนังสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เก็บอาหาร
หรือสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เก็บอาหาร
ต้องแนบหลักฐาน
ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่ฯ หรือผู้ให้
เช่าสถานที่ฯ กรณี
ผู้ให้เช่าเป็นบุคคล
ธรรมดาให้แนบ
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้าน กรณีผู้ให้เช่า
เป็นนิติบุคคลให้
แนบหนังสือการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล
เพิ่มเติมด้วย
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ที่

7)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
อานาจ 1คน)
เอกสารที่
1
0
ชุด
เกี่ยวข้อง (ต่อ)
10. แบบแปลน
แผนผังที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วน
(สถานทีผ่ ลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด) (ระบุชื่อและ
ที่ตั้งทุกแผ่น)
ประกอบด้วย
10.1 แผนที่แสดง
ที่ตั้งของโรงงาน
และสิง่ ปลูกสร้าง
ที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง
10.2 แผนผัง
แสดงสิง่ ปลูกสร้าง
ภายในบริเวณ
ที่ดินของโรงงาน
รวมทั้งระบบ
กาจัดน้าเสียและ
บ่อบาดาล (ถ้ามี)
10.3 แบบแปลน
แผนผังของ
อาคารสถานที่
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหารที่
ถูกต้องตาม
มาตราส่วน
รวมถึงรูป
ด้านหน้า ด้านข้าง
รูปตัดแปลนพื้น
ทุกชั้นตาแหน่ง
เครื่องจักร และ
ข้อมูล
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ที่

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
รายละเอียดการ
ผลิตอื่นๆ
เอกสารที่
1
0
ชุด
เกี่ยวข้อง (ต่อ)
10.4 เอกสาร
รายละเอียดต่างๆ
เช่น รายการ
เครื่องมือ
เครื่องจักร
กรรมวิธีการผลิต
ที่มาของน้าใช้
สูตรส่วนประกอบ
ประเภทอาหาร
ภาชนะบรรจุ
วิธีการบริโภค
กรรมวิธีการล้าง
เครื่องจักร วิธีการ
กาจัดขยะจานวน
คนงาน (สถานที่
ผลิตต่างจังหวัดใช้
2 ชุด)
10.5 ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง. 4)
กรณีมีการใช้
1
0
ชุด
เครื่องมือ
เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์การผลิต
ร่วมกันสาหรับ
การผลิตอาหาร
หลายชนิดต้องมี
มาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนที่
เหมาะสมเพิ่มเติม

10) กรณีอาหารทีผ่ ลิต -

0

1

ชุด

หมำยเหตุ

กรณีมีเครื่องจักร
ตั้งแต่ 7 แรงม้าขึ้น
ไป ต้องไปติดต่อที่
อุตสาหกรรม
จังหวัด เพือ่
พิจารณาว่าต้องขอ
อนุญาตหรือไม่และ
กรณีไม่ต้องขอ
อนุญาตจะต้องมี
หนังสือรับรองจาก
อุตสาหกรรม
จังหวัด

(สถานทีผ่ ลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)

-
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
เป็นอาหารที่
บรรจุอยู่ใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดต่า
และชนิดปรับกรด
(Low-acid
Canned Foods
and Acidified
Foods) ต้องมี
สาเนาหลักฐาน
เพิ่มเติม คือ
• หลักฐานการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต
(Retort
Supervisor)
• หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
การฝึกอบรม
ประสบการณ์ของ
ผู้กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความ
ร้อน (Process
Authority)
(สถานทีผ่ ลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)
กรณีเป็นอาหารที่ 1
0
ชุด
มีความเป็นกรด
ต่าต้องส่งเอกสาร
11)
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม
ดังนี้
ที่

หมำยเหตุ

ก. การศึกษาการ
กระจายอุณหภูมิ
ในเครื่องฆ่าเชื้อ
(Temperature
Distribution) ที่
ถูกต้องตามหลัก
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ก. การศึกษาการ
กระจายอุณหภูมิ
ในเครื่องฆ่าเชื้อ
(Temperature
Distribution)
ข. การศึกษาการ
แทรกผ่านความ
ร้อนในผลิตภัณฑ์
อาหาร (Heat
Penetration)
ค. การกาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความ
ร้อนต้องศึกษา
ภายใต้ปัจจัย
เกี่ยวกับสปอร์
ของจุลินทรียท์ ี่
เป็นเป้าหมายใน
การกาหนดการ
ฆ่าเชื้อ
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)
(สถานทีผ่ ลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ทางวิชาการและ
เป็นปัจจุบันซึง่ ต้อง
ศึกษา ณ สถานที่
ผลิตก่อนการใช้
งานหรือเมือ่ มีการ
ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์และ
โครงสร้างที่อาจมี
ผลกระทบต่อการ
ทางานของเครื่อง
ฆ่าเชื้อ เอกสาร
ดังกล่าวต้อง
ดาเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
(Process
Authority)
สาหรับเครื่องฆ่า
เชื้อแบบใช้ความ
ดันเพิ่ม
(Overpressure
retorts) ให้ศึกษา
การกระจายความ
ร้อนในเครือ่ งฆ่า
เชื้อทุกเครื่องและ
ทุกบรรจุภัณฑ์ แต่
ถ้าเป็นเครือ่ งฆ่า
เชื้อแบบใช้ไอน้า
(Steam retort)
ไม่จาเป็นต้อง
ศึกษาทุกเครื่อง
ข. การศึกษาการ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
แทรกผ่านความ
ร้อนในผลิตภัณฑ์
อาหาร (Heat
Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการ
และเป็นปัจจุบันซึ่ง
ต้องศึกษา ณ
สภาวะเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ทที่ าการ
ผลิตจริง ได้แก่เมื่อ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนข้อกาหนด
ของผลิตภัณฑ์หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุ
เฉพาะสาหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด แต่ละขนาด
บรรจุเอกสาร
ดังกล่าวต้อง
ดาเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
(Process
Authority)
ค. การกาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
ต้องศึกษาภายใต้
ปัจจัยเกี่ยวกับ
สปอร์ของจุลินทรีย์
ที่เป็นเป้าหมายใน
การกาหนดการฆ่า
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

กรณีเป็นอาหาร ชนิดที่ปรับกรด
ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม
ดังนี้
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)
(สถานทีผ่ ลิต
ต่างจังหวัดใช้ 2
12) ชุด)

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

0

หน่วยนับ
เอกสำร

ชุด

หมำยเหตุ
เชื้อ ได้แก่
คลอสตริเดียม
โบทูลินั่ม
(Clostridium
botulinum) หรือ
กรณีที่ใช้ตัวชี้วัด
อื่นต้องมีหลักฐาน
ทางวิชาการว่ามีค่า
การต้านทานความ
ร้อนทีเ่ ทียบเท่า
หรือสูงกว่าสปอร์
ของ คลอสตริเดียม
โบทูลินั่ม
(Clostridium
botulinum)
ก. เอกสาร
การศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ใน
การฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดและแต่ละ
ขนาดบรรจุอย่าง
เหมาะสม มีการ
ระบุค่าความเป็น
กรดด่าง สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณี
ที่ผลิตภัณฑ์มีชิ้น
เนื้ออยู่ในของเหลว
ต้องระบุช่วงเวลา
มากที่สุดและ
อุณหภูมิในการเก็บ
เพื่อการปรับสภาพ
ชิ้นเนื้อนั้นให้เป็น
กรดโดยกาหนดให้
ค่าความเป็นกรด
ด่างสมดุลของ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรณีผลิตน้า
บริโภคในภาชนะ
บรรจุทปี่ ิดสนิท
ต้องมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คือ สาเนาผล
13)
วิเคราะห์น้าดิบ
(ถ้ามี) (สถานที่
ผลิตต่างจังหวัดใช้
2 ชุด)

0

1

ชุด

ผลิตภัณฑ์เท่ากับ
หรือต่ากว่า 4.6
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดในกรรมวิธี
การผลิตทีก่ าหนด
ภายหลังการฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน
ข. การกาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อต้องมี
การศึกษาภายใต้
การควบคุมค่า
ความเป็นกรดด่าง
พร้อมทั้งระบุปัจจัย
วิกฤตที่ใช้กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าอาหารนั้นจะไม่
มีการเจริญของ
จุลินทรีย์ทที่ าให้
เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตทีก่ าหนด
-

14) กรณีผลิตนม

1

0

ชุด

-

-
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ที่

15)

16)
17)

18)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
พร้อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผ่าน
กรรมวิธีฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน
โดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์ต้องแนบ
เอกสารผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต
เพิ่มเติม (สถานที่
ผลิตต่างจังหวัดใช้
2 ชุด)
กรณีใช้เครื่องจักร
ร่วมกันในการ
ผลิตอาหารหลาย
ประเภทต้อง
แสดงมาตรการ
ป้องกันการ
ปนเปือ้ นเพิม่ เติม
กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
แบบตรวจสอบคา
ขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง
คาขออนุญาต
ผลิตอาหาร (ตาม
แบบ อ.1) (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ)

19) ใบอนุญาตผลิต

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

1

0

ฉบับ

สถานที่ผลิ
่ ตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด

-

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
อาหารทีเ่ คยได้รับ
อนุญาตแล้ว
เอกสารเหมือน 1
0
ชุด
การขออนุญาต
ผลิตและเพิ่ม
เอกสารดังต่อไปนี้
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)
(สถานทีผ่ ลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
20)
ชุด)
ที่

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใช้มีกำลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้ำและคนงำนตั้งแต่ 7 คนแต่ไม่ถึง 20 คน
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
2)

เครื่องจักรที่ใช้มีกำลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้ำและคนงำนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

3)

เครื่องจักรที่ใช้มีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้ำแต่ไม่ถึง 10 แรงม้ำ
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท

4)

เครื่องจักรที่ใช้มีกำลังรวมตั้งแต่ 10 แรงม้ำแต่ไม่ถึง 25 แรงม้ำ
ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท

5)

เครื่องจักรที่ใช้มีกำลังรวมตั้งแต่ 25 แรงม้ำแต่ไม่ถึง 50 แรงม้ำ
ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท

6)

เครื่องจักรที่ใช้มีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้ำขึ้นไป

หมำยเหตุ

กรณีสถานทีผ่ ลิต
เคยได้รับอนุญาต
จากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
และประสงค์จะ
เพิ่มประเภท
อาหารที่ไม่ได้มอบ
อานาจให้จังหวัด
ดาเนินการ ต้องส่ง
สูตรส่วนประกอบ
กรรมวิธีการผลิต
รายการเครื่องจักร
ที่ใช้ของผลิตภัณฑ์
เดิมทีเ่ คยได้รับ
อนุญาตทุกชนิด
เพิ่มเติม
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ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
ชั้น1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556
สายด่วนของรัฐบาล 1111 สานักอาหารโทร. 02-590-7320
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทีส่ ถานประกอบการตั้งอยู่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ)
โทรศัพท์หมายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124
Website : skmo.moph.go.th/skmo/
หมายเหตุ3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอใหม่)
2)

แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
-

3)

รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอย่าง
-

4)

รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆและตัวอย่าง
-

5)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มประเภท)
-

19. หมำยเหตุ
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1. การขออนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.1) และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วันทาการ (กรณีสถานทีผ่ ลิตอาหารตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประเภทอาหารที่
มอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจาณาอนุญาตได้)
ระยะเวลา 60 วันทาการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดและผลิตประเภทอาหารที่ยงั ไม่มอบอานาจให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานที่
ผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารทีเ่ ป็นสาเนาทัง้ หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

06/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ปรียานุช รัตนพงศ์
-

