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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร  : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำน ีกระทรวงสำธำรณสุข 
  
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 หลักเกณฑ์ 

1) มำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ .ศ. 2522ก ำหนดให้ใบอนุญำตผลิตอำหำรที่ออกตำมมำตรำ 14 แห่ง
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี 31 ธันวำคมของปีที่สำมนับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับอนุญำตประสงค์จะ
ขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอเสียก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้วจะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้
อนุญำตจะสั่งไม่อนุญำตต่ออำยุใบอนุญำตนั้น กำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนด
ไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 1) 

2) สถำนท่ีผลิตอำหำรต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตำมข้อกฎหมำยแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
2.1. กรณีเป็นสถำนที่ผลิตน้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

(ฉบับท่ี 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพำะของน้ ำบริโภคฯ) 
2.2. กรณีเป็นสถำนที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเช้ือด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรส์ 

ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต 
และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเช้ือด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรส์ (จีเอ็มพี
เฉพำะของนมพร้อมดื่มชนิดเหลวพำสเจอร์ไรส์) 

2.3. กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ และชนิดที่ปรับกรด ต้อง
เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่องวิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และ
กำรเก็บรักษำอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีควำมเป็นกรดต่ ำและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพำะของอำหำรที่มี
ควำมเป็นกรดต่ ำและอำหำรปรับกรด) 

2.4. กรณีเป็นสถำนที่ฉำยรังสีอำหำร ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง อำหำรฉำยรังสี 
ประกำศ ณ วันท่ี 14 กันยำยน 2553 

2.5. กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะบรรจุพร้อมจ ำหน่ำย ต้องเป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำร
แปรรูปท่ีบรรจุในภำชนะพร้อมจ ำหน่ำย (จีเอ็มพีของอำหำรแปรรูปในภำชนะบรรจุพร้อมจ ำหน่ำย) 

2.6. กรณีเป็นสถำนที่ผลิตเกลือบริ โภค ต้องเป็นไปไปตำมกฎกระทรวงฉบับที่  1 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 ตำมบันทึกกำรตรวจสถำนท่ีผลิตเกลือบริโภค 

2.7. กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรทั่วไป ต้องเป็นไปไปตำมกฎกระทรวงฉบับที่  1 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 

2.8. กรณีเป็นสถำนท่ีผลิตอำหำรอื่น นอกเหนือจำก 2.1-2.7 ที่มีกำรก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกำศกรทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
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เง่ือนไข 

1) ผู้ยื่นขออนุญำตต้องเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 

2) ผู้ยื่นขออนุญำต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำขอได้ 

3) ผู้รับอนุญำตสถำนที่ผลิตอำหำรที่มีควำมประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร จะต้องมีใบรำยงำนผลกำรตรวจ
สถำนที่ผลิตอำหำร (Audit report) ที่ปรำกฏผลผ่ำนมำตรฐำน GMP เป็นหลักฐำนประกอบกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 
โดยสำมำรถติดต่อเพื่อรับกำรตรวจสถำนท่ีได้ที่ 

3.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยกำรตรวจสถำนที่เป็นไปตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร พ.ศ.2560 

3.2 หน่วยตรวจสอบและรับรองที่ขึ้นบัญชีกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำโดยสำมำรถตรวจสอบ
รำยช่ือหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ขึ้นบัญชีถูกต้อง อัตรำค่ำใช้จ่ำย และรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/FactSheet.aspx 

4) ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตำมแบบ
ตรวจสอบเอกสำรเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนำมในแบบค ำขอฯ 

5) กำรไม่อนุญำตค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะพิจำรณำไม่อนุญำต
ค ำขอฯ ในกรณีต่ำงๆ ดังต่อไปนี้  

5.1 กรณีผลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแล้วพบว่ำไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและหลัก
วิชำกำร หรือไม่สอดคล้องตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชน 

5.2 กรณีผลกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำรไม่เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้ำงต้น หรือ
ผลกำรตรวจสอบสถำนท่ีผลิตอำหำรไม่ถูกต้องตรงตำมเอกสำรหลักฐำนที่ผู้ยื่นค ำขอฯ ส่งมอบเอกสำรหลักฐำนไว้ 

6) กำรคืนค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะส่งคืนค ำขอฯ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนให้แก่ผู้ยื่นค ำขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอฯ ไม่สำมำรถส่งมอบเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนได้ตำมระยะเวลำที่ตกลง (ก ำหนด) 
ไว้ในแบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 

 
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.) 
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3. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม: 60 วันท ำกำร 

 หมำยเหตุ: ไม่นับวันที่รอผูป้ระกอบกำรปรับปรุงแก้ไข/ส่งเอกสำรเพิม่เติม 
(1)กรณีเลือกรบับริกำรจำกหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ข้ึนบัญชีกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ระยะเวลำที่ใช้ และรำยละเอียดขัน้ตอนในข้ันตอนดังกล่ำวจะขึ้นอยูก่ับหน่วยตรวจสอบและรับรองนั้นๆ
เป็นผู้ก ำหนด 

ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1. ขั้นตอนกำรยื่นควำมประสงค์ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เป็นผู้ตรวจสถำนที่เพ่ือต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (1) 
1.1) กำรตรวจสอบเอกสำร

ประกอบกำรยื่นควำม
ประสงค์ใหต้รวจสถำนท่ี
ผลิตอำหำรเพื่อกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตฯ 

1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอฯและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำให้ครบถ้วน 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 

60 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

รำยกำรเอกสำร
หลักฐำน
ประกอบกำรยื่นค ำ
ขอสำมำรถศึกษำได้
จำกเอกสำรข้อท่ี 4. 

1.2) ช ำระค่ำธรรมเนยีมตรวจ
สถำนท่ีผลติอำหำร 

ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำร
ครบถ้วนพร้อมช ำระ
ค่ำธรรมเนียมพิจำรณำและตรวจ
สถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร 
ตำม ม.44  

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

ค่ำธรรมเนียมกำร
ตรวจสถำน
ประกอบกำรด้ำน
อำหำรสำมำรถ
ตรวจสอบเพิ่มเติมได้
ที่หัวข้อ 5. 
ค่ำธรรมเนียมข้อ 5.1) 

1.3) กำรพิจำรณำสถำนท่ีผลติ
อำหำร และกำรออกใบ
รำยงำนผลกำรตรวจสถำนท่ี
ผลิตอำหำร (Audit report) 
 

1. ผู้ประเมิน/ คณะผู้ประเมิน/
ผู้เชี่ยวชำญด ำเนินกำรประเมิน
ควำมถูกต้องและสอดคล้องตำม
กฎหมำยทั้งด้ำนสถำนท่ี (โดย
กำรตรวจสอบสถำนท่ีผลติ) และ
ด้ำนเอกสำร  
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ออกใบรำยงำนผลกำรตรวจ
สถำนท่ีผลติอำหำร (Audit 
report) 
กรณีใบรำยงำนผลกำรตรวจ
สถำนที่ผ่ำนเกณฑ ์
ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำใบ
รำยงำนไปยื่นเป็นหลักฐำน
ประกอบกำรต่ออำยุในข้ันตอน
ถัดไปได ้
กรณีใบรำยงำนผลกำรตรวจ
สถำนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

45 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

-กรณีสถำนท่ีผลติ
อำหำรตั้งอยู่ต่ำง
อ ำเภอ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดัให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
อ ำเภอตรวจประเมิน
ควำมถูกต้องและ
สอดคล้องตำม
กฎหมำยทั้งด้ำน
สถำนท่ีและด้ำน
เอกสำร 
 
 
 
 
 
- กำรตรวจสถำนท่ี
ผลิตอำหำร กรณี
ตรวจซ้ ำ
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ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ผู้ประกอบกำรจะต้องมำรับใบ
รำยงำนผลกำรตรวจสถำนท่ี 
และหำกมีควำมประสงค์ที่จะให้
ตรวจสถำนท่ีซ้ ำอีกครั้ง จะต้อง
ด ำเนินกำรยื่นควำมประสงค์ 
และช ำระค่ำใช้จ่ำยกำรตรวจ
สถำนท่ีกรณตีรวจซ้ ำ  

ค่ำธรรมเนียมมีอัตรำ
เท่ำกับครึ่งหน่ึงของ
ค่ำตรวจครั้งแรก 

2. ขั้นตอนกำรยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (1) 
2.1) กำรตรวจสอบเอกสำรค ำขอ

ต่ออำยุใบอนุญำต  
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอฯและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำให้ครบถ้วน 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 

60 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

รำยกำรเอกสำร
หลักฐำน
ประกอบกำรยื่นค ำ
ขอสำมำรถศึกษำได้
จำกเอกสำรข้อท่ี 4. 

2.2) ช ำระค่ำค ำขอต่ออำยุ และ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ผลิตอำหำร  

ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำร
ครบถ้วนพร้อมช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตผลิต
อำหำร 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

ค่ำธรรมเนียม 
สำมำรถตรวจสอบ
เพิ่มเตมิได้ที่หัวข้อ 5. 
ค่ำธรรมเนียมข้อ 5.2 
และ 5.3 ) 

2.3) กำรพิจำรณำอนุญำต 
 

จัดท ำใบอนุญำต 
เสนอผูม้ีอ ำนำจลงนำม 
 

3 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

- 

2.4) กำรลงนำม ผู้มีอ ำนำจลงนำม พิจำรณำ
อนุญำตหรือไม่อนุญำต 
 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

- 

2.5) กำรแจ้งผลพิจำรณำ เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำรับ
ใบอนุญำต 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี
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4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1. ส ำหรับขั้นตอนกำรยื่นควำมประสงค์ใหส้ ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เป็นผู้ตรวจสถำนที่เพ่ือต่ออำยุใบอนุญำตผลิต
อำหำร (1) 

1.1) แบบค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ีผลิต 
และเก็บอำหำร 

กระทรวง
สำธำรณสุข 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 
ส ำนักอำหำร 

1    

1.2) ส ำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร(แบบ อ.2) 
ถ่ำยเอกสำรทุกหน้ำ 

กระทรวง
สำธำรณสุข 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 
ส ำนักอำหำร 

 1   

1.3) ส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ด ำเนนิ
กิจกำร 

กรมกำรปกครอง  1   

1.4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้ด ำเนินกิจกำร กรมกำรปกครอง  1   
1.5) ส ำเนำหนังสือเดินทำง และส ำเนำ

หนังสืออนุญำตให้ท ำงำนในประเทศไทย 
กระทรวงแรงงำน  1  ส ำหรับบคุคล

ต่ำงด้ำว 
1.6) กรณีบุคคลธรรมดำ 

- ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ หรือใบ
ทะเบียนพำณิชย ์

กระทรวงพำณิชย์ 
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ (หน่วยงำน
ส่วนกลำง) 

 1   

1.7) 
 
 
 
 

กรณีนิติบุคคล 
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล (มีครบทุกหน้ำ และคัดลอก
ส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 
เดือน) 

 
กระทรวงพำณิชย์ 
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ (หน่วยงำน
ส่วนกลำง) 

  
1 
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1.7)
ต่อ 

กรณีนิติบุคคล(ต่อ) 
- ส ำเนำหนังสือบญัชีรำยชื่อผู้ถือหุน้
(บอจ.5) (มีครบทุกหน้ำ และคดัลอก
ส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 
เดือน) (กรณีที่มีจ ำนวนหุ้นต่ำงชำติของ
บริษัทตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป ต้องยื่น
หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่ำงดำ้วจำกกระทรวงพำณชิย์ว่ำ
ไม่ขับ พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจคนต่ำง
ด้ำว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย)     

 
กระทรวงพำณิชย์ 
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ (หน่วยงำน
ส่วนกลำง) 

  
1 

  

- หนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้งผู้ด ำเนิน
กิจกำร ติดอำกรแสตมป์ 30 บำทต่อผู้
ด ำเนินกิจกำร 1 คน  

ไม่มีหน่วยงำน
เจ้ำของเอกสำร 

 1   

- ส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลที่ลงนำมใน
หนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้งฯ(กรณเีป็น
บุคคลต่ำงดำ้วต้องยื่นส ำเนำหนังสอื
เดินทำง) 

กรมกำรปกครอง  1   

1.8) หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณีผูด้ ำเนิน
กิจกำรไม่ไดม้ำด ำเนินกำรด้วยตนเอง) 
ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อผู้รับมอบ
อ ำนำจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญำตเป็นนิติ
บุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
อำจต้องประทับตรำส ำคัญของบรษิัท
ด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล) (ฉบับจริง 1 
ฉบับ )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีหน่วยงำน
เจ้ำของเอกสำร 

1    
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2. ส ำหรับขั้นตอนกำรยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 
2.1) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 

(ตำมแบบ อ.3) (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผูล้งนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 

กระทรวง
สำธำรณสุข 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 
ส ำนักอำหำร 

1    

2.2) - เฉพำะบุคคลธรรมดำ 
ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์  
- เฉพำะนิติบุคคล 
ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบยีนนิติ
บุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผูม้ี 
อ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
คัดลอกจำกกระทรวงพำณิชยไ์ว้ไมเ่กิน 6 
เดือน) 

กระทรวงพำณิชย์ 
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ (หน่วยงำน
ส่วนกลำง) 

 1   

2.3) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับมอบหมำย
ให้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญำต  (เฉพำะนิติบุคคล) ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท (ต่อผู้ด ำเนินกิจกำร 1 
คน) อำจต้องประทับตรำส ำคญัของ
บริษัทในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรบัรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีมีกำร
เปลี่ยนแปลงผู้ด ำเนินกิจกำรให้ปฏบิัติ
ตำมเงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงผู้ด ำเนิน
กิจกำรด้วย 

ไม่มีหน่วยงำน
เจ้ำของเอกสำร 

1    

2.4) ส ำเนำเอกสำรหนังสือรับรอง(Audit 
report)(กรณีตรวจสถำนท่ีด้วยหน่วย
ตรวจประเมินที่ข้ึนทะเบียนกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ขอให้น ำ
ส ำเนำผลกำรตรวจมำยื่น) 

กระทรวง
สำธำรณสุข 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 
ส ำนักอำหำร 

 1  หนังสือรับรอง
มีอำยุ 1 ป ี

2.5) ใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) ที่
ได้รับอนญุำตไว้ ฉบับจริง 

กระทรวง
สำธำรณสุข 
ส ำนักงำน 
 

1    
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2. ส ำหรับขั้นตอนกำรยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร(ต่อ) 
2.5)
ต่อ 

 คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 
ส ำนักอำหำร 

    

2.6) หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป(กรณผีูด้ ำเนิน
กิจกำรไม่ไดม้ำด ำเนินกำรด้วยตนเอง) 
ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อผู้รบัมอบ
อ ำนำจ 1 คน) กรณผีู้ขออนุญำตเป็นนิติ
บุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
อำจต้องประทับตรำส ำคัญของบรษิัท
ด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล) 

ไม่มีหน่วยงำน
เจ้ำของเอกสำร 

1    

5. ค่ำธรรมเนียม 
 1)ค่ำใช้จ่ำยกำรพิจำรณำและตรวจสถำนประกอบกำรดำ้นอำหำรเปน็ไปตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 
ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผูย้ื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภณัฑ์อำหำร พ.ศ.2560 ซึ่งมอีัตรำดังนี ้
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท) 

1 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมไมเ่กิน5 แรงม้ำและคนงำน1-6 คน 3,000.00 บำท 

2 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมมำกกว่ำ5 แรงม้ำ แต่ไมเ่กิน 20 แรงม้ำ หรอืคนงำน 7-50 คน 5,000.00 บำท 

3 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมมำกกว่ำ20แรงม้ำ แต่ไมเ่กิน 50 แรงม้ำ หรือคนงำน 51-100 คน 10,000.00 บำท 

4 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมมำกกว่ำ50แรงม้ำ แต่ไมเ่กิน 100 แรงม้ำ หรือคนงำน 101-200 คน 15,000.00 บำท 

5 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมมำกกว่ำ100แรงม้ำ หรือคนงำนมำกกว่ำ 200 คน 20,000.00 บำท 

 2) ค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 500 บำท 

3)ค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำต 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท) 

1 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้ำและคนงำนตั้งแต่ 7 คน แตไ่ม่ถึง 20 คน  3,000.00 บำท 

2 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้ำและคนงำนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป  5,000.00 บำท 

3 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมตั้งแต ่5 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 10 แรงม้ำ  6,000.00 บำท 

4 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมตั้งแต ่10 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 25 แรงม้ำ  7,000.00 บำท 

5 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมตั้งแต ่25 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 50 แรงม้ำ  8,000.00 บำท 

6 เครื่องจักรที่ใช้มีก ำลังรวมตั้งแต ่50 แรงม้ำขึ้นไป  10,000.00 บำท 
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หมำยเหตุ ช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียม ช ำระค่ำธรรมเนียมที่ กลุม่งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 
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:ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
8. หมำยเหตุ 

1)กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3) (กรณีไมม่ีเอกสำรหนังสือรับรอง หรือส ำเนำผลกำรตรวจสอบสถำนท่ี
ผลิตอำหำร) เนื่องจำกต้องตรวจสถำนท่ีผลิตอำหำร 

- ระยะเวลำ 18 วันท ำกำร (กรณสีถำนท่ีตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น) 
  - ระยะเวลำ 60 วันท ำกำร (กรณสีถำนท่ีตั้งอยู่ต่ำงอ ำเภอ) 

2) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3) (กรณีมีเอกสำรหนังสือรับรอง หรือส ำเนำผลกำรตรวจสอบสถำนท่ี
ผลิตอำหำร)จึงไม่จ ำเป็นต้องตรวจสถำนท่ีผลติอำหำรระยะเวลำ 5 วันท ำกำร 

3) กำรนับเวลำเริ่มนับตั้งแต่ไดร้ับเอกสำรที่ครบถ้วน จนถึง ลงนำมอนุญำตโดยผูม้ีอ ำนำจ ไม่นับรวมเวลำกำรชี้แจงข้อมูล
ของผู้ประกอบกำร 

4) เอกสำรที่เป็นส ำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ับมอบอ ำนำจทั่วไปท่ีมีอ ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรได้ 

5) กรุณำเตรียมเอกสำรตำมใบตรวจรับเอกสำรประกอบค ำขอฯ ใหค้รบถ้วน และถูกต้องก่อนกำรยื่นขอรับอนุญำต หำก
เอกสำรเป็นส ำเนำ ให้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

6) เวลำด ำเนินกำร ไมร่วมเวลำที่ผูร้ับบริกำรใช้ในกำรปรับปรุงสถำนที่ ช ำระค่ำธรรมเนียม และมำรับใบอนุญำต 
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9. Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

เจ้ำหน้ำที่นัดหมำยออกตรวจกับผู้ประกอบกำร 

ผู้ประกอบกำรเตรียมใบอนุญำตผลิตอำหำรฉบับจริง 
และค ำขอต่ออำยุ มำยื่นที่ สสจ.อุบลฯ 

ผู้ประกอบกำรช ำระค่ำค ำขอต่ออำยุ 500 บำท และ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมก ำลังแรงม้ำ 

สสจ. แจ้งผู้ประกอบกำรให้เข้ำมำรับ 
Audit report 

ผลตรวจ GMP ผ่ำน  ผลตรวจ GMP ไม่ผ่ำน 

ไม่จ ำเป็นต้องตรวจสถำนที่ซ้ ำ  จ ำเป็นต้องตรวจสถำนที่ซ้ ำ  
(เช่น บกพร่องด้ำนโครงสร้ำง

รุนแรง) ผู้ประกอบกำรแก้ไขด้วย
รูปภำพ 

ผ่ำน  ไม่ผ่ำน  

ลงผลใน Audit report ว่ำ 
“ผ่ำนเกณฑ์” 

Audit report ปรำกฏผล “ไม่ผ่ำน” Audit report ปรำกฏผล “ผ่ำน” 

ผู้ประกอบกำรเข้ำมำรับ Audit 
report  

- ในกรณีที่ต้องกำรให้ตรวจซ้ ำ 
จะต้องช ำระค่ำตรวจซ้ ำเป็นจ ำนวน
ครึ่งหนึ่งของค่ำตรวจครั้งแรก 

สสจ. อุบลฯ ด ำเนินกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตผลิตอำหำร 

ผู้ประกอบกำรเตรียมเอกสำร, ยื่นค ำขอ  
และช ำระค่ำตรวจสถำนที่ผลิตอำหำร  
ในกรณีตรวจต่ออำยุ ณ สสจ.อุบลฯ 
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ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
1.ชื่อกระบวนงำน:กำรขอต่ออำยใุบอนุญำตผลิตอำหำร 
2.หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
3.ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ต่ออำยุใบอนุญำต 
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 กำรเพิม่ประสิทธิภำพใน

กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑส์ุขภำพ 
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์

อำหำร พ.ศ. 2560 
6.ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พ้ืนที่ให้บริกำร:จังหวัดอุบลรำชธำน ี
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 :กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลติอำหำร 
 

 


