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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตตัง้โรงงำนผลติอำหำรและกำรขอเพิ่มประเภทอำหำร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตตัง้โรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

สมทุรสงคราม 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่อบริการประชาชน  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 26 วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สดุ 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตตัง้โรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 06/07/2558 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯหรือกรณีสถานที่ผลิตตัง้อยู่ต่างจงัหวดัและผลิต

อาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุถ. 
ติวานนท์นนทบุรี 11000 
โทรศพัท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซด์ส านกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศพัท์    0 2590 7187, 0 2590 7011 
เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ 
 

2) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตัง้อยูต่่างจงัหวดัและผลิตอาหารที่มีการมอบอ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต 
ที่อยู่: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรสงคราม ชัน้ 1  
(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 
202 หมู่ 3 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม  
โทรศพัท์/โทรสาร 0 3471 6888 
สามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพ่ิมเติมได้ที ่ 
https://www.consumersmsk.org/  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบญัชี กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เปิดรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ ์
 
1. คู่มือฉบบันีใ้ช้ส าหรับสถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงานซึ่งหมายถึงโรงงานตามพระราชบญัญัติโรงงาน (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2562 ที่มีการใช้เคร่ืองจกัรมีก าลงัรวมตัง้แต่ 50 แรงม้าหรือก าลงัเทยีบเท่าตัง้แต่ 50 แรงม้าขึน้ไปหรือใช้คนงานตัง้แต่ 
50 คนขึน้ไปโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม 
 
2. มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญัติอาหารพ.ศ.2522 ก าหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดตัง้โรงงานผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายเว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตการขออนุญาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง (ฉบบัที่ 1 และฉบบัที่ 12) 
 
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณีดงันี ้
 

https://www.consumersmsk.org/
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3.1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 220) 
พ.ศ. 2544 เร่ืองน า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท (ฉบบัที่ 3) (จเีอ็มพีเฉพาะของน า้บริโภคฯ) 
 
3.2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนดิเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 298) พ.ศ. 2549 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑน์มพร้อมบริโภคชนดิเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จเีอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
 
3.3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิชนดิที่มีความเป็นกรดต ่าและชนิดทีป่รับกรดต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 349) พ.ศ. 2556 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเกบ็รักษา
อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิที่มีความเป็นกรดต ่าและชนิดที่ปรับกรด (จเีอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต ่า
และอาหารปรับกรด) 
 
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองอาหารฉายรังสีประกาศณวนัที่ 
14 กนัยายน 2553 
 
3.5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจใุนภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัที่ 342) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จเีอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย) 
 
3.6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภคต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 1 ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ตามบนัทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค 
 
3.7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทัว่ไปต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 1 ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร
พ.ศ.2522 
 
3.8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทัว่ไป ประเภท ผกัและผลไม้บางชนิด ที่ผ่านการตรวจประเมนิ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุฉบบัที่ 386 พ .ศ . 2560 เร่ือง เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรกัษาผกั หรือ
ผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก   
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3.9. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอ่ืนนอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 
193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแก้ไข
เพิ่มเตมิกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 
193) พ.ศ.2543 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเกบ็รักษาอาหาร (จีเอ็มพทีัว่ไป) 
 
เงื่อนไข 
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
2. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ี่ยื่นค าขอได้ 
3. ผู้ยื่นค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยงัไม่ได้
ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมนิความปลอดภยัโดย
ผู้เชี่ยวชาญและรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนุญาตผลิตอาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิที่
คู่มือส าหรับประชาชนเร่ืองการขอประเมนิความปลอดภยัของอาหาร) 
5. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพจิารณาไม่
อนุญาตค าขอฯในกรณีต่างๆดงัต่อไปนี ้
 5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรบัประชาชน 
 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุในหลกัเกณฑ์ข้อ 3 ข้างต้นหรือผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานที่ผู้ยื่นค าขอฯส่งมอบเอกสารหลกัฐานไว้ 
6. การคืนค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะส่งคนืค าขอฯพร้อมเอกสาร
หลกัฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอฯไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง 
(ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหมจ่ะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/ 
คณะกรรมการ/หรือผู้เชีย่วชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบบันีโ้ดยประมาณ 30-90 วนัท าการหรือ
มากกว่าแล้วแต่กรณ ี
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
13.1 ยื่นค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ี  

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยืน่ค าขอตรวจ
ประเมินสถานที่และเอกสาร
หลกัฐานประกอบการ
พิจารณาให้ครบถ้วน 
 

0 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชัสาธารณสขุ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

90 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชัสาธารณสขุ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 กรณีเอกสารไม่
ครบถ้วนให้ผู้ยืน่ค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบนัทกึข้อบกพร่อง
ภายในเวลาทีก่ าหนดและ
น ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตาม
รายชื่อที่ระบใุนใบรับค าขอ 
 

0 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชัสาธารณสขุ 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยืนค า
ขอรอรับใบรับค าขอไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชัสาธารณสขุ 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม 
(ประเภทอาหารทัง้ที่มอบ
และไม่มอบให้ส านกังาน 
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนุญาต) ผู้ประเมิน/ คณะผู้
ประเมิน/ผู้เชีย่วชาญ

8 วนัท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชัสาธารณสขุ 

ไม่นบัระยะเวลาที่
ผู้ยื่นค าขอแก้ไข
เอกสาร/หลกัฐาน
ปรับปรุง/แก้ไข 
สถานทีใ่ห้ถกูต้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ด าเนินการประเมนิความ
ถูกต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ด้านสถานที่(โดย
การตรวจสอบสถานที่ผลิต) 
และด้านเอกสาร 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนามพจิารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
รายงานผลการตรวจประเมนิ
(AUDIT REPORT) 
 

1 วนัท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชัสาธารณสขุ 

- 

7) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม
ผู้ประกอบการจะต้องมารับ
เอกสารการอนุญาตเอง
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท าการ
หลงัเสร็จสิน้การพจิารณา
และออกใบสัง่ช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชัสาธารณสขุ 

- 

 
13.2) ยื่นค ำขอตัง้โรงงำนและเพิ่มประเภทอำหำร 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยืน่ค าขอฯ
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 
 

0 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลกัฐาน 
 

90 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 กรณีเอกสารไม่
ครบถ้วนให้ผู้ยืน่ค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบนัทกึข้อบกพร่อง
ภายในเวลาทีก่ าหนดและ
น ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตาม
รายชื่อที่ระบใุนใบรับค าขอ 

0 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม
และผลิตอาหารประเภทที่
ยงัไม่ได้มอบอ านาจให้
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้อนุญาต
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย
(โดยการตรวจด้านเอกสาร 
พร้อมหลกัฐานรายงานผล
การตรวจประเมิน (AUDIT 
REPORT) ตามข้อ 13.1) 
 

4 วนัท าการ ส านกัอาหาร - 

6) 
การพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
อาหารตัง้จงัหวดั

4  วนัท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั

 



8/24 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

สมทุรสงครามและผลิต
ประเภทอาหารที่มอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนุญาต  (โดยการตรวจด้าน
เอกสาร พร้อมหลกัฐาน
รายงานผลการตรวจ
ประเมิน (AUDIT 
REPORT) ตามข้อ 13.1) 

สาธารณสขุ 

7) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหาร
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม
และผลิตประเภทอาหารที่
ไม่ได้มอบอ านาจให้
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้อนุญาตยืน่ค า
ขอฯณศนูย์ OSSC 
ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา(โดยการ
ตรวจด้านเอกสาร พร้อม
หลกัฐานการตรวจสถานที่
ตามข้อ 13.1) 

4 วนัท าการ ส านกัอาหาร  

8) 

การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนามพจิารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 

1 วนัท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

(กรณีสถานที่
ผลิตอาหาร
ตัง้อยู่
ต่างจงัหวดัและ
ผลิตประเภท
อาหารที่มอบ
อ านาจให้
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้
อนุญาต ) 

9) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม
ผู้ประกอบการจะต้องมารับ
เอกสารการอนุญาตเอง
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและออกใบสัง่
ช าระค่าธรรมเนยีม 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

10) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
อาหารตัง้อยู่จงัหวดั
สมทุรสงครามและผลิต
ประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนุญาต เจ้าหน้าที่แจ้งผล
การพิจารณาภายใน 7 วนั
ท าการหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณา ผู้ประกอบ
สามารถรับแจ้งผล ณ ส านกั
อาหาร หรือ ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั และ
ออกใบสัง่ช าระ

90 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ค่าธรรมเนียม 
 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบตัิรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 16 วนัท าการ  
 14.1 ยื่นค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ี (10 วันท ำกำร) 
 14.2 ยื่นค ำขอตัง้โรงงำนและเพิ่มประเภทอำหำร (6 วนัท ำกำร) 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยันตวัตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

1) กรณีการขออนุญาตผลิตอาหาร - 0 0 ฉบบั - 

2) 

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั - 

3) 
ค าขอตรวจประเมนิสถานที่ผลิตและเก็บ
อาหาร 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 
ค าขออนุญาตตัง้โรงงานผลิตอาหาร (ตาม
แบบอ.1) (ผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่
มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติ

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ) 

5) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้ขออนุญาตใน
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าวต้องยื่น
หนงัสืออนุญาตให้ท างานในประเทศซึ่ง
ออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือผู้ ว่า
ราชการจงัหวดั  
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัร
ประชาชนฉบบัจริง ในกรณีผู้ขออนญุาต
เป็นคนต่างด้าวต้องยืน่ส าเนาหนงัสือ
เดินทาง   
3. ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา)  
4. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้งวตัถุประสงค์และผู้มีอ านาจลง
ชื่อแทนนติิบุคคลผู้ขออนญุาต (เฉพาะนิติ
บุคคล) 

- 1 0 ชุด  

6) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
5. ส าเนาหนงัสือรับรองสญัชาติของนิติ
บุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (บญัชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น) (เฉพาะนิติบุคคลทีเ่ป็นบริษัท) 
(คดัลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนญุาตเป็นนิตบิุคคล
ต่างด้าวต้องยื่นหนงัสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจนติิบุคคลต่างด้าวจากกระทรวง
พาณิชน์ว่าไม่ขดัพระราชบญัญัติการ
ประกอบธุรกจิคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกจิอาหารที่ขออนุญาตหรือบตัร

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ส่งเสริมการลงทนุตามประเภทธุรกจิ
อาหารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 

7) 

(ต่อ)  
6. ส าเนาทะเบยีนบ้านของสถานที่ผลิต
และสถานทีเ่ก็บอาหาร 
7. หนงัสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบบัจริง) 
หรือส าเนาสญัญาเช่าสถานที่ผลิตและ
สถานทีเ่ก็บอาหาร (ถ้ามี)  
8. หนงัสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (เฉพาะนิตบิุคคล) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้ด าเนนิกจิการ 1 
คน) อาจต้องประทบัตราของบริษทัด้วยใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนงัสือรับรองการจด
ทะเบยีน)(ฉบบัจริง1 ฉบบั) 
9. หนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป (กรณีผู้
ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอ านาจ 1คน) 

- 1 0 ชุด 1.ส าเนาทะเบียน
บ้านส านกังาน
ใหญ่ (ถ้ามี) 
2.กรณีหนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ผลิตหรือ
สถานทีเ่ก็บ
อาหารหรือ
สญัญาเช่า
สถานที่ผลิตหรือ
สถานทีเ่ก็บ
อาหารต้องแนบ
หลกัฐานผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ฯหรือผู้ให้
เช่าสถานที่ฯกรณี
ผู้ให้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดาให้
แนบส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านกรณีผู้ให้เช่า
เป็นนิติบุคคลให้
แนบหนงัสือการ
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

จดทะเบียนนิติ
บุคคลเพิ่มเติม
ด้วย) 

8) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
10. แบบแปลนแผนผงัที่ถกูต้องตาม
มาตราส่วน (สถานที่ผลิตอยู่ต่างจงัหวดัใช้ 
2 ชุด) (ระบชุื่อและที่ตัง้ทุกแผ่น) 
ประกอบด้วย 10.1  แผนที่แสดงที่ตัง้ของ
โรงงานและสิ่งปลกูสร้างที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 10.2  แผนผงัแสดงสิ่งปลกูสร้าง
ภายในบริเวณที่ดนิของโรงงานรวมทัง้
ระบบก าจดัน า้เสยีและบ่อบาดาล (ถ้ามี) 
10.3  แบบแปลนแผนผงัของอาคาร
สถานที่ผลิตและสถานทีเ่ก็บอาหารที่
ถูกต้องตามมาตราส่วนรวมถงึรูปด้านหน้า
ด้านข้างรูปตดัแปลนพืน้ทุกชัน้ต าแหน่ง
เคร่ืองจกัรและข้อมลูรายละเอียดการผลิต
อ่ืนๆ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ชุด - 

9) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10.4 เอกสาร
รายละเอียดต่างๆเชน่รายการเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรกรรมวิธีการผลิตที่มาของน า้ใช้
สตูรส่วนปรกอบประเภทอาหารภาชนะ
บรรจุวิธีการบริโภคกรรมวิธีการล้าง
เคร่ืองจกัรวิธีการก าจดัขยะจ านวนคนงาน  
(สถานที่ผลิตต่างจงัหวดัใช้ 2 ชุด)  

10.5 ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
(รง.4) หรือใบประกอบกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ชุด กรณีมีเคร่ือง 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

10) 

กรณีมีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรหรือ
อปุกรณ์การผลิตร่วมกนัส าหรับการผลิต
อาหารหลายชนดิต้องมีมาตรการป้องกนั
การปนเปือ้นทีเ่หมาะสมเพิ่มเติม 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ชุด (สถานที่ผลิตอยู่
ต่างจงัหวดัใช้ 2 
ชุด) 

11) 

กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหารที่บรรจุอยูใ่น
ภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทชนิดทีม่ีความเป็น
กรดต ่าและชนิดปรับกรด (Low-acid 
Canned Foods and Acidified Foods) 
ต้องมีส าเนาหลกัฐานเพิ่มเติมคือ•
 หลกัฐานการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้
ควบคมุกระบวนการผลิต (Retort 
Supervisor) • หลกัฐานแสดงวฒิุ
การศึกษา, การฝึกอบรม, ประสบการณ์
ของผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชือ้ด้วย
ความร้อน (Process Authority) ) (สถานที่
ผลิตอยู่ต่างจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

- 0 1 ชุด - 

12) 

กรณีเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดต ่าต้อง
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ดงันีก้. การศกึษาการกระจายอณุหภูมิใน
เคร่ืองฆ่าเชือ้ (Temperature  
Distribution)ข. การศึกษาการแทรกผ่าน
ความร้อนในผลิตภณัฑ์อาหาร (Heat 
Penetration)        ค. การก าหนด
กระบวนการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนต้อง
ศึกษาภายใต้ปัจจยัเกี่ยวกบัสปอร์ของ
จุลินทรีย์ทีเ่ป็นเป้าหมายในการก าหนดการ
ฆ่าเชือ้  

- 1 0 ชุด (        ก. 
การศึกษาการ
กระจายอณุหภูมิ
ในเคร่ืองฆ่าเชือ้ 
(Temperature 
Distribution) ที่
ถูกต้องตามหลกั
ทางวิชาการและ
เป็นปัจจุบนัซึ่ง
ต้องศึกษาณ
สถานที่ผลิตก่อน
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

(ดรูายละเอียดตามหมายเหต)ุ(สถานที่
ผลิตอยู่ต่างจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

การใช้งานหรือ
เมือ่มีการ
ปรับเปลีย่น
อปุกรณ์และ
โครงสร้างที่อาจมี
ผลกระทบต่อการ
ท างานของเคร่ือง
ฆ่าเชือ้เอกสาร
ดงักล่าวต้อง
ด าเนินการและ
ออกเอกสารโดย
ผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่า
เชือ้ด้วยความ
ร้อน (Process 
Authority) 
ส าหรับเคร่ืองฆ่า
เชือ้แบบใช้ความ
ดนัเพิ่ม 
(Overpressure 
retorts) ให้ศึกษา
การกระจาย
ความร้อนใน
เคร่ืองฆ่าเชือ้ทกุ
เคร่ืองและทุก
บรรจุภณัฑ์แตถ้่า
เป็นเคร่ืองฆ่าเชือ้
แบบใช้ไอน า้ 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

(Steam retort) 
ไม่จ าเป็นต้อง
ศึกษาทกุเคร่ือง 
ข. การศึกษาการ
แทรกผ่านความ
ร้อนในผลิตภณัฑ์
อาหาร (Heat 
Penetration) ที่
ถูกต้องทาง
วิชาการและเป็น
ปัจจบุนัซึ่งต้อง
ศึกษาณสภาวะ
เดียวกบั
ผลิตภณัฑ์ทีท่ า
การผลิตจริง
ได้แก่เมื่อผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหม่
หรือเมื่อมีการป
ลี่ยนข้อก าหนด
ของผลิตภณัฑ์
หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนภาชนะ
บรรจุเฉพาะ
ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิดแต่ละขนาด
บรรจุเอกสาร
ดงักล่าวต้อง
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ด าเนินการและ
ออกเอกสารโดย
ผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่า
เชือ้ด้วยความ
ร้อน (Process 
Authority) 
ค. การก าหนด
กระบวนการฆ่า
เชือ้ด้วยความ
ร้อนต้องศึกษา
ภายใต้ปัจจยั 
เกี่ยวกบัสปอร์
ของจุลินทรียท์ี่
เป็นเป้าหมายใน
การก าหนดการ
ฆ่าเชือ้ได้แก ่
คลอสตริเดียมโบ
ทูลินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) หรือ
กรณีทีใ่ช้ตวัชีว้ดั
อ่ืนต้องมี
หลกัฐานทาง
วิชาการว่ามีค่า
การต้านทาน
ความร้อนที่
เทียบเท่าหรือสงู
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

กว่าสปอร์ของ
คลอสตริเดียมโบ
ทูลินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) 

13) 

กรณีเป็นอาหารชนิดทีป่รับกรดต้องส่ง
เอกสารประกอบการพจิารณาเพิ่มเติม
ดงันี(้ดรูายละเอียดตามหมาย
เหต)ุ(สถานที่ผลิตต่างจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

- 1 0 ชุด (        ก. เอกสาร
การศึกษา
อณุหภูมิและ
เวลาที่ใช้ในการ
ฆ่าเชือ้ผลิตภณัฑ์
แต่ละชนิดและ
แต่ละขนาดบรรจุ
อย่างเหมาะสมมี
การระบุค่าความ
เป็นกรดด่าง
สมดลุของ
ผลิตภณัฑ์ใน
กรณีที่ผลิตภณัฑ์
มีชิน้เนือ้อยู่ใน
ของเหลวต้อง
ระบุช่วงเวลามาก
สดุและอณุหภูมิ
ในการเก็บเพื่อ
การปรับสภาพ
ชิน้เนือ้นัน้ให้เป็น
กรดโดย
ก าหนดให้ค่า
ความเป็นกรด
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ด่างสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เท่ากบั
หรือต ่ากว่า 4.6 
ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดใน
กรรมวิธีการผลิต
ที่ก าหนด
ภายหลงัการฆ่า
เชือ้ด้วยความ
ร้อน 
ข. การก าหนด
กระบวนการฆ่า
เชือ้ต้องมี
การศึกษาภายใต้
การควบคมุค่า
ความเป็นกรด
ด่างพร้อมทัง้ระบุ
ปัจจยัวิกฤตที่ใช้
ก าหนด
กระบวนการฆ่า
เชือ้เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าอาหารนัน้จะ
ไม่มีการเจริญ
ของจุลินทรียท์ี่ท า
ให้เกิดโรคโดย
แสดงไว้ใน
กรรมวิธีการผลิต
ที่ก าหนด) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

14) 

กรณีผลิตน า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิด
สนิทต้องมเีอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมคือ
ส าเนาผลวิเคราะห์น า้ดิบ (ถ้ามี)(สถานที่
ผลิตต่างจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

- 0 1 ชุด - 

15) 

กรณีผลิตนมพร้อมบบริโภคชนดิเหลวที่
ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์ต้องแนบเอกสารผู้ควบคมุ
กระบวนการผลิตเพิ่มเติม(สถานที่ผลิต
ต่างจงัหวดัใช้ 2 ชดุ) 

- 0 1 ชุด - 

16) 
กรณีใช้เคร่ืองจกัรร่วมกนัในการผลิต
อาหารหลายประเภทต้องแสดงมาตรการ
ป้องกนัการปนเปือ้นเพิ่มเติม 

- 1 0 ฉบบั (สถานที่ผลิตอยู่
ต่างจงัหวดัใช้ 2 
ชุด) 

17) กรณีการขอเพิ่มประเภทอาหาร ส านกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

18) 

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง 

 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั - 

19) 

ค าขออนุญาตผลิตอาหาร(ตามแบบอ.1)  
(ผู้ด าเนนิกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจ
ลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ) 

- 1 0 ฉบบั - 

20) 

รายงานผลการตรวจประเมนิสถานที่ผลิต กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั - 

21) ใบอนุญาตผลิตอาหารที่เคยได้รับอนญุาต - 1 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

แล้ว 

22) 

เอกสารเหมือนการขออนุญาตผลิตและ
เพิ่มเอกสารดงัต่อไปนี(้ดตูามหมาย
เหต)ุ(สถานที่ผลิตอยูต่่างจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

- 1 0 ชุด (กรณีสถานที่
ผลิตเคยได้รับ
อนุญาตจาก
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัและ
ประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารที่
ไม่ได้มอบอ านาจ
ให้จงัหวดั
ด าเนินการต้อง
ส่งสตูร
ส่วนประกอบ
กรรมวิธีการผลิต
รายการ
เคร่ืองจกัรที่ใช้
ของผลิตภณัฑ์
เดิมทีเ่คยได้รับ
อนุญาตทุกชนดิ
เพิ่มเตมิ 
) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
รำยกำร หน่วยนับ อัตรำค่ำใช้จ่ำยที่

จะจัดเกบ็ (บำท) 
1) ค่าพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของค าขออนุญาตตัง้
โรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) 

ฉบบัละ 2,000 

2) ค่าพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอเปลี่ยนแปลง
รายการใบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณเีพิ่มประเภทอาหาร 

ฉบบัละ 1,000 

3) ค่าพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร (ขอให้ผู้ยื่นค าขอช าระ
เงินงวดแรกก่อนเป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมกบัยื่นค าขอตรวจประเมนิสถานที่
ผลิตและเก็บ ส่วนที่เหลือจะเรียกช าระงวดที่ 2 ภายหลงัจากตรวจสถานที่แล้ว 
เพื่อให้ทราบจ านวนแรงม้าและคนงานที่แน่นอน 

  
 
 
 

   3.1) ไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงาน 1-6 คน ฉบบัละ 3,000 
   3.2) มากกว่า 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงาน 7-50 คน ฉบบัละ 5,000 
   3.3) มากกว่า 20 แรงม้าแต่ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงาน 51-100 คน ฉบบัละ 10,000 
   3.4) มากกว่า 50 แรงม้าแต่ไม่เกิน 100 แรงม้า หรือคนงาน 101-200 คน ฉบบัละ 15,000 
   3.5) มากกว่า 100 แรงม้า หรือคนงานมากกว่า 200 คน ฉบบัละ 20,000 
4) ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตผลิตอาหาร   
   4.1) ใบอนุญาตผลิตอาหารส าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ โดยใช้คนงาน 
ตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัรหรือใช้เคร่ืองจกัรทีม่ีก าลงัรวมไม่ถึง 
2 แรงม้า 

ฉบบัละ 5,000 

   4.2) ใบอนุญาตผลิตอาหารส าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้คนงาน
ตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป และใช้เคร่ืองจกัรตัง้แต่ 2แรงม้า หรือก าลงัเทียบเท่าตัง้แต่
สองแรงม้าแต่ไม่ถึง 10 แรงม้า  

ฉบบัละ 6,000 

   4.3) ใบอนุญาตผลิตอาหารส าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้คนงาน
ตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป และใช้เคร่ืองจกัรตัง้แต่ 10 แรงม้า หรือก าลงัเทียบเท่า
ตัง้แต่สิบแรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า  

ฉบบัละ 7,000 

   4.4) ใบอนุญาตผลิตอาหารส าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้คนงาน
ตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป และใช้เคร่ืองจกัรตัง้แต่ 25 แรงม้า หรือก าลงัเทียบเท่า
ตัง้แต่ยี่สิบห้าแรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า 

ฉบบัละ 8,000 

   4.5) ใบอนุญาตผลิตอาหารส าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้
เคร่ืองจกัรที่มีก าลงัรวมตัง้แต่ 50 แรงม้า หรือก าลงัเทียบเท่าตัง้แต่ห้าสิบแรงม้า 

ฉบบัละ 10,000 
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หมำยเหตุ (ฝ่ายการเงินและบญัชี กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เปิดรับการช าระเงินถึงเวลา 15.30 น.) 
 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพศนูยจ์ดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 
ถนนติวานนทต์ าบลตลาดขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านกั
อาหารโทร. 02-590-7320 
หมายเหต-ุ 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในต่างจงัหวดัตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัที่สถานประกอบการตัง้อยู่ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสงคราม (กลุ่มงานนิตกิาร) 
โทรศพัท์หมายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124 
Website : skmo.moph.go.th/skmo/ 
หมายเหต-ุ 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอใหม)่ 

- 
2) รายละเอียดของสถานที่ผลิตและสถานทีเ่ก็บอาหาร 

- 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มประเภท) 

- 
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19. หมำยเหต ุ
1. การขออนุญาตผลิตอาหาร (แบบอ.1) และการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
 ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 16 วนัท าการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรสงครามหรือเป็นประเภทอาหาร
ที่มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพจิาณาอนญุาตได้) 
 
โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจไม่นบัรวมเวลาปรับปรุงแก้ไข
สถานที่ผลิตความไม่พร้อมของผู้ประกอบการและชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
2. เอกสารที่เป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปที่มอี านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 
 

วันท่ีพิมพ์  
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย สอุาภา กลัน่ประเสริฐ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


