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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตตัง้ โรงงำนผลิตอำหำร และกำรขอเพิ่มประเภทอำหำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณี สถานที ผ่ ลิ ตตัง้ อยู่จงั หวัดอุบลราชธานี และผลิ ตอาหารที ม่ ี การมอบอานาจให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้อนุญาต)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. คูม่ ือฉบับนี ้ใช้ สาหรับสถานที่ผลิตที่เข้ าข่ายโรงงาน ซึง่ หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการ
ใช้ เครื่ องจักรมีกาลังแรงม้ าและกาลังแรงม้ าเปรี ยบเทียบรวมตังแต่
้ 5 แรงม้ าขึ ้นไป หรื อใช้ คนงานตังแต่
้ 7 คนขึ ้นไป โดยใช้
เครื่ องจักรหรื อไม่ก็ตาม
2. มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 กาหนดไว้ วา่ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดตังโรงงานผลิ
้
ตอาหารเพื่อจาหน่าย เว้ น
แต่ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 12)
3. สถานที่ผลิตอาหารต้ องปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องตามข้ อกฎหมายแล้ วแต่กรณี ดังนี ้
3.1. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่ อง น ้าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน ้าบริ โภคฯ)
3.2. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (เฉพาะหน่อไม้ บรรจุปิ๊บที่เติมกรดเพื่อปรับสภาพความเป็ น
กรด-ด่างของอาหารให้ มีคา่ ไม่เกิน 4.6 เท่านัน)
้ ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556
เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็ นกรดต่า
และชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็ นกรดต่าและอาหารปรับกรด)
3.3. กรณีเป็ นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ
วันที่ 14 กันยายน 2553
3.4. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้ อมจาหน่าย ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้ อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้ อมจาหน่าย)
3.5. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตเกลือบริ โภค ต้ องเป็ นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริ โภค
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3.6. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารทัว่ ไป ต้ องเป็ นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522
3.7. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.6ที่มีการกาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องแก้ ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทวั่ ไป)

เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้ องให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ข้ อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลให้ มีหนังสือมอบอานาจให้ มี
อานาจดาเนินการแทนด้ วย)
3. ผู้ยื่นคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื ้องต้ น (Checklist) และให้ ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ สารอาหารหรื อสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยงั ไม่ได้
กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้ องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้ ) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
คูม่ ือสาหรับประชาชน เรื่ องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรื อไม่สอดคล้ องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
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5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3 ข้ างต้ น หรื อผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถกู ต้ องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้
6.ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริ การ
จะต้ องดาเนินการแก้ ไข หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้ง
คาขอ
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้ อนหรื อเป็ นเทคโนโลยีใหม่ จะต้ องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางาน/
คณะกรรมการ/หรื อผู้เชี่ยวชาญ จะต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้โดยประมาณ 30-90 วันทาการ หรื อ
มากกว่า แล้ วแต่กรณี

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอฯ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้ วน

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารหลักฐาน

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่
0 นาที
ครบถ้ วน ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ตามบันทึกข้ อบกพร่อง
ภายในเวลาที่กาหนด และ

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักอาหาร

หมำยเหตุ

-

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

นามายื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคาขอ
การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วน ผู้ยืน 10 นาที
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็ นหลักฐาน

การพิจารณา

คณะผู้ประเมินของจังหวัด 45 วัน
อุบลราชธานี ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมายทังด้
้ านสถานที่
และด้ านเอกสาร ดังนี ้ 1.
พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา
คาขอและเอกสารประกอบ
2. ทาหนังสือเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอ
อนุมตั ิออกตรวจสถานที่ 3.
พนักงานเจ้ าหน้ าที่อาเภอ
นัดหมายเพื่อตรวจประเมิน
สถานที่ 4. พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่อาเภอตรวจ
ประเมินสถานที่ 5.
พนักงานเจ้ าหน้ าที่บนั ทึก
ข้ อมูลลงในระบบ
สารสนเทศ และจัดทา
ใบอนุญาต 6. ทาหนังสือ
เสนอนายแพทย์สาธารณสุข

4)

5)

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

-

(ไม่นบั ระยะเวลาที่
ผู้ยื่นคาขอแก้ ไข
เอกสาร/หลักฐาน,
ปรับปรุง/แก้ ไข
สถานที่ให้ ถกู ต้ อง
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

จังหวัดลงนามใน
ใบอนุญาต
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข 5 วันทาการ
จังหวัดอุบลราชธานีลงนาม
พิจารณาอนุญาต

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

-

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันทา
การหลังเสร็จสิ ้นการ
พิจารณาและส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

6)

7)

1 วันทาการ

(กรณีผ้ วู า่ ราชการ
จังหวัด
อุบลราชธานีเป็ นผู้
อนุญาตใช้ เวลา 7
วันทาการ)
-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 52 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ทะเบียนบ้ านของ กรมการปกครอง 0
ผู้ขออนุญาต
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ในกรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าว ต้ อง ยื่น
หนังสืออนุญาตให้
ทางานในประเทศ
ซึง่ ออกให้ โดย
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ที่

2)

3)

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาต

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลที่แจ้ ง
วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ผู้ขออนุญาต (มี
ครบทุกหน้ าและ
คัดลอกจาก
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
หนังสือบัญชี
รายชื่อ ผู้ถือหุ้น
(บอจ.5) (เฉพาะ
นิตบิ คุ คลที่เป็ น
บริษัท)) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

2

ชุด

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

2

ชุด

หมำยเหตุ
กระทรวงแรงงาน
หรื อผู้วา่ ราชการ
จังหวัด)
(ในกรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าวต้ องยื่น
สาเนาหนังสือ
เดินทาง)
(เฉพาะนิตบิ คุ คล)

(ในกรณีที่ผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลต่างด้ าว
ต้ องยื่นหนังสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้ าว
จากกระทรวง
พาณิชน์วา่ ไม่ขดั
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

ทะเบียนบ้ าน
สานักงานใหญ่

กรมการปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

ฉบับ

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้ าว พ.ศ.
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรื อบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุน)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กรณีการขอ
อนุญาตผลิต
อาหาร
แบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขออนุญาตตัง้
โรงงานผลิต
อาหาร (ตาม
แบบ อ.1) (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี

-

0

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ)
ทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
ทะเบียนบ้ านของ กรมการปกครอง
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
หนังสือยินยอม ให้ ใช้ สถานที่หรื อ
สัญญาเช่า กรณี
ผู้ขออนุญาต
ไม่ได้ เป็ นเจ้ าบ้ าน
ของสถานที่ผลิต
และสถานที่เก็บ
อาหาร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

2

ฉบับ

0

2

ชุด

0

2

ชุด

หมำยเหตุ

(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา)
(ระบุชื่อเจ้ าบ้ าน
เป็ นชื่อผู้ขอ
อนุญาต)
(กรณีหนังสือ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่
ประกอบด้ วย 1.
หลักฐานแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้ ความ
ยินยอมและผู้ขอ
อนุญาต 2.สาเนา
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ (กรณี
บุคคลธรรมดา)
หรื อหนังสือจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
(กรณีนิติบคุ คล)
3. สาเนาบัตร
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ที่

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หนังสือแสดงว่า
เป็ นผู้ได้ รับ
มอบหมายให้
ดาเนินกิจการ
ของนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาต
(เฉพาะนิติ
บุคคล)

-

1

1

ฉบับ

หนังสือมอบ

-

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
ประชาชนของผู้
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่
กรณีสญ
ั ญาเช่า
ประกอบด้ วย 1.
สัญญาเช่า (ระบุที่
อยูข่ องสถานที่ที่
ให้ เช่าครบถ้ วน
ชัดเจนในสัญญา)
2. สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ให้ เช่า
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา) หรื อ
หนังสือจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
(กรณีนิติบคุ คล)
3. สาเนาบัตร
ประชาชนของผู้ให้
เช่า)
(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการ 1
คน) อาจต้ อง
ประทับตราของ
บริษัทด้ วยในกรณี
ที่ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน))
(ติดอากรแสตมป์
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

9)

แบบแปลน
แผนผังที่ถกู ต้ อง
ตามมาตราส่วน
ประกอบด้ วย 1.
แผนที่แสดงที่ตงั ้
ของโรงงานและ
สิ่งปลูกสร้ างที่อยู่
ในบริเวณ
ใกล้ เคียง 2.
แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสร้ างภายใน
บริเวณที่ดนิ ของ
โรงงาน รวมทัง้

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ชุด

หมำยเหตุ
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
(ระบุชื่อและที่ตงั ้
ทุกแผ่น และลง
รายมือชื่อโดยผู้
ดาเนินกิจการหรื อ
กรรมการที่มี
อานาจลงนามใน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลหรื อผู้รับ
มอบอานาจทัว่ ไป
ที่มีอานาจลงนาม
รับรองสาเนาทุก
แผ่น)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ระบบ กาจัดน ้า
เสียและบ่อ
บาดาล (ถ้ ามี) 3.
แบบแปลน
แผนผังของ
อาคารสถานที่
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหารที่
ถูกต้ องตาม
มาตราส่วน
รวมถึงรูป
ด้ านหน้ า
ด้ านข้ าง รูปตัด
แปลนพื ้นทุกชัน้
ตาแหน่ง
เครื่ องจักร และ
ข้ อมูล
รายละเอียดการ
ผลิตอื่นๆ
แบบแปลน
แผนผังที่ถกู ต้ อง
ตามมาตราส่วน
(ต่อ) 4. เอกสาร
รายละเอียด
10)
ต่างๆ เช่น
รายการเครื่ องมือ
เครื่ องจักร
กรรมวิธีการผลิต
ที่มาของน ้าใช้

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ชุด

หมำยเหตุ

(ระบุชื่อและที่ตงั ้
ทุกแผ่น และลง
รายมือชื่อโดยผู้
ดาเนินกิจการหรื อ
กรรมการที่มี
อานาจลงนามใน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลหรื อผู้รับ
มอบอานาจทัว่ ไป
ที่มีอานาจลงนาม
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สูตรส่วนปรกอบ
ประเภทอาหาร
ภาชนะบรรจุ
วิธีการบริ โภค
กรรมวิธีการล้ าง
เครื่ องจักร
วิธีการกาจัดขยะ
จานวนคนงาน
กรณีมีการใช้
เครื่ องมือ
เครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์การผลิต
ร่วมกันสาหรับ
11) การผลิตอาหาร
หลายชนิดต้ องมี
มาตรการป้องกัน
การปนเปื อ้ นที่
เหมาะสม
เพิ่มเติม
กรณีอาหารที่
ผลิตเป็ นอาหารที่
บรรจุอยูใ่ น
ภาชนะบรรจุที่
ปิ ดสนิท (เฉพาะ
12)
หน่อไม้ บรรจุปิ๊บ
ที่เติมกรดเพื่อ
ปรับสภาพความ
เป็ นกรด-ด่างของ
อาหารให้ มีคา่ ไม่

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รับรองสาเนาทุก
แผ่น)

0

2

ชุด

-

0

2

ชุด

(ก. เอกสาร
การศึกษา
อุณหภูมิและเวลา
ที่ใช้ ในการฆ่าเชื ้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด และแต่ละ
ขนาดบรรจุอย่าง
เหมาะสม มีการ
ระบุคา่ ความเป็ น
กรดด่างสมดุลของ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เกิน 4.6 เท่านัน)
้
ต้ องมีหลักฐาน
เพิ่มเติม คือ •
หลักฐานการ
ฝึ กอบรม
หลักสูตรผู้
ควบคุม
กระบวนการผลิต
(Retort
Supervisor) •
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา,
การฝึ กอบรม,
ประสบการณ์
ของผู้กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื ้อด้ วยความ
ร้ อน (Process
Authority) และ
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาตาม
หมายเหตุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ผลิตภัณฑ์ ใน
กรณีที่ผลิตภัณฑ์
มีชิ ้นเนื ้ออยูใ่ น
ของเหลว ต้ องระบุ
ช่วงเวลามากสุด
และอุณหภูมิใน
การเก็บเพื่อการ
ปรับสภาพชิ ้นเนื ้อ
นันให้
้ เป็ นกรด
โดยกาหนดให้ คา่
ความเป็ นกรดด่าง
สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับ
หรื อต่ากว่า 4.6
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดใน
กรรมวิธีการผลิตที่
กาหนด ภายหลัง
การฆ่าเชื ้อด้ วย
ความร้ อน
ข. การ
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื ้อ ต้ องมี
การศึกษาภายใต้
การควบคุมค่า
ความเป็ นกรดด่าง
พร้ อมทังระบุ
้
ปั จจัยวิกฤตที่ใช้
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ที่

13)

14)
15)

16)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กรณีผลิตน ้า
บริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
ต้ องมีเอกสารที่
เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
คือ ผลวิเคราะห์
น ้าดิบ (ถ้ ามี)
กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
แบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขออนุญาต
ผลิตอาหาร
(ตามแบบ อ.1)
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

2

ชุด

กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื ้อเพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าอาหารนันจะไม่
้
มีการเจริญของ
จุลินทรี ย์ที่ทาให้
เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ ในกรรมวิธีการ
ผลิตที่กาหนด)
-

-

0

0

ฉบับ

-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ)
ใบอนุญาตผลิต
อาหารที่เคย
17)
ได้ รับอนุญาต
แล้ ว
แบบแปลน
แผนผังที่ถกู ต้ อง
ตามมาตราส่วน
ประกอบด้ วย 1.
แผนที่แสดงที่ตงั ้
ของโรงงานและ
สิ่งปลูกสร้ างที่อยู่
ในบริเวณ
ใกล้ เคียง 2.
แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสร้ างภายใน
18)
บริเวณที่ดนิ ของ
โรงงาน รวมทัง้
ระบบ กาจัดน ้า
เสียและบ่อ
บาดาล (ถ้ ามี) 3.
แบบแปลน
แผนผังของ
อาคารสถานที่
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหารที่
ถูกต้ องตาม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

2

ฉบับ

-

-

1

ชุด

(ระบุชื่อและที่ตงั ้
ทุกแผ่น และลง
รายมือชื่อโดยผู้
ดาเนินกิจการหรื อ
กรรมการที่มี
อานาจลงนามใน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลหรื อผู้รับ
มอบอานาจทัว่ ไป
ที่มีอานาจลงนาม
รับรองสาเนาทุก
แผ่น)

1
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

มาตราส่วน
รวมถึงรูป
ด้ านหน้ า
ด้ านข้ าง รูปตัด
แปลนพื ้นทุกชัน้
ตาแหน่ง
เครื่ องจักร และ
ข้ อมูล
รายละเอียดการ
ผลิตอื่นๆ
แบบแปลน
แผนผังที่ถกู ต้ อง
ตามมาตราส่วน
(ต่อ) 4. เอกสาร
รายละเอียด
ต่างๆ เช่น
รายการเครื่ องมือ
เครื่ องจักร
กรรมวิธีการผลิต
19)
ที่มาของน ้าใช้
สูตรส่วนปรกอบ
ประเภทอาหาร
ภาชนะบรรจุ
วิธีการบริ โภค
กรรมวิธีการล้ าง
เครื่ องจักร
วิธีการกาจัดขยะ
จานวนคนงาน
20) กรณีมีการใช้
-

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ชุด

(ระบุชื่อและที่ตงั ้
ทุกแผ่น และลง
รายมือชื่อโดยผู้
ดาเนินกิจการหรื อ
กรรมการที่มี
อานาจลงนามใน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลหรื อผู้รับ
มอบอานาจทัว่ ไป
ที่มีอานาจลงนาม
รับรองสาเนาทุก
แผ่น)

0

2

ชุด

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เครื่ องมือ
เครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์การผลิต
ร่วมกันสาหรับ
การผลิตอาหาร
หลายชนิดต้ องมี
มาตรการป้องกัน
การปนเปื อ้ นที่
เหมาะสม
เพิ่มเติม
กรณีอาหารที่
ผลิตเป็ นอาหารที่
บรรจุอยูใ่ น
ภาชนะบรรจุที่
ปิ ดสนิท (เฉพาะ
หน่อไม้ บรรจุปิ๊บ
ที่เติมกรดเพื่อ
ปรับสภาพความ
เป็ นกรด-ด่างของ
21) อาหารให้ มีคา่ ไม่
เกิน 4.6 เท่านัน)
้
ต้ องมีหลักฐาน
เพิ่มเติม คือ •
หลักฐานการ
ฝึ กอบรม
หลักสูตรผู้
ควบคุม
กระบวนการผลิต
(Retort

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

ชุด

หมำยเหตุ

(ก. เอกสาร
การศึกษา
อุณหภูมิและเวลา
ที่ใช้ ในการฆ่าเชื ้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด และแต่ละ
ขนาดบรรจุอย่าง
เหมาะสม มีการ
ระบุคา่ ความเป็ น
กรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ใน
กรณีที่ผลิตภัณฑ์
มีชิ ้นเนื ้ออยูใ่ น
ของเหลว ต้ องระบุ
ช่วงเวลามากสุด
และอุณหภูมิใน
การเก็บเพื่อการ
ปรับสภาพชิ ้นเนื ้อ
นันให้
้ เป็ นกรด
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
Supervisor) •
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา,
การฝึ กอบรม,
ประสบการณ์
ของผู้กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื ้อด้ วยความ
ร้ อน (Process
Authority) และ
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาตาม
หมายเหตุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
โดยกาหนดให้ คา่
ความเป็ นกรดด่าง
สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับ
หรื อต่ากว่า 4.6
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดใน
กรรมวิธีการผลิตที่
กาหนด ภายหลัง
การฆ่าเชื ้อด้ วย
ความร้ อน
ข. การ
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื ้อ ต้ องมี
การศึกษาภายใต้
การควบคุมค่า
ความเป็ นกรดด่าง
พร้ อมทังระบุ
้
ปั จจัยวิกฤตที่ใช้
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื ้อเพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าอาหารนันจะไม่
้
มีการเจริญของ
จุลินทรี ย์ที่ทาให้
เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ ในกรรมวิธีการ
ผลิตที่กาหนด)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กรณีผลิตน ้า
บริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
22) ต้ องมีเอกสารที่
เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
คือ ผลวิเคราะห์
น ้าดิบ (ถ้ ามี)
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

23)

0

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

2

ชุด

-

1

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมไม่ ถงึ 5 แรงม้ ำและคนงำนตัง้ แต่ 7 คน แต่ ไม่ ถงึ 20 คน
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ (ชาระค่าธรรมเนี ยมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
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จังหวัดอุบลราชธานี )
2)

เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมไม่ ถงึ 5 แรงม้ ำและคนงำนตัง้ แต่ 20 คนขึน้ ไป
ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บาท
หมำยเหตุ (ชาระค่าธรรมเนี ยมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี )

3)

เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมตัง้ แต่ 5 แรงม้ ำ แต่ ไม่ ถึง 10 แรงม้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม 6,000 บาท
หมำยเหตุ (ชาระค่าธรรมเนี ยมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี )

4)

เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมตัง้ แต่ 10 แรงม้ ำ แต่ ไม่ ถงึ 25 แรงม้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม 7,000 บาท
หมำยเหตุ (ชาระค่าธรรมเนี ยมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี )

5)

เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมตัง้ แต่ 25 แรงม้ ำ แต่ ไม่ ถงึ 50 แรงม้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม 8,000 บาท
หมำยเหตุ (ชาระค่าธรรมเนี ยมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี )

6)

เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมตัง้ แต่ 50 แรงม้ ำขึน้ ไป
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ (ชาระค่าธรรมเนี ยมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี )

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0
4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
หมายเหตุ -
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2)

3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์จดั การเรื่ องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน1
้ อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ (โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail :1556@fda.moph.go.th
สายด่วน 1556 สายด่วนของรัฐบาล 1111 สานักอาหาร โทร. 02-590-7320)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (กรณีขอใหม่)
2)

แบบฟอร์ มและตัวอย่างการกรอกข้ อมูล
-

3)

รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอย่าง
-

4)

รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆ และตัวอย่าง
-

5)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (กรณีเพิ่มประเภท)
-

19. หมำยเหตุ
1. การขออนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.1) (ขอใหม่) และการขอเพิ่มประเภทอาหารใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 52 วันทาการ
(กรณีสถานที่ผลิตอาหารตังอยู
้ จ่ งั หวัดอุบลราชธานีและผลิตอาหารที่มอบอานาจให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้
อนุญาต)
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2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุง แก้ ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้ อม
ของผู้ประกอบการ และชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
3. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

