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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตต้ังโรงงำนผลิตอำหำร และกำรขอเพ่ิมประเภทอำหำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำน ีกระทรวงสำธำรณสุข 
  

1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   หลักเกณฑ ์
1) คู่มือฉบับน้ีใช้ส ำหรับสถำนท่ีผลิตที่เข้ำข่ำยโรงงำน ซึ่งหมำยถึง อำคำร สถำนท่ี หรือยำนพำหนะ ทีใ่ช้เครื่องจักรมีก ำลังรวม
ตั้งแต่ 50 แรงม้ำ หรือก ำลังเทียบเท่ำตั้งแต่ 50 แรงม้ำขึ้นไป หรือใช้คนงำนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่กต็ำม
เพื่อประกอบกิจกำรโรงงำน (ตำมพระรำชบัญญัตโิรงงำน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562) 
2) มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัตอิำหำร พ.ศ.2522 ก ำหนดไว้ว่ำ หำ้มมิให้ผู้ใดตั้งโรงงำนผลิตอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย เว้นแต่
ได้รับอนญุำตจำกผู้อนุญำต กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 1 และฉบับที่ 12) 
3) สถำนท่ีผลิตอำหำรต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องตำมข้อกฎหมำยแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
3.1) กรณเีป็นสถำนท่ีผลติน้ ำบรโิภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 220) 
พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จเีอ็มพีเฉพำะของน้ ำบริโภคฯ) 
3.2) กรณเีป็นสถำนท่ีผลตินมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่ำนกรรมวิธฆี่ำเช้ือด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรส์ ต้องเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเกบ็รักษำ
ผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพำะของนมพร้อมดื่ม
ชนิดเหลวพำสเจอรไ์รส)์ 
3.3) กรณเีป็นสถำนท่ีผลติอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดทีม่ีควำมเป็นกรดต่ ำ และชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเกบ็รักษำ
อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิททีม่ีควำมเป็นกรดต่ ำและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพำะของอำหำรที่มคีวำมเป็นกรดต่ ำและ
อำหำรปรับกรด) 
3.4) กรณเีป็นสถำนท่ีฉำยรังสีอำหำร ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง อำหำรฉำยรงัสี ประกำศ ณ วันท่ี 14 
กันยำยน 2553 
3.5) กรณเีป็นสถำนท่ีผลติอำหำรแปรรูปท่ีบรรจุในภำชนะบรรจุพรอ้มจ ำหน่ำย ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะ
พร้อมจ ำหน่ำย (จีเอ็มพีของอำหำรแปรรูปในภำชนะบรรจุพร้อมจ ำหน่ำย) 
3.6) กรณีเป็นสถำนท่ีผลติเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร 
พ.ศ.2522 ตำมบันทึกกำรตรวจสถำนท่ีผลิตเกลือบริโภค 
3.7) กรณเีป็นสถำนท่ีผลติอำหำรทั่วไป ต้องเป็นไปไปตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร 
พ.ศ.2522 
3.8) กรณเีป็นสถำนท่ีผลติอำหำรอื่น นอกเหนือจำก 3.1-3.7 ที่มีกำรก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 193) 
พ.ศ.2543, ประกำศกรทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติม
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 193) 
พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลติ และกำรเก็บรักษำอำหำร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
 
     เงื่อนไข 
1) ผู้ยื่นขออนุญำตต้องเป็นผู้ด ำเนนิกิจกำรหรือกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
2) ผู้ยื่นขออนุญำต ต้องประเมินผลิตภณัฑด์้วยตนเองต้องสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ที่ยื่นค ำขอได้ 
3) ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเรยีงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตำมแบบตรวจสอบ
เอกสำรเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรทีม่ีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผูล้ง
นำมในแบบค ำขอฯ 
4) กำรขออนุญำตผลิตอำหำรที่เปน็ผลิตภณัฑ์ที่มีกำรใช้สำรอำหำรหรือสำรเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยังไม่ได้
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ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน หรอืเป็นผลติภณัฑ์อำหำรใหม่ (Novel Food) ต้องผ่ำนกำรประเมินควำมปลอดภัยโดย
ผู้เชี่ยวชำญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมกำรอำหำรก่อนจึงจะขออนุญำตผลิตอำหำรได้) (ศึกษำรำยละเอียดเพิม่เตมิที่คู่มือ
ส ำหรับประชำชน เรื่องกำรขอประเมินควำมปลอดภัยของอำหำร) 
5) กำรไม่อนุญำตค ำขอ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรอืส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะพิจำรณำไม่อนญุำตค ำขอฯ 
ในกรณีต่ำงๆ ดังต่อไปนี้  
 5.1) กรณผีลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแล้วพบว่ำไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและหลักวิชำกำร หรือไม่
สอดคล้องตำมรำยละเอียดทีร่ะบไุว้ในคู่มือส ำหรับประชำชน 
 5.2) กรณผีลกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำรไม่เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3 ข้ำงต้น หรือผลกำร
ตรวจสอบสถำนท่ีผลิตอำหำรไม่ถกูต้องตรงตำมเอกสำรหลักฐำนทีผู่ย้ื่นค ำขอฯ ส่งมอบเอกสำรหลักฐำนไว้ 
6) กำรคืนค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะส่งคืนค ำขอฯ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนให้แก่ผูย้ื่นค ำขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอฯ ไมส่ำมำรถส่งมอบเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนไดต้ำมระยะเวลำที่ตกลง 
(ก ำหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
7) กรณีกรรมวิธีกำรผลิตมีควำมซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร/หรือ
ผู้เชี่ยวชำญ จะต้องใช้ระยะเวลำเพิ่มจำกท่ีระบไุว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมำณ 30-90 วันท ำกำร หรือมำกกว่ำ แล้วแต่กรณ ี
 
2.ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center : OSSC)  
ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000  
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 
 
 

   
3. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม: 60 วันท ำกำร 
หมำยเหตุ: ไม่นับวันที่รอผูป้ระกอบกำรปรับปรุงแก้ไข/ส่งเอกสำรเพิม่เติม 

ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1) 

 
 

กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอฯ และ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำให้ครบถ้วน 

0 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

2) 
 

 

กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน  
 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

3) 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสำร
ครบถ้วนและ
ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม
ตรวจสถำนท่ี 
 

ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำร
ครบถ้วน พร้อมช ำระ
ค่ำธรรมเนียมพิจำรณำและ
ตรวจสถำนประกอบกำรด้ำน
อำหำร ตำม ม.44  
 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

ค่ำธรรมเนียมพิจำรณำและ
ตรวจสถำนประกอบกำร
ด้ำนอำหำร ตำม ม.44  
- ไม่เกิน 5  แรงม้ำ  และ
คนงำน  1-6  คน                                                     
ฉบับละ  3,000  บำท 
- มำกกว่ำ  5  แรงม้ำ  แต่
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ไม่เกิน  20  แรงม้ำ  หรือ
คนงำน  7-50  คน             
ฉบับละ  5,000  บำท 
- มำกกว่ำ  20  แรงม้ำ  แต่
ไม่เกิน  50  แรงม้ำ  หรือ
คนงำน  51-100  คน ฉบับ
ละ10,000  บำท 
- มำกกว่ำ  50  แรงม้ำ  แต่
ไม่เกิน 100  แรงม้ำ  หรือ
คนงำน  101-200  คน  
ฉบับละ 15,000  บำท 
- มำกกว่ำ100  แรงม้ำ หรือ
คนงำนมำกกว่ำ  200  คน  
ฉบับละ   20,000  บำท 

4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

- กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่
ถูกต้อง ให้ผู้ยื่นค ำขอ
ด ำเนินกำรแกไ้ขข้อบกพร่อง
ตำมบันทึกข้อบกพร่อง ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด และน ำมำยื่น
ต่อเจ้ำหน้ำท่ีตำมรำยชื่อที่ระบุ
ในใบรับค ำขอ 
- กรณีเอกสำรครบถ้วนและ
ถูกต้อง ผู้ยื่นค ำขอรอรับใบ
รับค ำขอไว้เป็นหลักฐำน  

2 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี
 

- 

5) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กำรพิจำรณำ ผู้ประเมิน/ คณะผู้ประเมิน/
ผู้เชี่ยวชำญด ำเนินกำรประเมิน
ควำมถูกต้องและสอดคล้อง
ตำมกฎหมำยทั้งด้ำนสถำนท่ี
(โดยกำรตรวจสอบสถำนท่ี
ผลิต) และดำ้นเอกสำร ดังนี้ 
1. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
ค ำขอและเอกสำรประกอบ 2. 
ท ำหนังสือเสนอนำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำนีเพ่ือขออนุมัติแจ้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อ ำเภอออก
ตรวจสถำนท่ี 3. พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีอ ำเภอตรวจประเมิน
สถำนท่ี หำกพบข้อบกพร่อง 
ต้องแจ้งผู้ประกอบกำร
ปรับปรุงแก้ไข  พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำที่ต้องแล้วเสร็จ 

45 วันท ำกำร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อ ำเภอ 
และ กลุม่งำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำนีน 
 

-กรณีตรวจสถำนท่ีผลติไม่
ผ่ำน และจะต้องออกตรวจ
ซ้ ำ ผู้ประกอบกำรจะต้อง
ช ำระค่ำธรรมเนยีมเพิ่มอีก
50 % ของค่ำธรรมเนียมที่
ช ำระในครั้งแรก (ตำมข้อ 3) 
 

6) กำรพิจำรณำ ผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข 2 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ - 
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 ตำมที่ พ นั ก งำน เจ้ ำห น้ ำที่
แนะน ำภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด จำกนั้น เจ้ำหน้ำที่จะ
พิจำรณำผลตรวจสถำนที่ที่
ผ่ำนเกณฑ์ และออกผลกำร
ตรวจ (Audit Report) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

7) 
 
 

 
 
 

กำรพิจำรณำ
อนุญำและช ำระ
ค่ำธรรมเนียมค ำ
ขอ 
 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำ
รับใบ Audit Report พร้อม
ช ำระค่ำธรรมเนยีมค ำขอ
อนุญำตตั้งโรงงำนผลติอำหำร  
(ตำม ม.44) 2,000 บำท 

3 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

-ค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำต
ตั้งโรงงำนผลติอำหำร  (ตำม 
ม.44) 2,000 บำท 

8) 
 
 

กำรพิจำรณำ
อนุญำต 
 

เสนอผูม้ีอ ำนำจลงนำม 
 
 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

9) 
 
 

กำรพิจำรณำ
อนุญำต 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม พิจำรณำ
อนุญำตหรือไม่อนุญำต 
 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

10) 
 

กำรพิจำรณำ
อนุญำต และ
ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำ
รับใบอนุญำต พร้อมช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตผลิต
อำหำร 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- ค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำต
ผลิตอำหำร (ตำม พรบ.
อำหำร) 

 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

2) ค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ี       ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

3) ค ำขออนุญำตตั้งโรงงำนผลติอำหำร (ตำม
แบบ อ.1) (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำร
ที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเป็นผูล้งนำมในแบบค ำขอฯ) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

4) เอกสำรยืนยันตัวตน  
 1.ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้ขออนุญำต ใน
กรณผีู้ขออนุญำตเป็นคนต่ำงด้ำว ต้อง ยื่น
หนังสืออนุญำตให้ท ำงำนในประเทศ ซึ่ง
ออกให้โดยกระทรวงแรงงำนหรือผู้ว่ำ

- 1 0 ชุด (1.ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน
ส ำนักงำนใหญ่ (ถ้ำม)ี  
2.กรณีหนังสือยินยอมให้
ใช้สถำนท่ีผลิตหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำรหรือ
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

รำชกำรจังหวัด  
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ในกรณี
ผู้ขออนุญำตเป็นคนต่ำงด้ำวต้องยื่นส ำเนำ
หนังสือเดินทำง   
3. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (เฉพำะ
บุคคลธรรมดำ)  
4. ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผูม้อี ำนำจ
ลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (เฉพำะ
นิติบุคคล)  
5. ส ำเนำหนังสือรบัรองสญัชำติของนิติ
บุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ (บัญชีรำยชื่อ 
ผู้ถือหุ้น) (เฉพำะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) 
)(คัดลอกจำกกระทรวงพำณิชยไ์ว้ไม่เกิน 6 
เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคล
ต่ำงด้ำว ต้องยื่นหนังสือรับรองกำร
ประกอบธุรกิจนติิบุคคลต่ำงด้ำวจำก
กระทรวงพำณิชน์ว่ำไม่ขัดพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 
ตำมประเภทธรุกิจอำหำรที่ขออนญุำต 
หรือบัตรส่งเสริมกำรลงทุนตำมประเภท
ธุรกิจอำหำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
6. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของสถำนท่ีผลิต
และสถำนท่ีเก็บอำหำร  
7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ (ฉบับจริง) 
หรือส ำเนำสญัญำเช่ำสถำนท่ีผลิตและ 
สถำนท่ีเก็บอำหำร (ถ้ำมี)  
8. หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ไดร้ับมอบหมำย
ให้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
(เฉพำะนิติบุคคล) ติดอำกรแสตมป์ 30 
บำท (ต่อผู้ด ำเนินกิจกำร 1 คน) อำจต้อง
ประทับตรำของบริษัทด้วยในกรณทีี่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน)(ฉบับ
จริง1 ฉบับ) 
9. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1คน) 

สัญญำเช่ำสถำนท่ีผลติ
หรือสถำนท่ีเก็บอำหำร
ต้องแนบหลักฐำนผู้
ยินยอมให้ใช้สถำนท่ีฯ
หรือผู้ให้เช่ำสถำนท่ีฯ 
กรณผีู้ให้เช่ำเป็นบุคคล
ธรรมดำให้แนบส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน
และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
กรณผีู้ให้เช่ำเป็นนิติ
บุคคลให้แนบหนังสือ
กำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลเพิ่มเติมด้วย) 

5) เอกสำรที่เกีย่วข้อง 
1. แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องตำมมำตรำ

- 2 0 ชุด - 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ส่วน (สถำนท่ีผลิตอยู่ตำ่งจังหวัด ใช้ 2 ชุด) 
(ระบุช่ือและที่ตั้งทุกแผ่น) ประกอบด้วย  
1.1  แผนที่แสดงท่ีตั้งของโรงงำนและสิ่ง
ปลูกสร้ำงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
1.2  แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรำ้งภำยใน
บริเวณทีด่ินของโรงงำน รวมทั้งระบบ 
ก ำจัดน้ ำเสียและบ่อบำดำล (ถ้ำมี)  
1.3  แบบแปลนแผนผังของอำคำรสถำนท่ี
ผลิตและสถำนท่ีเก็บอำหำรที่ถูกตอ้งตำม
มำตรำส่วน รวมถึงรูปด้ำนหน้ำ ดำ้นข้ำง  
รูปตัด แปลนพ้ืนทุกช้ัน ต ำแหน่ง
เครื่องจักร และข้อมูลรำยละเอียดกำรผลิต
อื่นๆ 
1.4 เอกสำรรำยละเอียดต่ำงๆ เชน่ 
รำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร กรรมวิธีกำร
ผลิต ที่มำของน้ ำใช้ สูตรส่วนปรกอบ 
ประเภทอำหำร ภำชนะบรรจุ วิธีกำร
บริโภค กรรมวิธีกำรล้ำงเครื่องจักร วิธีกำร
ก ำจัดขยะ จ ำนวนคนงำน (สถำนท่ีผลิต
ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

6) กรณีมีกำรใช้เครื่องมือ เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์กำรผลิตร่วมกันส ำหรับกำรผลิต
อำหำรหลำยชนิดต้องมีมำตรกำรป้องกัน
กำรปนเปื้อนท่ีเหมำะสมเพิ่มเติม 

- 2 0 ชุด (สถำนท่ีผลติอยู่
ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

7) กรณีอำหำรที่ผลิตเป็นอำหำรที่บรรจุอยู่ใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดทีม่ีควำมเป็น
กรดต่ ำ และชนิดปรับกรด (Low-acid 
Canned Foods and Acidified Foods) 
ต้องมีส ำเนำหลักฐำนเพิ่มเตมิ คือ  
•หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผูค้วบคุม
กระบวนกำรผลติ (Retort Supervisor)  
•หลักฐำนแสดง วุฒิกำรศึกษำ, กำร
ฝึกอบรม, ประสบกำรณ์ของผู้ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำเช้ือด้วยควำมร้อน 
(Process Authority) ) (สถำนท่ีผลิตอยู่
ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 2 0 ชุด - 

8) กรณีเป็นอำหำรที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ ต้อง
ส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม 
ดังนี้          
ก. กำรศึกษำกำรกระจำยอณุหภมูใิน

- 2 0 ชุด (ก. กำรศึกษำกำร
กระจำยอณุหภมูิใน
เครื่องฆ่ำเช้ือ 
(Temperature 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

เครื่องฆ่ำเช้ือ (Temperature  
Distribution) 
ข. กำรศึกษำกำรแทรกผ่ำนควำมรอ้นใน
ผลิตภณัฑ์อำหำร (Heat Penetration)        
ค. กำรก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วย
ควำมร้อน ต้องศึกษำภำยใต้ปัจจัย 
เกี่ยวกับสปอร์ของจลุินทรีย์ที่เป็น
เป้ำหมำยในกำรก ำหนดกำรฆ่ำเชื้อ (ดู
รำยละเอียดตำมหมำยเหต)ุ(สถำนท่ีผลิต
อยู่ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

Distribution) ที่ถูกต้อง
ตำมหลักทำงวิชำกำร 
และเป็นปจัจุบัน ซึ่งต้อง
ศึกษำ ณ สถำนท่ีผลิต
ก่อนกำรใช้งำน หรือเมื่อ
มีกำรปรับเปลีย่น
อุปกรณ์และโครงสรำ้งที่
อำจมีผลกระทบต่อกำร
ท ำงำนของเครื่องฆ่ำเช้ือ 
เอกสำรดังกล่ำว ต้อง
ด ำเนินกำรและออก
เอกสำรโดยผู้ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำเช้ือด้วย
ควำมร้อน (Process 
Authority) ส ำหรับ
เครื่องฆ่ำเช้ือแบบใช้
ควำมดันเพิ่ม 
(Overpressure 
retorts) ให้ศึกษำกำร
กระจำยควำมร้อนใน
เครื่องฆ่ำเช้ือทุกเครื่อง 
และทุกบรรจุภณัฑ์ แต่
ถ้ำเป็นเครื่องฆ่ำเชื้อแบบ
ใช้ไอน้ ำ (Steam 
retort) ไม่จ ำเป็นต้อง
ศึกษำทุกเครื่อง 
ข. กำรศึกษำกำรแทรก
ผ่ำนควำมร้อนใน
ผลิตภณัฑ์อำหำร (Heat 
Penetration) ที่ถูกต้อง
ทำงวิชำกำรและเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษำ ณ 
สภำวะเดียวกับ
ผลิตภณัฑ์ที่ท ำกำรผลติ
จริง ได้แก่ เมื่อผลติ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือเมื่อ
มีกำรปลีย่นข้อก ำหนด
ของผลิตภณัฑ์ หรือ เมื่อ
มีกำรเปลี่ยนภำชนะ
บรรจุเฉพำะส ำหรับ
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด แต่
ละขนำดบรรจุ เอกสำร
ดังกล่ำวต้องด ำเนินกำร
และออกเอกสำรโดยผู้
ก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำ
เชื้อด้วยควำมร้อน 
(Process Authority) 
ค. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำเช้ือด้วย
ควำมร้อน ต้องศึกษำ
ภำยใต้ปัจจยั 
เกี่ยวกับสปอร์ของ
จุลินทรีย์ที่เป็นเป้ำหมำย
ในกำรก ำหนดกำรฆ่ำ
เชื้อ ได้แก่ คลอสต
ริเดียม โบทูลินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) หรือกรณี
ที่ใช้ตัวช้ีวัดอื่น ต้องมี
หลักฐำนทำงวิชำกำรว่ำ
มีค่ำกำรต้ำนทำนควำม
ร้อนท่ีเทียบเท่ำหรือสูง
กว่ำสปอร์ของ คลอสต
ริเดียม โบทูลินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) 

9) กรณีเป็นอำหำรชนิดที่ปรับกรด ตอ้งส่ง
เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำเพิ่มเติม 
ดังนี(้ดูรำยละเอียดตำมหมำยเหตุ)(สถำนท่ี
ผลิตต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 1 0 ชุด (ก. เอกสำรกำรศึกษำ
อุณหภูมิและเวลำที่ใช้ใน
กำรฆ่ำเชื้อผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิด และแตล่ะขนำด
บรรจุอย่ำงเหมำะสม มี
กำรระบคุ่ำควำมเป็น
กรดด่ำงสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์ ในกรณีที่
ผลติภณัฑ์มีชิ้นเนื้ออยู่ใน
ของเหลว ต้องระบุ
ช่วงเวลำมำกสดุและ
อุณหภูมิในกำรเก็บเพื่อ
กำรปรับสภำพช้ินเนื้อ
นั้นให้เป็นกรด โดย
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ก ำหนดให้ค่ำควำมเป็น
กรดด่ำงสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เท่ำกับหรือต ่ำ
กว่ำ 4.6 ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดใน
กรรมวิธีกำรผลิตที่
ก ำหนด ภำยหลังกำรฆ่ำ
เชื้อด้วยควำมร้อน 
ข. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำเช้ือ ต้อง
มีกำรศึกษำภำยใต้กำร
ควบคุมค่ำควำมเป็นกรด
ด่ำง พร้อมท้ังระบุปัจจยั
วิกฤตที่ใช้ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำเช้ือ
เพื่อให้มั่นใจว่ำอำหำร
นั้นจะไมม่ีกำรเจรญิของ
จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค 
โดยแสดงไว้ในกรรมวิธี
กำรผลิตที่ก ำหนด) 

10) กรณผีลติน้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุท่ีปิด
สนิท ต้องมีเอกสำรที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
คือ ส ำเนำผลวิเครำะห์น้ ำดิบ (ถ้ำ
มี)(สถำนท่ีผลติต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 0 1 ชุด - 

11) กรณผีลตินมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวท่ี
ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธี
พำสเจอรไ์รส์ต้องแนบเอกสำร ผูค้วบคุม
กระบวนกำรผลติเพิ่มเติม(สถำนท่ีผลิต
ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 0 1 ชุด - 

12) กรณีใช้เครื่องจักรร่วมกันในกำรผลิต
อำหำรหลำยประเภทต้องแสดงมำตรกำร
ป้องกันกำรปนเปื้อนเพิ่มเติม 

- 1 0 ฉบับ (สถำนท่ีผลติอยู่
ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

13) กรณีกำรขอเพิ่มประเภทอำหำร      
14) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึก

ข้อบกพร่อง 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

15) ค ำขออนุญำตผลิตอำหำร (ตำมแบบ อ.1)  
(ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มอี ำนำจ
ลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบค ำขอฯ) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

16) ใบอนุญำตผลิตอำหำรที่เคยไดร้ับอนุญำต
แล้ว 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 1 ชุด - 

17) เอกสำรเหมือนกำรขออนุญำตผลติและ
เพิ่มเอกสำรดังต่อไปนี ้(ดูตำมหมำยเหต)ุ 
(สถำนท่ีผลติอยู่ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ชุด (กรณีสถำนท่ีผลติเคย
ได้รับอนญุำตจำก
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดและประสงค์จะ
เพิ่มประเภทอำหำรที่
ไม่ได้มอบอ ำนำจให้
จังหวัดด ำเนินกำร ต้อง
ส่งสูตรส่วนประกอบ 
กรรมวิธีกำรผลิต 
รำยกำรเครื่องจักรที่ใช้
ของผลิตภณัฑเ์ดิมที่เคย
ได้รับอนญุำตทุกชนิด
เพิ่มเตมิ) 

 
 
5. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำร  ตำม ม.44    2,000 บำท 
2) ค่ำธรรมเนียมพิจำรณำและตรวจสถำนประกอบกำรดำ้นอำหำร ตำม ม.44 ดังนี ้

      - ไม่เกิน 5  แรงม้ำ  และคนงำน  1-6  คน                                             ฉบับละ  3,000  บำท 
   - มำกกว่ำ  5  แรงม้ำ  แตไ่ม่เกนิ  20  แรงม้ำ  หรือคนงำน  7-50  คน              ฉบับละ  5,000  บำท 
   - มำกกว่ำ  20  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้ำ  หรือคนงำน  51-100  คน         ฉบับละ  10,000  บำท 
   - มำกกว่ำ  50  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  100  แรงม้ำ  หรือคนงำน  101-200  คน      ฉบับละ  15,000  บำท 

     - มำกกว่ำ  100  แรงม้ำ  หรือคนงำนมำกกว่ำ  200  คน                               ฉบับละ  20,000  บำท 
  3) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตผลติอำหำรตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 พรบ.อำหำร พ.ศ.2522 
   - เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้ำและคนงำนตั้งแต่ 7 คน แต่ไม่ถึง 20 คน   ฉบับละ 3,000 บำท  
   - เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้ำและคนงำนตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป               ฉบับละ 5,000 บำท  
   - เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 10 แรงม้ำ                           ฉบับละ 6,000 บำท 
    - เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมตั้งแต่ 10 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 25 แรงม้ำ                         ฉบับละ 7,000 บำท 
   - เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมตั้งแต่ 25 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 50 แรงม้ำ                         ฉบับละ 8,000 บำท 
   - เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้ำขึ้นไป                                        ฉบับละ 10,000 บำท 
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6.ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 4526 2692-8 ต่อ 
1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 1 ถนนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail: 1556@fda.moph.go.th สำย
ด่วน 1556  ส ำนักอำหำร โทร. 02-590-7320 

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
7.แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

1) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึข้อบกพร่อง 
2) ค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ี       
3) ค ำขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำร (แบบ อ.1) 
4) ตัวอย่ำง แบบแปลน แผนท่ี แผนผัง (แปลนด้ำนหน้ำ ดำ้นข้ำง แปลนพื้น ด้ำนตัด) 
5) ตัวอย่ำง รำยกำรเครื่องมือเครือ่งจักร และกำรค ำนวณแรงม้ำ  
6) ตัวอย่ำง กรรมวิธีกำรผลิต ที่มำของน้ ำใช้ สูตรส่วนประกอบ ประเภทอำหำร ภำชนะบรรจุ วิธีกำรบริโภค  
   กรรมวิธีกำรลำ้งเครื่องจักร วิธีกำรก ำจัดขยะ จ ำนวนคนงำน 
7) รำยละเอยีดเพิ่มเติม สำมำรถดำวน์โหลด  ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx 

 
8.หมำยเหตุ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม: 60 วันท ำกำร  
 ทั้งนี้ ไม่นับวันที่รอผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข/ส่งเอกสำรเพิม่เตมิ 
  
9.Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/12 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำร และกำรขอเพิ่มประเภทอำหำร 
2.หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พรบ.อำหำร พ.ศ.2522 
2) พรบ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
3) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 77/2559 ลงวันท่ี 27 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภณัฑส์ุขภำพ 
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต

ผลิตภณัฑ์อำหำร พ.ศ. 2560 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พ้ืนที่ให้บริกำร: จังหวัดอุบลรำชธำนี 
8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ:  - 
9.ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด -   
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด -   
10.งำนนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ไม่ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำร 
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนผลติอำหำร และกำรขอเพิ่มประเภทอำหำร 
 
 


