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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 25 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่มีการใช้เครื่องจักรกาลังรวมไม่ถึง
5 แรงม้า หรือใช้คนงานไม่ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.
2557 ระบุไว้ว่ากรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้
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3.1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของ
น้าบริโภคฯ)
3.2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอไรส์ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิ ธีฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)
3.3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า และชนิดที่ปรับ
กรด ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับ
กรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่าและอาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉาย
รังสี ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
3.5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อม
จาหน่าย)
3.6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
3.7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
3.8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่ยื่นคาขอได้
3. ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel
Ingredients) ที่ยังไม่ได้กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่าน
การประเมินความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิต
อาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือสาหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณี
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ที่
1)

ต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ
หลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.13.8 ข้างต้น หรือผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาขอฯ ส่งมอบ
เอกสารหลักฐานไว้
6. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่น
คาขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง
(กาหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทา
การ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี ซึ่งไม่นามานับรวมเป็นระยะเวลาบริการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการยื่นคาขอฯ
กลุ่มงานคุ้มครอง และเอกสารหลักฐาน
ผู้บริโภคและ
ประกอบการพิจารณาให้
เภสัชสาธารณสุข
ครบถ้วน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ OSSC

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่น
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็นหลักฐาน

60นาที

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

5 นาที

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
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ที่

ประเภทขั้นตอน

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

7)

การแจ้งผลพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่
18 วัน
จังหวัดนครราชสีมาและผลิต
ประเภทอาหารที่มอบอานาจ
ให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้
อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัด ประเมินความ
ถูกต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายทั้งด้านสถานที่และ
ด้านเอกสาร
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 5 วันทาการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
60 นาที
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
และเพื่อส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง ไม่นับรวม
ผู้บริโภคและ
ระยะเวลาที่ผู้ยื่น
เภสัชสาธารณสุข คาขอแก้ไข
เอกสาร/หลักฐาน
,ปรับปรุง/แก้ไข
สถานที่ให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันทาการ

ที่
1)
2)
3)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้านของผู้ขอ
กรมการปกครอง 0
อนุญาต
บัตรประจาตัวประชาชน ผู้ กรมการปกครอง 0
ขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่าง
0
กระทรวงการ
ด้าวยื่นหนังสือเดินทาง
ต่างประเทศของ
ประเทศนั้นๆ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน
4) ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่าง
ด้าว ต้องยื่นหนังสือ
อนุญาตให้ทางานใน
ประเทศ
5) หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มี
อานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต
6) หนังสือรับรองสัญชาติของ
นิติบุคคล (บัญชีรายชื่อ ผู้
ถือหุ้น เฉพาะนิติบุคคลที่
เป็นบริษัท)
7) หนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต
หรือบัตรส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจอาหาร
ที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน
8) ทะเบียนบ้านของสถานที่
ผลิตและสถานที่เก็บ
อาหาร
9) ทะเบียนบ้านสานักงาน
ใหญ่
10) หนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
11) คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง ย้ายและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรการศึกษา(ของ
ผู้อานวยการโรงเรียน)
ที่

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
กระทรวงแรงงาน
หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด
กระทรวงพาณิชย์

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย์

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย์

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สานักงานเกษตร
อาเภอ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
1.แบบตรวจสอบคาขอและ
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
บันทึกข้อบกพร่องคาขอรับเลข ผู้บริโภคและ
สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย เภสัชสาธารณสุข
โรงงาน (แบบ สบ.1)
2.คาขอรับเลขสถานที่ผลิต
กลุ่มงานคุ้มครอง
2
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม ผู้บริโภคและ
แบบ สบ.1 (ผู้ดาเนินกิจการ
เภสัชสาธารณสุข
หรือกรรมการที่มีอานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคา
ขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)
3.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
1
(ฉบับจริง)หรือสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและ สถานที่เก็บ
อาหาร(ถ้ามี) แนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณี
ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้
เช่าเป็นบุคคลธรรมดา)หรือ
แนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้
เช่าเป็นนิติบุคคล)
4.เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
0
1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นคนต่างด้าว ต้อง ยื่น
หนังสืออนุญาตให้ทางานใน
ประเทศ ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด
2 สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นคนต่างด้าวต้องยื่นสาเนา
หนังสือเดินทาง

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

1

ชุด

-

-

7/13

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

3 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)
4 สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
(เฉพาะนิติบุคคล)
5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
5 สาเนาหนังสือรับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณิชย์ (บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท)
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าว ต้องยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่าง
ด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่
ขัดพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขออนุญาต หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุนตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน
6) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
6 ทะเบียนบ้านของสถานที่
ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
7 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
(ฉบับจริง) หรือสาเนาสัญญา
เช่าสถานที่ผลิตและ สถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี)
8หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

1.สาเนา
ทะเบียน
บ้าน
สานักงาน
ใหญ่ (ถ้ามี)
2.กรณี
หนังสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ผลิต
หรือสถานที่
เก็บอาหาร

1

0

1

8/13

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

หรือสัญญา
เช่าสถานที่
ผลิตหรือ
สถานที่เก็บ
อาหารต้อง
แนบ
หลักฐานผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ฯ
หรือผู้ให้เช่า
สถานที่ฯ
กรณีผู้ให้เช่า
เป็นบุคคล
ธรรมดาให้
แนบสาเนา
บัตร
ประจาตัว
ประชาชน
และสาเนา
ทะเบียน
บ้าน กรณี
ผู้ให้เช่าเป็น
นิติบุคคลให้
แนบหนังสือ
การจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
เพิ่มเติม
ด้วย)
-

บาท (ต่อผู้ดาเนินกิจการ 1 คน)
อาจต้องประทับตราของบริษัท
ด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน)(ฉบับ
จริง1 ฉบับ)
9 หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1คน)

7) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10
แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วน (ระบุชื่อและที่ตั้ง
ทุกแผ่น) ประกอบด้วย 10.1
แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน
และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 10.2 แผนผังแสดง

2
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดิน
ของโรงงาน รวมทั้งระบบ
กาจัดน้าเสียและบ่อบาดาล (ถ้า
มี) 10.3 แบบแปลนแผนผัง
ของอาคารสถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วน รวมถึงรูป
ด้านหน้า ด้านข้าง รูปตัด
แปลนพื้นทุกชั้น ตาแหน่ง
เครื่องจักร และข้อมูล
รายละเอียดการผลิตอื่นๆ
8) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10.4
เอกสารรายละเอียดต่างๆ เช่น
รายการเครื่องมือเครื่องจักร
กรรมวิธีการผลิต ที่มาของน้าใช้
สูตรส่วนปรกอบ ประเภท
อาหาร ภาชนะบรรจุ วิธีการ
บริโภค กรรมวิธีการล้าง
เครื่องจักร วิธีการกาจัดขยะ
จานวนคนงาน
9) 11.กรณีมีการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิต
ร่วมกันสาหรับการผลิตอาหาร
หลายชนิดต้องมีมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่
เหมาะสมเพิ่มเติม
10) 12.กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับ
กรด ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ดังนี(้ ดูรายละเอียดตามหมาย
เหตุ)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

2

ชุด

0

2

ฉบับ

2

ชุด

หมายเหตุ

ก. เอกสาร
การศึกษา
อุณหภูมิและ
เวลาที่ใช้ใน
การฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด
และแต่ละ

10/13

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ขนาดบรรจุ
อย่าง
เหมาะสม มี
การระบุค่า
ความเป็น
กรดด่าง
สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์มี
ชิ้นเนื้ออยู่ใน
ของเหลว
ต้องระบุ
ช่วงเวลา
มากสุดและ
อุณหภูมิใน
การเก็บเพื่อ
การปรับ
สภาพชิ้น
เนื้อนั้นให้
เป็นกรด
โดย
กาหนดให้
ค่าความเป็น
กรดด่าง
สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์
เท่ากับหรือ
ต่ากว่า 4.6
ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนดใน
กรรมวิธีการ
ผลิตที่
กาหนด
ภายหลังการ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน
ข. การ
กาหนด
กระบวนการ
ฆ่าเชื้อ ต้อง
มีการศึกษา
ภายใต้การ
ควบคุมค่า
ความเป็น
กรดด่าง
พร้อมทั้ง
ระบุปัจจัย
วิกฤตที่ใช้
กาหนด
กระบวนการ
ฆ่าเชื้อ
เพื่อให้มั่นใจ
ว่าอาหารนั้น
จะไม่มีการ
เจริญของ
จุลินทรีย์ที่
ทาให้เกิด
โรค โดย
แสดงไว้ใน
กรรมวิธีการ
ผลิตที่
กาหนด

11) 13.กรณีผลิตน้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,น้าแข็ง,
น้าแร่ธรรมชาติ ต้องมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คือ สาเนาผล
วิเคราะห์น้าดิบ
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

0

2

ชุด
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 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
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ. 1111
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1)
2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
-คาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1)
-ตัวอย่างการกรอกคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) กรณีบุคคลธรรมดา
-ตัวอย่างการกรอกคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) กรณีนิติบุคคล
-ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
3) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอย่าง
-ตัวอย่างแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโรงงานและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านหน้า
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างสถานที่ผลิตอยู่ข้างที่พักอาศัย รูปด้านหน้า, รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านหน้า
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นตึกแถวทุกชั้น
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากที่พักอาศัย รูปด้านหน้า
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากที่พักอาศัย รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากที่พักอาศัย ทุกชั้น
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-ตัวอย่างสถานที่ผลิตที่ดัดแปลงด้านข้างที่พักอาศัยเป็นสถานที่ผลิต รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นสถานที่ผลิตที่ดัดแปลงด้านข้างที่พักอาศัยเป็นสถานที่ผลิต
-ตัวอย่างรูปตัดของอาคารที่ใช้ในการผลิตอาหาร
4) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆ และตัวอย่าง
-ตัวอย่างอาหารประเภท เต้าหู้นมสด
ก. รายการเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดง
แรงม้ารวม
ข. กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดงไว้
ในแบบแปลนพื้นและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร
ค. ที่มาของน้าที่ใช้ในการผลิต
ง. สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้าหนัก และแสดงที่มาของวัตถุดิบแต่ละรายการ
จ. ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณผลิตแต่ละชนิด
ฉ. ภาชนะบรรจุอาหาร(ชนิด ขนาด สี)
ช. วิธีการบริโภค
ซ. กรรมวิธีการล้างเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆ
ฌ. วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
ญ. จานวนคนงานชาย-หญิง
ฎ. จานวนห้องน้า
19. หมายเหตุ
1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทาการ
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และ
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จจนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นับรวม
เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจ
ลงนามตามหนั ง สื อ รั บ รองของนิ ติ บุ ค คลหรื อ ผู้ รั บ มอบอ านาจทั่ ว ไปที่ มี อ านาจลงนามรั บ รองเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา/แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม
ประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม
ประเภทอาหาร/การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
5. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
6. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 60 วันทาการ
8. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้อง
ตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลด
เครื่องจักร
10. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่า
การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหารกรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้
ยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ใน
แบบ สบ.2
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้
3.1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้าบริโภคฯ)
3.2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)
3.3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่า
และอาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ
ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
3.5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย)
3.6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
3.7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522
3.8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
4. การย้ายสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารไปตั้ง ณ จังหวัดใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายสถานเกี่ยวกับการ
อนุญาตอาหารไปตั้ง ณ จังหวัดใหม่
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับคาขอที่ OSSC สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจ
ให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
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3. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รับมอบอานาจ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยังไม่ได้
กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้ ) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือ
สาหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร)
5. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้น หรือ
ผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ หรือกรณีที่
ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กาหนด
6. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแบบตรวจสอบคาขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทาการ หรือ
มากกว่า แล้วแต่กรณี
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

5)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่น
คาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคาขอ
รอรับใบรับคาขอไว้เป็นหลักฐาน
กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่
จังหวัดนครราชสีมาและผลิต
ประเภทอาหารที่มอบอานาจให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น

ระยะเวลา
ให้บริการ

60 นาที

5 นาที
18 วันทาการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หมายเหตุ
-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

6)

การลงนาม

7)

การแจ้งผลพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
ผู้อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัด ประเมินความถูกต้อง
และสอดคล้องตามกฎหมายทั้ง
ด้านสถานที่และด้านเอกสาร
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทาการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและจัดส่งเอกสาร
ให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 วันทาการ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

60 นาที

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วันทาการ
13. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันทาการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

1. การขอเพิ่มประเภทอาหาร

2)

1.1 แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

3)

1.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบคาขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น)

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ
-

5/12
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

4)

1.3 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้
1.4 สาเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้
(ถ้ามี)
1.5 แบบแปลนแผนผัง จานวน 1
ชุด (ระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น)

5)
6)

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
1.5.1 แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 1.5.2 แผนผังแสดงสิง่
ปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของ
โรงงาน รวมทั้งระบบการกาจัดน้า
เสียและบ่อบาดาล (ถ้ามี) 1.5.3
แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วน เช่นรูปด้านหน้า
ด้านข้าง รูปตัด แปลนพื้น แสดง
ตาแหน่งเครื่องจักรและข้อมู
รายละเอียดการผลิตอื่นๆ (ดู
ตัวอย่างตามรายละเอียดอื่น
ตัวอย่างแบบแปลนแผนผังและดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหาร
ที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่า และ
ชนิดปรับกรด (Low-acid
Canned Foods and
Acidified Foods) ต้องมี
สาเนาหลักฐานเพิ่มเติม คือ
•หลักฐานการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมกระบวนการ
ผลิต (Retort Supervisor)
•หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา,
การฝึกอบรม, ประสบการณ์
ของผู้กาหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (Process
Authority)
- กรณีเป็นอาหารที่มีความ
เป็นกรดต่า ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. การศึกษาการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ
(Temperature
Distribution) ที่ถูกต้องตาม
หลักทางวิชาการ และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ
สถานที่ผลิตก่อนการใช้งาน
หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์และโครงสร้างที่อาจมี
ผลกระทบต่อการทางานของ
เครื่องฆ่าเชื้อ เอกสารดังกล่าว
ต้องดาเนินการและออก
เอกสารโดยผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อน (Process Authority)
สาหรับเครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้
ความดันเพิ่ม (Overpressure
retorts) ให้ศึกษาการกระจาย
ความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อทุก
เครื่อง และทุกบรรจุภัณฑ์ แต่
ถ้าเป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอ
น้า (Steam retort) ไม่

หมายเหตุ
-
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หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
จาเป็นต้องศึกษาทุกเครื่อง
ข. การศึกษาการแทรกผ่าน
ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
(Heat Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการและเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ
สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทา
การผลิตจริง ได้แก่ เมื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเมื่อมีการป
ลี่ยนข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุ
หรืออื่นๆ เอกสารดังกล่าวต้อง
ดาเนินการและออกเอกสาร
โดยผู้กาหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (Process
Authority)
ค. การกาหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน ต้องศึกษา
ภายใต้ปัจจัยเกี่ยวกับสปอร์
ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้าหมาย
ในการกาหนดการฆ่าเชื้อ ได้แก่
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
(Clostridium botulinum)
หรือกรณีที่ใช้ตัวชี้วัดอื่น ต้องมี
หลักฐานทางวิชาการว่ามีค่า
การต้านทานความร้อนที่
เทียบเท่าหรือสูงกว่าสปอร์ของ
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
(Clostridium botulinum)
- กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับ
กรด ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. เอกสารการศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด และแต่ละขนาดบรรจุ
อย่างเหมาะสม มีการระบุค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์
มีชิ้นเนื้ออยู่ในของเหลว ต้อง
ระบุช่วงเวลามากสุดและ
อุณหภูมิในการเก็บเพื่อการ
ปรับสภาพชิ้นเนื้อนั้นให้เป็น
กรด โดยกาหนดให้ค่าความ
เป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับหรือต่ากว่า
4.6 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
ภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยความ
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หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ร้อน
ข. การกาหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อ ต้องมีการศึกษาภายใต้
การควบคุมค่าความเป็นกรด
ด่าง พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤต
ที่ใช้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารนั้นจะไม่
มีการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทา
ให้เกิดโรค โดยแสดงไว้ใน
กรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
- กรณีผลิตน้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมี
เอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คือ สาเนา
ผลวิเคราะห์น้าดิบ (ถ้ามี)
- กรณีผลิตนมพร้อมบริโภค
ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์ต้องแนบเอกสาร ผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต

7)

8)

9)

1.5.4 กรณีใช้เครื่องจักรร่วมกันใน
การผลิตอาหารหลายประเภทต้อง
แสดงมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อน
1.5.5กรณีสถานที่ผลิตเคยได้รับ
อนุญาตจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอานาจ
ให้จังหวัดดาเนินการ ต้องส่งสูตร
ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต
รายการเครื่องจักรที่ใช้ของ
ผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต
ทุกชนิดเพิ่มเติม

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

1.6 หนังสือมอบอานาจทั่วไป
กลุ่มงานคุ้มครอง
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มา
ผู้บริโภคและเภสัช
ดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
สาธารณสุข
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

1

0

ฉบับ

-
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10)

การจดทะเบียนนิติบุคคล
2.การขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร
และสถานที่เก็บอาหาร

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

11)

2.1 แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

12)

2.2 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบคาขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น)
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านของ
กลุ่มงานคุ้มครอง
สถานที่ผลิตแห่งใหม่
ผู้บริโภคและเภสัช
2.4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สาธารณสุข
(ฉบับจริง) หรือสาเนาสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
(ถ้ามี)

2

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

2.6 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้
2.7 สาเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้
(ถ้ามี)
2.7 เอกสารตามข้อ1.5 (หรือลาดับ
ที่ 5-8) ของกรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
2.8 หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล
3. การขอย้ายเฉพาะสถานที่เก็บ
อาหาร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

(แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ ห้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล)
-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
3.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึก กลุ่มงานคุ้มครอง
ข้อบกพร่อง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

13)

14)

15)
16)

17)
18)
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19)

3.2 2. แบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มีอานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และ
ต้องพิมพ์เท่านั้น)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่เก็บอาหารแห่งใหม่ 3.4
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี)

20)

21)

22)

3.6 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้
3.7 สาเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้
(ถ้ามี)
3.8 แผนผังที่ถูกต้องตามมาตรา
ส่วน ดังนี้(ระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น)
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ)

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
2

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

1

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

(แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ ห้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล)
-

1 แผนที่สังเขปแสดงทีต่ ั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูก
สร้างบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะใช้
เป็นสถานที่จัดเก็บอาหารที่ขอ
อนุญาตผลิตและเป็นข้อมูลในการ
ตรวจติดตาม
2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บ
อาหาร ให้แสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ก.แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อม
ประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง
ๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่เก็บ
อาหารและบริเวณข้างเคียง
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้อง
เก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้
สอยของห้องหรือบริเวณต่าง ๆ
ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร
โดยระบุมาตราส่วนของแปลน
พื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดงทิศทาง
เดินผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องใน
แบบแปลนด้วย
ค.การจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร
- ให้แสดงการจัดแยกเก็บอาหาร
แต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
- ให้แสดงระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสงสว่าง
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
และรักษาคุณภาพของอาหารให้
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จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

4.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบคาขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น)
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
กลุ่มงานคุ้มครอง
4.4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
ผู้บริโภคและเภสัช
(ฉบับจริง)หรือสาเนาสัญญาเช่า
สาธารณสุข
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
(ถ้ามี)

2

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ ห้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล)

4.5 เอกสารตามข้อ1.5 (หรือลาดับ
ที่ 5-8) ของกรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
4.6 กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร ให้
ระบุกาลังแรงม้ารวมเดิมที่เคย
ได้รับอนุญาต และระบุกาลัง
แรงม้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิม
ด้วย

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

23)

3.9หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณี
ผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการ
ด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30
บาท (ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อาจต้องประทับตราสาคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล
4.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น
เพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลด
เครื่องจักร เป็นต้น
4.1 แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

หมายเหตุ
คงสภาพตามความจาเป็น

24)

25)
26)

27)

28)
29)

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
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ที่
30)

31)

32)

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

ก.แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อม
ประโยชน์ใช้สอยของอาคาร
ต่าง ๆ ในบริเวณที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ข้างเคียง
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของ
ห้องเก็บอาหาร พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ใน
ชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร
โดยระบุมาตราส่วนของแปลน
พื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดง
ทิศทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละ
ห้องในแบบแปลนด้วย
ค.การจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร
- ให้แสดงการจัดแยกเก็บ
อาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
- ให้แสดงระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสงสว่าง
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เก็บและรักษาคุณภาพของ
อาหารให้คงสภาพตามความ
จาเป็นสภาพตามความจาเป็น
-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
4.7กรณีเป็นการขอเพิ่มสถานที่เก็บ กลุ่มงานคุ้มครอง
อาหาร ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ผู้บริโภคและเภสัช
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ)
สาธารณสุข
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

4.8 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 4.9
สาเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ
สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
4.10หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล)

15. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
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16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
2)
ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง
3)
ตัวอย่างรายละเอียดอื่น
4)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอเพิ่มประเภท)
5)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอย้ายสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร)
6)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มหรือลดสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม
หรือลดเครื่องจักร)
7)
หลักเกณฑ์การย้ายสถานเกี่ยวกับการอนุญาตอาหารไปตั้ง ณ จังหวัดใหม่
18. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาการขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต
1.1. การขอเพิ่มประเภทอาหาร ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทาการ ระยะเวลา 65 วันทาการ (กรณีสถานที่ผลิต
อาหารผลิตประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต)
1.2. การขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ระยะเวลา 40 วันทาการ
1.3. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น เพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร หรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง
หรือเพิ่ม-ลดเครื่องจักร เป็นต้น ระยะเวลา 25 วันทาการ หรือระยะเวลา 65 วันทาการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารผลิต
ประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต)
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุงแก้ไขสถานที่
ผลิตที่เป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา/แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกาหนด
ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้อง
ตรวจสถานที่ผลิต)
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต ได้แก่
- การขอแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนบุคคลผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)
- การขอแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้) เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้าน เนื่องจากสานักงานเขตแจ้งเปลี่ยนแปลงแต่สถานที่ผลิตยังคงตั้งอยู่ที่เดิม
- การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
(ที่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนตัวบุคคล)การขอเปลี่ยน เพิ่ม หรือลด ผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
- การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้
ในแบบ สบ.1 สาหรับในกรณีที่เป็นการประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รับอนุญาตยื่นความ
ประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานที่เก็บอาหารให้ถูกต้อง
ตามหลักฐานเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
3. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่า
การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหารกรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้
ยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ใน
แบบ สบ.2
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับคาขอที่ OSSC (One Stop Service center)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจ
ดาเนินการแทนแนบด้วย)
3. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รับมอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแบบตรวจสอบคาขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
3)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน

4)

การตรวจสอบเอกสาร

5)

การพิจารณา

กรณีสถานที่ผลิตอาหาร
ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา
คณะผู้ประเมินของจังหวัด
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย

6)

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต

7)

การแจ้งผลพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

60 นาที

5 นาที

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

4 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

5 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
ผู้บริโภคและเภสัช
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
สาธารณสุข
และส่งมอบแบบ สบ.2 แก่
ผู้ประกอบการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ

-
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14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
1.1 แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
1.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

1.3 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ผลิตล่าสุด หรือ
1.4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(เฉพาะนิติบุคคล) ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อนิติ
บุคคลสถานที่ผลิตล่าสุด(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.5สาเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็นบริษัท คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าว ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต จานวน
1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผลิตเพื่อจาหน่าย
จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

1. กรณีการขอแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รบั อนุญาต)
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จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
2.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
2.2 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)
2.3 สาเนาเอกสารการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ที่ กลุ่มงานคุ้มครอง
ได้รับอนุญาตไว้จากสานักงานเขต กระทรวงมหาดไทย ผู้บริโภคและเภสัช
ที่สถานที่รับอนุญาตนั้นตั้งอยู่ 2.4 สาเนาทะเบียน สาธารณสุข
บ้านของสถานที่ผลิตและ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่
ได้รับอนุญาตไว้และมีการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของสถานที่
นั้นจากสานักงานเขต กระทรวงมหาดไทย
2.5 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 2.6 สาเนา
ผู้บริโภคและเภสัช
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน สาธารณสุข
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
2.7หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ กลุ่มงานคุ้มครอง
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ผู้บริโภคและเภสัช
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ สาธารณสุข
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

6)

1.6 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 1.7 สาเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
1.8 หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
2. กรณีการขอแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บอาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

6/10
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
3.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการและสาเนา กลุ่มงานคุ้มครอง
บัตรประจาตัวประชาชน ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการเป็น ผู้บริโภคและเภสัช
คนต่างด้าว ให้ยื่นสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานใน สาธารณสุข
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง (passport)
3.4 สาเนาเอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินกิจการตามแต่กรณี
3.5 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
กลุ่มงานคุ้มครอง
ข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 3.6
ผู้บริโภคและเภสัช
สาเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
สาธารณสุข
โรงงาน (แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
3.7หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ กลุ่มงานคุ้มครอง
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ผู้บริโภคและเภสัช
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ สาธารณสุข
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
4. กรณีการขอเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ
กลุ่มงานคุ้มครอง
(กรณีนิติบุคคลเท่านั้น)
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
4.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
4.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

14)

3. กรณีการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูร้ ับอนุญาต
(กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้
ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) ของบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตไว้
3.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง

15)
16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

7/10
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
5.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

23)

4.3สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการคนใหม่และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้
ดาเนินกิจการ) ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการเป็นคนต่าง
ด้าว ให้ยื่นสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศ
(work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
(passport)
4.4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) (คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.5หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการคน
ใหม่จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้
ดาเนินกิจการ)พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการใหม่ 1 คน)
4.6 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 4.7 สาเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
4.8 หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
5.การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร(ที่เป็น
การประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)และ/หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ใน
แบบ สบ.1
5.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง

24)

25)

26)

27)

28)
29)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

8/10
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
6.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
6.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

6.3สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
การแจ้งระบุให้เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลหรือแปร
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์
(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6.4สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน6เดือน)(ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงล่าสุด)(กรณีที่มีจานวนหุ้นต่างชาติของ
บริษัทที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงถือครองหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย) 6.5 หนังสือมอบอานาจและ
แต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการจากนิติบุคคลผู้ขออนุญาตใน
สถานะใหม่ของนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ 30
บาท (ต่อผู้ดาเนินกิจการใหม่ 1 คน)

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

30)

5.3 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 5. 4 สาเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
5.5 หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
6. การขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูร้ ับอนุญาต
หรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย

31)

32)
33)
34)

35)

36)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

9/10

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

37)

6.6 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 6.7 สาเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
6.8หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) การมอบอานาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล)

38)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขชื่อสถานทีผลิต)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขที่อยู่สถานทีผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพิ่ม ลด ผู้ดาเนินกิจการ)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล)
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19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาต
โดยผู้ มี อ านาจ ไม่ นั บ รวมเวลาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขสถานที่ ผ ลิ ต ความไม่ พ ร้ อ มของผู้ ป ระกอบการ และชี้ แ จงข้ อ มู ล ของ
ผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา/แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 18 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. คู่มือฉบับนี้ใช้สาหรับสถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน ซึ่งหมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 ที่มีการใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้
คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กาหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อ
จาหน่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 12)
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้
3.1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของ
น้าบริโภคฯ)
3.2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอไรส์ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)
3.3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า และชนิดที่ปรับ
กรด ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับ
กรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่าและอาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉาย
รังสี ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
3.5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อม
จาหน่าย)
3.6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
3.7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
3.8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
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เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่ยื่นคาขอได้
3. ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel
Ingredients) ที่ยังไม่ได้กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่าน
การประเมินความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิต
อาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือสาหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณี
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ
หลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3
ข้างต้น หรือผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาขอฯ ส่งมอบ
เอกสารหลักฐานไว้
6. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่
ผู้ยื่นคาขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง
(กาหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทา
การ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี ซึ่งไม่นามานับรวมเป็นระยะเวลาบริการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
ผู้ประกอบการยื่นคาขอฯ และ
เอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่น
คาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ OSSC

ระยะเวลา
ให้บริการ
60 นาที

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

หมายเหตุ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

4)

การตรวจสอบเอกสาร

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

7)

การแจ้งผลพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่นคาขอ
รอรับใบรับคาขอไว้เป็นหลักฐาน
สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่จังหวัด
นครราชสีมาและผลิตประเภท
อาหารที่มอบอานาจให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
คณะผู้ประเมินของจังหวัด
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทั้งด้าน
สถานที่และด้านเอกสาร
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทาการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป

ระยะเวลา
ให้บริการ
5 นาที

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

18 วันทาการ

5 วันทาการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

60 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)
3)
4)
5)

หน่วยงาน
จานวน
ภาครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง
กรมการ
ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
0
ปกครอง
กรมการ
บัตรประจาตัวประชาชน ผู้ขออนุญาต
0
ปกครอง
กระทรวงการ
ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าวยื่นหนังสือ
0
ต่างประเทศของ
เดินทาง
ประเทศนั้นๆ
ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว ต้องยื่นหนังสือ กระทรวง
0
แรงงานหรือผู้ว่า
อนุญาตให้ทางานในประเทศ
ราชการจังหวัด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง กระทรวง
0
พาณิชย์
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

6)

หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผู้ถือหุ้น) (เฉพาะนิติบุคคลที่เป็น
บริษัท)
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต หรือบัตรส่งเสริม
การลงทุนตามประเภทธุรกิจอาหารที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
ทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบ้านสานักงานใหญ่

7)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กระทรวง
พาณิชย์
กระทรวง
พาณิชย์

กรมการ
ปกครอง
กรมการ
9)
ปกครอง
11) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจ สานักงาน
เกษตรอาเภอ
ชุมชน
10) คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง ย้าย สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
การศึกษา(ของผู้อานวยการโรงเรียน)
8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้
ไม่เกิน 6 เดือน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

1.กรณีการขออนุญาตผลิตอาหาร

2)

1.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้อบกพร่องคาขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต
อาหาร
(แบบอ.1)

3)

1.2คาขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
(แบบ อ.1) (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่
มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.3 ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้
ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว ต้อง ยื่นหนังสือ
อนุญาตให้ทางานในประเทศ ซึ่งออกให้โดย

4)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
1.4 บัตรประจาตัวประชาชน ในกรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือ
เดินทาง
1.5 ใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา)
1.6 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
1.7 หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) )(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณี
ที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ต้องยื่น
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารที่
ขออนุญาต หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน
1.8 ทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บอาหาร
1.9 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง)
หรือสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและ สถานที่เก็บ
อาหาร (ถ้ามี)
1.10 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
(เฉพาะนิติบุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้ดาเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน)(ฉบับจริง1
ฉบับ)
1.11 หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้
ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1คน)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

1ทะเบียนบ้านสานักงานใหญ่
(ถ้ามี)
2กรณีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารหรือ
สัญญาเช่าสถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เก็บอาหารต้องแนบ
หลักฐานผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ฯ
หรือผู้ให้เช่าสถานที่ฯ กรณีผใู้ ห้
เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้ให้
เช่าเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือ
การจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มเติม
ด้วย)
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ที่
7)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 1.12 แบบแปลน
แผนผังที่ถูกต้องตามมาตราส่วน (ระบุชื่อ
และที่ตั้งทุกแผ่น) ประกอบด้วย 1.12.1
แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 1.12.2 แผนผัง
แสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของ
โรงงาน รวมทั้งระบบ กาจัดน้าเสียและบ่อ
บาดาล (ถ้ามี)
1.12.3 แบบแปลนแผนผังของอาคาร
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วน รวมถึงรูปด้านหน้า ด้านข้าง
รูปตัด แปลนพื้นทุกชั้น ตาแหน่งเครื่องจักร
และข้อมูลรายละเอียดการผลิตอื่นๆ
8) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 1.12.4 เอกสาร
รายละเอียดต่างๆ เช่น รายการเครื่องมือ
เครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต ที่มาของน้าใช้
สูตรส่วนประกอบ ประเภทอาหาร ภาชนะ
บรรจุ วิธีการบริโภค กรรมวิธีการล้าง
เครื่องจักร วิธีการกาจัดขยะ จานวนคนงาน
9) 1.13กรณีมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์การผลิตร่วมกันสาหรับการผลิต
อาหารหลายชนิดต้องมีมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เหมาะสมเพิ่มเติม
10) 1.14กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหารที่บรรจุอยู่
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น
กรดต่า และชนิดปรับกรด (Low-acid
Canned Foods and Acidified Foods)
ต้องมีสาเนาหลักฐานเพิ่มเติม คือ
• หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต (Retort Supervisor)
• หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา, การ
ฝึกอบรม, ประสบการณ์ของผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process
Authority)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

2

ชุด

-

0

2

ชุด

-

0

2

ชุด

0

2

ชุด
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

11) 1.15กรณีเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดต่า
ต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ดังนี้
ก. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่อง
ฆ่าเชื้อ (Temperature Distribution)ข.
การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat Penetration)
ข. การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อน ต้องศึกษาภายใต้ปัจจัย เกี่ยวกับสปอร์
ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้าหมายในการ
กาหนดการฆ่าเชื้อ (ดูรายละเอียดตามหมาย
เหตุ)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

2

ชุด

หมายเหตุ
ก. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
ในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature
Distribution) ที่ถูกต้องตามหลัก
ทางวิชาการ และเป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ต้องศึกษา ณ สถานที่ผลิตก่อน
การใช้งาน หรือเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และ
โครงสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อ
การทางานของเครื่องฆ่าเชื้อ
เอกสารดังกล่าว ต้องดาเนินการ
และออกเอกสารโดยผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Process Authority) สาหรับ
เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ความดันเพิ่ม
(Overpressure retorts) ให้
ศึกษาการกระจายความร้อนใน
เครื่องฆ่าเชื้อทุกเครื่อง และทุก
บรรจุภัณฑ์ แต่ถ้าเป็นเครื่องฆ่า
เชื้อแบบใช้ไอน้า (Steam retort)
ไม่จาเป็นต้องศึกษาทุกเครื่อง
ข. การศึกษาการแทรกผ่านความ
ร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat
Penetration) ที่ถูกต้องทาง
วิชาการและเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้อง
ศึกษา ณ สภาวะเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิตจริง ได้แก่
เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเมื่อมี
การปลี่ยนข้อกาหนดของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ เมื่อมีการเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุเฉพาะสาหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด แต่ละขนาด
บรรจุ เอกสารดังกล่าวต้อง
ดาเนินการและออกเอกสารโดยผู้
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน (Process Authority)
ค. การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน ต้องศึกษาภายใต้
ปัจจัยเกี่ยวกับสปอร์ของจุลินทรีย์
ที่เป็นเป้าหมายในการกาหนดการ
ฆ่าเชื้อ ได้แก่ คลอสตริเดียม โบทู
ลินั่ม (Clostridium botulinum)
หรือกรณีที่ใช้ตัวชี้วัดอื่น ต้องมี
หลักฐานทางวิชาการว่ามีค่าการ
ต้านทานความร้อนที่เทียบเท่า
หรือสูงกว่าสปอร์ของ คลอสต
ริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium
botulinum)
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ที่

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

2

ชุด

ก. เอกสารการศึกษาอุณหภูมิและ
เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด และแต่ละขนาดบรรจุ
อย่างเหมาะสม มีการระบุค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มี
ชิ้นเนื้ออยู่ในของเหลว ต้องระบุ
ช่วงเวลามากสุดและอุณหภูมิใน
การเก็บเพื่อการปรับสภาพชิ้นเนื้อ
นั้นให้เป็นกรด โดยกาหนดให้ค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับหรือต่ากว่า 4.6
ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
กรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
ภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ข. การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
ต้องมีการศึกษาภายใต้การ
ควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง
พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่ใช้
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้
มั่นใจว่าอาหารนั้นจะไม่มีการ
เจริญของจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค
โดยแสดงไว้ในกรรมวิธีการผลิตที่
กาหนด)

0

2

ชุด

-

0

2

ชุด

1

0

ฉบับ

0
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

12) 1.16กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับกรด ต้องส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ)

13) 1.17กรณีผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท,น้าแข็ง,น้าแร่ธรรมชาติ ต้องมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คือ สาเนาผลวิเคราะห์น้า
ดิบ
14) 1.18กรณีผลิตนมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวที่
ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ต้องแนบเอกสาร ผู้ควบคุม
กระบวนการผลิตเพิ่มเติม
15) 1.19กรณีใช้เครื่องจักรร่วมกันในการผลิต
อาหารหลายประเภทต้องแสดงมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนเพิ่มเติม
16) 2.กรณีการขอเพิ่มประเภทอาหาร
17) 2.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้อบกพร่องคาขออนุญาตผลิตอาหาร(ตาม
แบบ อ.1)
18) 2.2คาขออนุญาตผลิตอาหาร(ตามแบบ อ.1)
(ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลง
นามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบคาขอฯ)

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

19) 2.3ใบอนุญาตผลิตอาหารที่เคยได้รับอนุญาต กลุ่มงานคุ้มครอง
แล้ว
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
20) 2.4เอกสารเหมือนการขออนุญาตผลิตและ
เพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้(ดูตามหมายเหตุ)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

2

ชุด

กรณีสถานที่ผลิตเคยได้รับ
อนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาและประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารที่มอบอานาจให้
จังหวัดดาเนินการ ต้องส่งสูตร
ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต
รายการเครื่องจักรที่ใช้ของ
ผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต
ทุกชนิดเพิ่มเติม)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานตั้งแต่ 7 คน แต่ไม่ถึง 20 คน
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
2) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
3) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
4) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท
5) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 25 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท
6) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
หมายเหตุ การชาระค่าธรรมเนียม ข้อ1-6 สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
ห้องการเงินสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55
โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556 สายด่วนของรัฐบาล 1111 สานักอาหาร โทร. 02590-7320
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอใหม่)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)กรณีขอใหม่
2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
--คาขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
-ตัวอย่างการกรอกคาขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) กรณีบุคคลธรรมดา
-ตัวอย่างการกรอกคาขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) กรณีนิติบุคคล
-ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
3) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอย่าง
-ตัวอย่างแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโรงงานและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านหน้า
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างสถานที่ผลิตอยู่ข้างที่พักอาศัย รูปด้านหน้า, รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านหน้า
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นตึกแถวทุกชั้น
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากที่พักอาศัย รูปด้านหน้า
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากที่พักอาศัย รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากที่พักอาศัย ทุกชั้น
-ตัวอย่างสถานที่ผลิตที่ดัดแปลงด้านข้างที่พักอาศัยเป็นสถานที่ผลิต รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นสถานที่ผลิตที่ดัดแปลงด้านข้างที่พักอาศัยเป็นสถานที่ผลิต
-ตัวอย่างรูปตัดของอาคารที่ใช้ในการผลิตอาหาร
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4) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆ และตัวอย่าง
-ตัวอย่างอาหารประเภท เต้าหู้นมสด
ก.รายการเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม
ข. กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดงไว้ในแบบ
แปลนพื้นและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร
ค. ที่มาของน้าที่ใช้ในการผลิต
ง. สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้าหนัก และแสดงที่มาของวัตถุดิบแต่ละรายการ
จ. ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณผลิตแต่ละชนิด
ฉ. ภาชนะบรรจุอาหาร(ชนิด ขนาด สี)
ช.วิธีการบริโภค
ซ. กรรมวิธีการล้างเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆ
ฌ. วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
ญ. จานวนคนงานชาย-หญิง
ฎ. จานวนห้องน้า
5) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มประเภท)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) กรณีเพิ่มประเภท

19. หมายเหตุ
1. การขออนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.1) และการขอเพิ่มประเภทอาหาร ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทา
การ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ จนถึง ลงนาม
อนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ
และชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา/แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 70 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522กาหนดให้ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาต
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไป
ก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาตนั้น การขอต่ออายุและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1)
2. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้
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2.1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้าบริโภคฯ)
2.2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)
2.3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่า
และอาหารปรับกรด)
2.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ
ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
2.5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย)
2.6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
2.7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522
2.8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้
3. ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
4.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้างต้น หรือผล
การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้
5. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง (กาหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1) การตรวจสอบเอกสาร
2) การตรวจสอบเอกสาร
3) การตรวจสอบเอกสาร

4) การตรวจสอบเอกสาร
5) การพิจารณา

6) การลงนาม
7) การแจ้งผลพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
60 นาที
ของเอกสารหลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
บันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ
OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคาขอรอรับ
5 นาที
ใบรับคาขอไว้เป็นหลักฐาน
กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่จังหวัด
68 วันทา
นครราชสีมาให้สานักงานสาธารณสุข
การ
จังหวัดเป็นผู้อนุญาต คณะผู้ประเมิน
ของจังหวัด ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทั้งด้านสถานที่
และด้านเอกสาร
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
5 วันทาการ
หรือไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาภายใน
60 นาที
7 วันทาการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ออกใบชาระค่าธรรมเนียม แล้วแต่
กรณี และส่งมอบ ใบอนุญาตและ/
หรือหนังสือ แก่ผู้ประกอบการ

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

หมายเหตุ

-

-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

ระยะเวลาดาเนินการรวม 75 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง
2) คาขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(
ตามแบบ อ.3) (ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ) (ดูได้ใน
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก)
3) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(รายละเอียดตามหมายเหตุ)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้ดาเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินกิจการให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้
ดาเนินกิจการด้วย
5) กรณีไม่มีเอกสารหนังสือรับรอง หรือ
สาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร ให้แนบ บันทึกคาให้การ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

1 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)
2 สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มี
อานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ อ
อนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)(คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(บันทึกคาให้การเรื่องการต่อ
อายุใบอนุญาตผลิต จานวน 1
ฉบับ กรณีทไี่ ม่มีสาเนาหนังสือ
รับรองระบบ
GMP/HACCP/ISO22000 ตาม
มาตรฐานสากลหรือสาเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตาม
มาตรฐานกฎหมายที่ครอบคลุม
อาหารที่ผลิตและยังไม่
หมดอายุ)

5/7

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

6) กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือ
สาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร ให้แนบสาเนาหนังสือรับรอง
หรือสาเนาผลการตรวจ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

7) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ (ฉบับจริง)
8) หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้
ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการมอบ
อานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(สาเนาหนังสือรับรองระบบ
GMP/HACCP/ISO22000 ตาม
มาตรฐานสากลหรือสาเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตาม
มาตรฐานกฎหมายที่ออกโดย
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือออกโดยหน่วย
ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่ครอบคลุมอาหารที่
ผลิตและยังไม่หมดอายุ หรือ
- สาเนาผลการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือของ
หน่วยตรวจประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่
เป็นผลการตรวจภายใน 1 ปี
-

1

0

ฉบับ

-
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16. ค่าธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานตั้งแต่ 7 คน แต่ไม่ถึง 20 คน
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
2) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
3) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
4) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท
5)
6)

เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 25 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท
เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
หมายเหตุ การชาระค่าธรรมเนียม ข้อ1-6 สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
งานการเงิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก
เขตดุสิต กทม. 10300
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (ต่ออายุใบอนุญาต)
2)
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
19. หมายเหตุ
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
1.1 ระยะเวลา 75 วันทาการ (กรณีไม่มีเอกสารหนังสือรับรอง หรือสาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร)
เนื่องจากต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
1.2 ระยะเวลา 11 วันทาการ (กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือสาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร) จึงไม่
จาเป็นต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหารโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ
ไม่นับรวมเวลาการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา/แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:
จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 35 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 19/05/2015 20:02
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม
ตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตย้ายสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1)
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้
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3.1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้าบริโภคฯ)
3.2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)
3.3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่า
และอาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ
ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
3.5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย)
3.6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
3.7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522
3.8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้
3. ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่
ยังไม่ได้กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย
โดยผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้ ) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
คู่มือสาหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีต่างๆ
ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3ข้างต้น หรือผลการ
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ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้
6. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง (กาหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทาการ หรือ
มากกว่า แล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียด
ขั้นตอนการบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอฯ และเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่กาหนด และ
นามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยืนคาขอรอรับ
ใบรับคาขอไว้เป็นหลักฐาน

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

7)

การแจ้งผลพิจารณา

กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่จังหวัด
นครราชสีมาและผลิตประเภทอาหารที่
มอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้อนุญาต คณะ
ผู้ประเมินของจังหวัด ประเมินความ
ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันทาการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาและ
จัดส่งเอกสารให้ผู้ประกอบการต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วันทาการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

60 นาที

5 นาที
18 วัน

5 วันทาการ
60 นาที

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หมายเหตุ
-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

-
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14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 35 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

กรณีการย้ายสถานที่ผลิต
อาหาร และ/หรือ สถานที่เก็บ
อาหาร
แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

2)
3)

4)

5)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
คาขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิต กลุ่มงานคุ้มครอง
หรือสถานที่เก็บอาหาร (ตาม ผู้บริโภคและเภสัช
แบบ อ.5) (ผู้ดาเนินกิจการ
สาธารณสุข
หรือกรรมการที่มีอานาจลง
นามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคา
ขอฯ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1 สาเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตแห่งใหม่
2 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
(ฉบับจริง) หรือสาเนาสัญญา
เช่าสถานที่ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง
แปลนแผนผังที่ถูกต้องตาม
ผู้บริโภคและเภสัช
มาตราส่วน จานวน 1 ชุด
สาธารณสุข
(ระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น)
ประกอบด้วย
1 แผนที่แสดงที่ตั้งของ
โรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง
2 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

(แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ ห้เช่าเป็นนิติบุคคล)

1

0

ชุด

-
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6)

7)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน
รวมทั้งระบบ กาจัดน้าเสียและ
บ่อบาดาล (ถ้ามี)
3 แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วนรวมถึงรูป
ด้านหน้า ด้านข้าง รูปตัด
แปลนพื้นทุกชั้น ตาแหน่ง
เครื่องจักร และข้อมูล
รายละเอียดการผลิตอื่นๆ
กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหาร
ที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรด
ต่า และชนิดปรับกรด (Lowacid Canned Foods and
Acidified Foods) ต้องมี
สาเนาหลักฐานเพิ่มเติม คือ
• หลักฐานการฝึกอบรม
หลักสูตรผูค้ วบคุม
กระบวนการผลิต (Retort
Supervisor)
• หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา
, การฝึกอบรม, ประสบการณ์
ของผู้กาหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (Process
Authority)
กรณีเป็นอาหารที่มีความเป็น
กรดต่า ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ดังนี้
ก. การศึกษาการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ
(Temperature
Distribution)ข. การศึกษา
การแทรกผ่านความร้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat
Penetration)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ชุด

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ชุด

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ

ก. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิใน
เครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature
Distribution) ที่ถูกต้องตามหลักทาง
วิชาการ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ
สถานที่ผลิตก่อนการใช้งาน หรือเมื่อมี
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และโครงสร้างที่
อาจมีผลกระทบต่อการทางานของเครื่อง
ฆ่าเชื้อ เอกสารดังกล่าว ต้องดาเนินการ
และออกเอกสารโดยผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Process Authority) สาหรับเครื่องฆ่า
เชื้อแบบใช้ความดันเพิ่ม (Overpressure
retorts) ให้ศึกษาการกระจายความร้อน
ในเครื่องฆ่าเชื้อทุกเครื่อง และทุกบรรจุ
ภัณฑ์ แต่ถ้าเป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้า
(Steam retort) ไม่จาเป็นต้องศึกษาทุก
เครื่อง
ข. การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนใน
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หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

ข. การกาหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน ต้องศึกษา
ภายใต้ปัจจัย เกี่ยวกับสปอร์
ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้าหมาย
ในการกาหนดการฆ่าเชื้อ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

8)

กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับ
กลุ่มงานคุ้มครอง
กรด ต้องส่งเอกสาร
ผู้บริโภคและเภสัช
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม สาธารณสุข
ดังนี้ (ดูรายละเอียดตามหมาย
เหตุ)

0

1

ชุด

9)

กรณีผลิตน้าบริโภคในภาชนะ กลุ่มงานคุ้มครอง
บรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเอกสาร ผู้บริโภคและเภสัช
ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คือ
สาธารณสุข
สาเนาผลวิเคราะห์น้าดิบ (ถ้ามี)

0

1

ชุด

หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการและเป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ต้องศึกษา ณ สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่
ทาการผลิตจริง ได้แก่ เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือเมื่อมีการปลี่ยนข้อกาหนดของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
แต่ละขนาดบรรจุ เอกสารดังกล่าวต้อง
ดาเนินการและออกเอกสารโดยผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Process Authority)
ค. การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน ต้องศึกษาภายใต้ปัจจัย
เกี่ยวกับสปอร์ของจุลินทรีย์ที่เป็น
เป้าหมายในการกาหนดการฆ่าเชื้อ ได้แก่
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium
botulinum) หรือกรณีที่ใช้ตัวชี้วัดอื่น
ต้องมีหลักฐานทางวิชาการว่ามีค่าการ
ต้านทานความร้อนที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
สปอร์ของ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
(Clostridium botulinum)
ก. เอกสารการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่
ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และ
แต่ละขนาดบรรจุอย่างเหมาะสม มีการ
ระบุค่าความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีชิ้นเนื้ออยู่
ในของเหลว ต้องระบุช่วงเวลามากสุดและ
อุณหภูมิในการเก็บเพื่อการปรับสภาพชิ้น
เนื้อนั้นให้เป็นกรด โดยกาหนดให้ค่าความ
เป็นกรดด่างสมดุลของผลิตภัณฑ์เท่ากับ
หรือต่ากว่า 4.6 ภายในระยะเวลาที่
กาหนดในกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
ภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ข. การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ ต้องมี
การศึกษาภายใต้การควบคุมค่าความเป็น
กรดด่าง พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่ใช้
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้มั่นใจว่า
อาหารนั้นจะไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์ที่
ทาให้เกิดโรค โดยแสดงไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตที่กาหนด
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10) กรณีผลิตนมพร้อมบบริโภค
ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่า
เชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ต้องแนบเอกสาร ผู้
ควบคุมกระบวนการผลิต
เพิ่มเติม
11) กรณีใช้เครื่องจักรร่วมกันใน
การผลิตอาหารหลายประเภท
ต้องแสดงมาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนเพิ่มเติม
12) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

13) หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อ
ผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้องประทับตรา
สาคัญของบริษัทด้วย ในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
14) กรณีการขอย้ายเฉพาะสถานที่ กลุ่มงานคุ้มครอง
เก็บอาหาร
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
15) แบบตรวจสอบคาขอและ
กลุ่มงานคุ้มครอง
บันทึกข้อบกพร่อง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
16) คาขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิต กลุ่มงานคุ้มครอง
หรือสถานที่เก็บอาหาร (ตาม ผู้บริโภคและเภสัช
แบบ อ.5) (ผู้ดาเนินกิจการ
สาธารณสุข
หรือกรรมการที่มีอานาจลง
นามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคา
ขอฯ)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด
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จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

19) เอกสารตามข้อ 12 และข้อ
กลุ่มงานคุ้มครอง
13 เหมือนกรณีการย้าย
ผู้บริโภคและเภสัช
สถานที่ผลิต และ/หรือสถานที่ สาธารณสุข
เก็บอาหาร

1

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

17) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เอกสารเหมือนข้อ 4 ของกรณี
การย้ายสถานที่ผลิต และ/
หรือสถานที่เก็บอาหาร
18) แผนผังที่ถูกต้องตามมาตรา
ส่วน ดังนี้(ระบุชื่อและที่ตั้งทุก
แผ่น) (ดูรายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

1

ชุด

1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของ สถานที่เก็บ
อาหาร และสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณใกล้เคียง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขออนุญาตผลิตและเป็นข้อมูลใน
การตรวจติดตาม
2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร
ให้แสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ก.แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์
ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณที่ตั้ง
ของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ข้างเคียง
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้องเก็บ
อาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ในชั้นของ
อาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตรา
ส่วนของแปลนพื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดง
ทิศทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องใน
แบบแปลนด้วย
ค.การจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บอาหาร
- ให้แสดงการจัดแยกเก็บอาหารแต่ละ
ชนิดเป็นสัดส่วน
- ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ
ระบบแสงสว่าง
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของอาหารให้คง
สภาพตามความจาเป็น)

0

ชุด

9/9

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอย้ายสถานที่)
2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
3) ตัวอย่างแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดต่างๆ
19. หมายเหตุ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดย
ผู้มีอานาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา / แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การ
แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้
ดาเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/
การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การแก้ไขชื่อ
สถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนิน
กิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/การ
เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ : จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้อง
ตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร
และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
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11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม
ตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ ได้แก่
- แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนบุคคลผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)
- แก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้) เช่น การเปลี่ยนแปลงเลข
หมายประจาบ้าน เนื่องจากสานักงานเขตแจ้งเปลี่ยนแปลงแต่สถานที่ผลิตยังคงตั้งอยู่ที่เดิม
- เปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) (ที่
ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนตัวบุคคล)
- เปลี่ยน เพิ่ม หรือลด ผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
- ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ใน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร สาหรับในกรณีที่มีการประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รับอนุญาตยื่น
ความประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานที่เก็บอาหารให้
ถูกต้องตามหลักฐานเอกสารการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
3. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
4. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมารจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง (กาหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียด
ขั้นตอนการบริการ

1) การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการ

2) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

3) การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลา
ที่กาหนด และนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็นหลักฐาน

4) การตรวจสอบเอกสาร
5) การพิจารณา
6) การลงนาม
7) การแจ้งผลพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
5 นาที
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
4 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
5 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
ระยะเวลา
ให้บริการ

กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา
คณะผู้ประเมินของจังหวัด ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันทาการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาและส่งมอบใบอนุญาตและ/
หรือหนังสือ แก่ผู้ประกอบการ

หมายเหตุ
-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

1

คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(ตามแบบ ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู กลุ่มงานคุ้มครอง
รายละเอียดตามหมายเหตุ) ผู้บริโภคและเภสัช

ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

กรณีแก้ไขชื่อสถานที่ผลิต
อาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผู้รับอนุญาต)
แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

2)
3)

4)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

1

0

ฉบับ

1 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการแก้ไข ปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานที่ผลิตล่าสุด หรือ
2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (เฉพาะนิติบุคคล) ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลสถานที่ผลิต
ล่าสุด(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
3 สาเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติ
บุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น) (เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท)
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
ต่างด้าว ต้องยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต
จานวน 1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนผลิตเพื่อจาหน่ายจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ)
-

สาธารณสุข

5)

สาธารณสุข
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0

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(ตามแบบ ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
รายละเอียดในหมายเหตุ)

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้

1

0

ฉบับ

1 สาเนาหลักฐานเอกสารการแจ้งแก้ไขที่
อยู่ของสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้จาก
สานักงานเขต กระทรวงมหาดไทย ที่
สถานที่รับอนุญาตนั้นตั้งอยู่ หรือ
2 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต
และ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่ได้รับ
อนุญาตไว้ที่ได้มีการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของ
สถานที่นั้นแล้วจากสานักงานเขต
กระทรวงมหาดไทย
-

หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราสาคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่
ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
(ที่ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่
ที่รับอนุญาตไว้)
แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

10)

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

ฉบับ

6)

9)

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หมายเหตุ

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

หน่วยนับ
เอกสาร

ที่

7)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

สาธารณสุข

11)

สาธารณสุข
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

12)

หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราสาคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผู้รับอนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ดาเนิน
กิจการ (กรณีนิติบุคคล) ของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้
แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

13)

14)
15)

16)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(ตามแบบ ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู กลุ่มงานคุ้มครอง
รายละเอียดตามหมายเหตุ) ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ใน
กรณีผู้ขออนุญาต (ผู้ดาเนินกิจการ)เป็นคน
ต่างด้าว ให้ยื่นหนังสืออนุญาตให้ทางานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้นั้นและพร้อม
สาเนาหนังสือเดินทาง (passport) (ถ้ามี)
หรือ
2 สาเนาหลักฐานเอกสารการแจ้งเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาตหรือผู้
ดาเนินกิจการตามแต่กรณีจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง)
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หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

17)

ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้

1

0

ฉบับ

-

หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราสาคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้
ดาเนินกิจการ (เฉพาะกรณี
นิติบุคคล)
แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

1

0

ชุด

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการ
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ใน
กรณีที่ผู้ดาเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว ให้
ยื่นสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (passport)
2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (คัดลอก
จากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3 หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการคนใหม่จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต

18)

19)
20)
21)

22)

สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(ตามแบบ ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู กลุ่มงานคุ้มครอง
รายละเอียดตามหมายเหตุ) ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
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ที่

23)
24)

25)

26)
27)

28)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการใหม่ 1 คน)(ฉบับจริง )
-

ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้

1

0

ชุด

หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน)
การมอบอานาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัท
ด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร(กรณีที่มีการ
ประกาศแก้ไขกลุ่มประเภท
อาหารโดยสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา)และ/หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1
แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ใน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร
แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

0

ชุด

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(ตามแบบ ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ)
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้
สาธารณสุข
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

29)

หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราสาคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
กรณีการเปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคลผู้รับ
อนุญาตหรือแปรสภาพนิติ
บุคคลตามกฎหมาย(เฉพาะ
นิติบุคคล)
แบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง

30)

31)
32)

33)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(ตามแบบ ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู กลุ่มงานคุ้มครอง
รายละเอียดตามหมายเหตุ) ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีการแจ้งระบุให้เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคลหรือแปรสภาพนิติบุคคล
ตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์
(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน)
2 สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
(ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุด)(คัดลอก
จากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
(กรณีที่มีจานวนหุ้นต่างชาติของบริษัทที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงถือครองหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่าง
ด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่าง
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ที่

34)
35)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้

1

0

ฉบับ

ด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย)
3 หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการจากนิติบุคคลผู้ขออนุญาตใน
สถานะ ใหม่ของนิติบุคคลพร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้ดาเนินกิจการใหม่
1 คน) (ฉบับจริง)
-

หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน)
การมอบอานาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัท
ด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล

1

0

ฉบับ

-

สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
2) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขชื่อสถานทีผลิต)
3) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขที่อยู่สถานทีผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร)
4) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล)
5) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพิ่ม ลด ผู้ดาเนินกิจการ)
6) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหารที่มีมากกว่า 1 แห่ง)
7) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล)
19. หมายเหตุ
1. รวมระยะเวลาดาเนินการ 11 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อานาจ ไม่นับรวมเวลาการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานที่ผลิต) ไดแก การขอ
เพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานที่ผลิต) ไดแก การขอเพิ่ม-ลด
บริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 20 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจ
สถานที่ผลิต) ไดแก การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลด
เครื่องมือเครื่องจักร
11. ชองทางการใหบริการ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

2/7

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. สถานที่ผลิตที่เขาขายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใชเครื่องจักรมีกําลังรวม
ตั้งแต 5 แรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
2. สถานที่ผลิตอาหารตองปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกฎหมายแลวแตกรณี ดังนี้
2.1. กรณีเปนสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ําบริโภคฯ)
2.2. กรณีเปนสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส ตอง
เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พรอมดื่มชนิดเหลวพาสเจอรไรส)
2.3. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา และชนิดที่ปรับกรด ตองเปนไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเปนกรดต่ํา
และอาหารปรับกรด)
2.4. กรณีเปนสถานที่ฉายรังสีอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ
ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
2.5. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย ตองเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย)
2.6. กรณีเปนสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
2.7. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522
2.8. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ที่มีการกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแกไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
เงื่อนไข
1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ
2. ผูยื่นขออนุญาต ตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได
3. ผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดย
ผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือ
สําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีตางๆ
ดังตอไปนี้
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5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมเปนไปตามขอกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑขอ 2 ขางตน หรือผล
การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมถูกตองตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผูยื่นคําขอฯ สงมอบเอกสารหลักฐานไว
6. การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่ตกลง (กําหนด) ไวในแบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึกขอบกพรอง
7. กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ จะตองผานการพิจารณา
โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วัน
ทําการ แลวแตกรณี
8. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซอนหรือเปนเทคโนโลยีใหม จะตองผานการพิจารณาโดยคณะทํางาน/
คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทําการ หรือ
มากกวา แลวแตกรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

7)

การแจงผลพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ผูประกอบการยื่นคําขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน
กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายในเวลาที่
กําหนด และนํามายื่นตอเจาหนาที่
ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคําขอรอ
รับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน

ระยะเวลา
ใหบริการ

60 นาที

5 นาที

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยูจังหวัด 18 วันทําการ
นครราชสีมาและผลิตประเภทอาหาร
ที่มอบอํานาจใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต
คณะผูประเมินของจังหวัด ประเมิน
ความถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดานสถานที่และดาน
เอกสาร
ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต 5 วันทําการ
หรือไมอนุญาต

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณาภายใน 60 นาที
7 วันทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและจัดสงเอกสารใหแก
ผูประกอบการตอไป

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ชุด

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร ให
ระบุกําลังแรงมารวมเดิมที่เคย เภสัชสาธารณสุข
ไดรับอนุญาต และระบุกําลัง
แรงมาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
เดิมดวย
กรณีใชเครื่องจักรรวมกันใน
การผลิตอาหารหลายประเภท
ตองแสดงมาตรการปองกัน
การปนเปอนเพิ่มเติม

1

0

ชุด

แบบแปลนแผนผังที่ถูกตองตาม
มาตราสวน ประกอบดวย
1 แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน
และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง
2 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน
รวมทั้งระบบกําจัดน้ําเสียและบอ
บาดาล (ถามี)
3 แบบแปลนแผนผังของอาคาร
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ
อาหารที่ถูกตองตามมาตราสวน
เชน รูปดานหนา ดานขาง รูปตัด
แปลนพื้น ตําแหนงเครื่องจักร
และขอมูลรายละเอียดการผลิต
อื่นๆ)

0

1

ฉบับ

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตาม
แบบ ส.4) (ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลงนามในแบบคํา
ขอฯ) (ดูในแบบฟอรมและ
ตัวอยางการกรอก)
เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)
(ระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผน)

2)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ชุด

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

1

ฉบับ

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร

6)

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
กรณีเปนการขอเพิ่มสถานที่
เภสัชสาธารณสุข
เก็บอาหาร ใหสงเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ) (สถานที่ผลิต
อาหารอยูตางจังหวัดใช 2 ชุด)

7)

ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) ที่ไดรับอนุญาตไว
หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง) ติด
อากรแสตมป 30 บาท (ตอ
ผูรับมอบอํานาจ 1 คน) กรณีผู
ขออนุญาตเปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตองประทับตรา
สําคัญของบริษัทดวย ในกรณี
ที่ระบุไวในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล)

8)

1

หมายเหตุ
ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอม
ประโยชนใชสอยของอาคารตาง
ๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่เก็บ
อาหารและบริเวณขางเคียง
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหอง
เก็บอาหาร พรอมประโยชนใช
สอยของหองหรือบริเวณตาง ๆ
ในชั้นของอาคารที่ใชเก็บอาหาร
โดยระบุมาตราสวนของแปลน
พื้นที่ถูกตองพรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออกแตละหองใน
แบบแปลนดวย
ค.การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร
- ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหาร
แตละชนิดเปนสัดสวน
- ใหแสดงระบบการถายเท
อากาศ ระบบแสงสวาง
- ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บ
และรักษาคุณภาพของอาหารให
คงสภาพตามความจําเปนสภาพ
ตามความจําเปน)

-
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16. คาธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานตั้งแต 7 คน แตไมถึง 20 คน
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
2) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานตั้งแต 20 คนขึ้นไป
คาธรรมเนียม 5,000 บาท
3) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา แตไมถึง 10 แรงมา
คาธรรมเนียม 6,000 บาท
4) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 10 แรงมา แตไมถึง 25 แรงมา
คาธรรมเนียม 7,000 บาท
5)
6)

เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 25 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา
คาธรรมเนียม 8,000 บาท
เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 50 แรงมาขึ้นไป
คาธรรมเนียม 10,000 บาท
หมายเหตุ การชําระคาธรรมเนียม ขอ1-6 สามารถชําระคาธรรมเนียมไดที่
งานการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตเวลา 8.30 – 15.30 น.

17. ชองทางการรองเรียน
1) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55
โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรมและตัวอยางการกรอก
2)
ตัวอยางแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดอื่น
3)
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (การขอเพิ่ม ลดอาคารผลิต เพิ่ม ลดเครื่องจักร)
4)
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร)
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19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดําเนินการ
1.1 ระยะเวลา 25 วันทําการ หรือ
1.2 ระยะเวลา 40 วันทําการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารผลิตประเภทอาหารที่ไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเปนผูอนุญาต)โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับรวมเวลา
ปรับปรุงแกไขสถานที่ผลิตที่เปนขอบกพรองเล็กนอย ความไมพรอมของผูประกอบการ และการชี้แจงขอมูลของ
ผูประกอบการ
2. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได
3. การเพิ่มรายการเครื่องมือเครื่องจักรหรือจํานวนคนงานที่มีผลตอคาธรรมเนียม จะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มแลวแตกรณี
และใหผูยื่นคําไปชําระคาธรรมเนียมที่ฝายการเงิน ใชเวลาโดยประมาณ 15 นาที เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว นํา
ใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่เคานเตอรบริการ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / แกไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:
จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
มาตรา 22 แห่ง พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1)
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เงื่อนไข
1. การรับคาขอที่ OSSC สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจ
ให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
3. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รับมอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแบบตรวจสอบคาขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่กาหนด และ
นามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคาขอรอรับใบ
รับคาขอไว้เป็นหลักฐาน

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

7)

การแจ้งผลพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

60 นาที

5 นาที

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ
ดาเนินการประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมาย
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต และลงนาม

4 วันทาการ

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันทาการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาและ
ออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม

60 นาที

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

5 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

-
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14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง
2) คาขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตาม
แบบ อ.4) (ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)
3) ใบรับแจ้งความ (บันทึกประจาวัน) ที่ระบุ
ใบอนุญาตผลิตอาหารสูญหายของสถานี
ตารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย
4) ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ชารุดหรือถูก
ทาลายบางส่วน แล้วแต่กรณี
5) หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(กรณีไม่มีใบอนุญาต
ชารุดหรือถูกทาลาย
บางส่วน)
-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

16. ค่าธรรมเนียม
ใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ การชาระค่าธรรมเนียม สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
งานการเงิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา/แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตนําหรือสัง่ อาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 8 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
11. ชองทางการใหบริการ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)
การจัดเตรียมสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหารตองมีรายละเอียด ดังนี้
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1 สถานที่นําเขา
1.1 เปนอาคารเคหะสถานถาวรตั้งอยูในที่เหมาะสมใชเปนสถานที่นําเขาอาหาร
1.2 มีสถานที่ตั้งอยูตามหลักฐานของการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาที่
ดําเนินกิจการ
1.3 มั่นคงและถูกสุขลักษณะ
1.4 จัดทําปายถาวรแสดงชื่อสถานที่นําเขาและปายถาวรที่มีขอความ;สถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร;
ติดหรือแขวนไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยเห็นไดงาย
2 สถานที่เก็บอาหาร
2.1 ตองตั้งอยูในที่เหมาะสมไมทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหารที่จัดเก็บไดอยางดี
2.2 เปนอาคารมีลักษณะมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่ภายในอาคารสําหรับจัดเก็บอาหารที่ขออนุญาตนําเขาได
อยางเพียงพอ
2.3 หองหรือบริเวณเก็บอาหารตองสะอาด มีระบบแสงสวาง และการระบายอากาศอยางเพียงพอ
2.4 ตองจัดเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวนไมปะปนกับสินคาอื่น หากมีสินคาอื่นอยูในอาคารเดียวกันตองแยกเก็บ
อาหารจากสินคาอื่นแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
- การเก็บอาหารนําเขาฯ รวมกับอาหารอื่น ๆ ใหแยกบริเวณเก็บเปนสัดสวน
- การเก็บอาหารรวมกับวัสดุอุปกรณอื่น ๆ เชน กลอง ลัง ภาชนะบรรจุ เปนตนตองแยกหองเก็บอาหารเปนสัดสวน
- การเก็บอาหารรวมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑยา เครื่องสําอาง และวัตถุมีพิษ จะตองกั้นหองเก็บผลิตภัณฑ
แตละชนิดดวยผนังทึบจรดเพดานใหเปนสัดสวน และมีประตูทางเขา-ออก โดยเฉพาะของแตละหองและสําหรับกรณีเก็บ
รวมกับวัตถุมีพิษจะตองไมใชทางลําเลียงขนสงรวมกันดวย
- ไมใหเก็บอาหารในโรงงานหรือสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ
- การเก็บอาหารรวมกันหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกัน ตองแยกหองเก็บเปนสัดสวน ยกเวนหองเย็นใหแยกบริเวณ
เก็บอาหารแตละรายใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน
- บริเวณหรือหองเก็บอาหารไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณอื่น ๆ เชน บริเวณที่พักอาศัยหองน้ํา-หองสวม เปนตน
2.5 ตองมีชั้นหรือยกพื้นสําหรับวางอาหารมีความสูง 8 นิ้วเปนอยางนอย ยกเวนในกรณีที่ใชเครื่องทุนแรงในการยก
สินคาใหมีความสูงตามความเหมาะสม
2.6 การจัดเก็บอาหารใหมีชองวางระหวางชั้นและหางจากผนังหองพอสมควรเพื่อสะดวกในการเก็บอาหารและทํา
ความสะอาดที่เก็บ
2.7 ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับ
ปริมาณของอาหารที่เก็บ
2.8 ใหจัดทําปายถาวรที่มีขอความสถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ติดไวในสถานทีเก็บอาหาร (ในกรณี
ที่สถานที่เก็บอาหารอยูคนละแหงกับสถานที่นําเขาฯ)
2.9 ใหจัดทําปายถาวรที่มีขอความ สถานที่เก็บอาหารติดไวหนาหองเก็บอาหาร
2.10 ใหจัดทําปายชื่อแสดงชนิดของอาหารแตละชนิดติดหรือแขวนไวในที่ที่เก็บอาหาร ตัวอยางเชน วัตถุเจือปนอาหาร
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทหรือจัดทําปายชื่อแสดงกลุมประเภทของอาหารแตละกลุม ติดหรือแขวนไวในที่ที่เก็บอาหาร
แตละกลุม เชนอาหารควบคุมเฉพาะอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารที่ตองมีฉลากอาหารทั่วไป
3. การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใชสถานที่เก็บอาหารเดิมตองมีพื้นที่หรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอ สําหรับการ
เพิ่มประเภทอาหารใหมดวย หากอาหารที่ขอเพิ่มประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บที่รักษาอุณหภูมิตาม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวย กรณีสถานที่เก็บอาหารไม
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เพียงพอหรือสถานที่เก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นตองเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหารหรือเพิ่มหองเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยตองยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานที่เก็บ
อาหารแหงใหมที่ขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
เงื่อนไข
1.ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอที่ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2.ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปน
ผูดําเนินการแทนแนบดวย)
3.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตาม
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ
4.การขออนุญาตนําเขาอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยัง
ไมไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel
Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความ
ปลอดภัยของอาหาร)
5.การออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามที่ตั้งของสถานที่นําเขาที่ปรากฏที่อยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น
6.การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
7.การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

1) การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอและเอกสาร
หลักฐาน

2) การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน

ระยะเวลา
ใหบริการ

60 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

3) การตรวจสอบเอกสาร

4) การตรวจสอบเอกสาร
5) การพิจารณา

6) การลงนาม
7) การแจงผลพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

5 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

สถานที่นําเขาอาหารตั้งอยูจังหวัด
นครราชสีมา คณะผูประเมินของ
จังหวัด ประเมินความถูกตองและ
สอดคลองตามกฎหมายทั้งดานสถานที่
(กรณีตรวจสถานที่) และดานเอกสาร
ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต

5 วันทําการ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

5 วันทําการ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณาภายใน
7 วันทําการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ผูประกอบการชําระคาธรรมเนียม
และสงมอบใบอนุญาตให
ผูประกอบการตอไป

60 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายในเวลาที่
กําหนด และนํามายื่นตอเจาหนาที่ ณ
OSSC
กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคําขอรอรับ
ใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1)
2)

ทะเบียนบานของผูขออนุญาต
บัตรประจําตัวประชาชน ผูขอ
อนุญาต
ผูขออนุญาตเปนคนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง

3)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง
0
0
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่
4)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

ผูขออนุญาตเปนคนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสืออนุญาตใหทํางานใน
ประเทศ
5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจงวัตถุประสงค และผูมี
อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต
6) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชีรายชื่อ ผูถือหุน)
(เฉพาะนิติบุคคลที่เปนบริษัท) )
7) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต
หรือบัตรสงเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
8) ทะเบียนบานของสถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บอาหาร
9) ทะเบียนบานสํานักงานใหญ
10) หนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
11) คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากร
การศึกษา(ของผูอํานวยการ
โรงเรียน)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กระทรวงแรงงานหรือ
ผูวาราชการจังหวัด

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง
สํานักงานเกษตรอําเภอ

0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)
4)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
1.กรณีการขอใบอนุญาต
นําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร
1.1 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
ขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ
อ.6)(ขอใหม)
1.2คําขออนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.6)
1.3เอกสารที่เกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดในหมายเหตุ)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
-

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
-

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข

1

สํานักอาหาร
-

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

-

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามใน
แบบคําขอฯ)

0

1

ชุด

1. ทะเบียนบานของผูขออนุญาตและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน ในกรณีผูขออนุญาตเปนคน
ตางดาว ใหยื่นสําเนาหนังสืออนุญาตใหทํางานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกใหโดย
กระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด และ
สําเนาหนังสือเดินทาง (passport)
2. ใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน)
4.หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย (บัญชีรายชื่อผูถือหุน) (เฉพาะ
นิติบุคคลที่เปนบริษัท) )(คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลตางดาว ตองยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลตางดาวจากกระทรวง
พาณิชยวาไมขัดพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขออนุญาต จํานวน 1 ฉบับ หรือบัตร
สงเสริมการลงทุนตามประเภทธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนผลิตเพื่อจําหนายจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอ
ไอ)
5.ทะเบียนบานของสถานที่นําเขาและสถานที่
เก็บอาหาร
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

5)

1.4เอกสารที่เกี่ยวของ
(ตอ)(ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ)

6)

1.5หนังสือแสดงวาเปนผู
ไดรับมอบหมายใหดําเนิน
กิจการของนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)
1.6หนังสือมอบอํานาจ
ทั่วไป (กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมาดําเนินการ
ดวยตนเอง)

7)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
2

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
6.หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชาสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บ
อาหาร (ถามี)
7.แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน ดังนี้ (ระบุชื่อ
และที่ตั้งทุกแผน) (ดูตัวอยางตามภาคผนวก 3)
7.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่นําเขาฯ
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางบริเวณ
ใกลเคียง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่จัดเก็บอาหารที่ขออนุญาตนําเขา
และเปนขอมูลในการตรวจติดตาม
7.2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให
แสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
ก. แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชนใชสอย
ของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่เก็บ
อาหารและบริเวณขางเคียง
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บอาหาร
พรอมประโยชนใชสอยของหองหรือบริเวณตาง
ๆ ในชั้นของอาคารที่ใชเก็บอาหาร โดยระบุ
มาตราสวนของแปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดง
ทิศทางเดินผานเขา-ออกแตละหองในแบบแปลน
ดวย
ค. การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปน
สัดสวน
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบแสง
สวาง
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและรักษา
คุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน
(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูดําเนินกิจการ 1
คน) อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล)
(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ
1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลการมอบ
อํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข ออนุญาต อาจตองประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)
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หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
-

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
-

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข

1

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข
11) 2.3ใบอนุญาตนําหรือสั่ง สํานักอาหาร
อาหารเขามาใน
หรือกลุมงาน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) คุมครอง
ที่ไดรับอนุญาตไว
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข

ที่
8)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

2.กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหารใน
ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.6)
(สําหรับสถานที่เก็บ
อาหารที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไข
หองเก็บอาหาร โดยมี
บริเวณและอุปกรณ
ควบคุมการจัดเก็บอาหาร
ใหมีคุณภาพเพียงพอกับ
การจัดเก็บรักษาคุณภาพ
อาหารทั้งหมด) :
9) 2.1แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
ขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักรตามแบบ
อ.6(ขอใหม)
10) 2.2คําขออนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักรตามแบบ
อ.6

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

-

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามใน
แบบคําขอฯ)

1

0

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
คาธรรมเนียม 15,000 บาท
2)

สําหรับคําขออนุญาต (ขอเพิ่มประเภทอาหาร)
ไมมีคาธรรมเนียม
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบ อ.6
-คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบบุคคลธรรมดา)
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบนิติบุคคล)
2) ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
-ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติบุคคล)
3) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
4) ตัวอยางแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหาร
-ตัวอยางแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหาร
-ตัวอยางแผนผังสถานที่นําเขาสถานที่เก็บอาหารและบริเวณขางเคียง
19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 วันทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารที่ครบถวน จนถึง ตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ ลงนามอนุญาตโดยผูมี
อํานาจ ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบดวยตามกรณี
3. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / แกไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คู่มือสาหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน
ใบอนุญาตฯ
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ได้กาหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าซึ่งอาหารเพื่อจาหน่าย เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)
มาตรา 18 กาหนดให้ใบอนุญาตนาเข้าอาหารที่ออกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้ใช้ได้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอเสียก่อน
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ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น
มาตรา 22 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2)
เงื่อนไข
ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองโดยการรับคาขอที่ OSSC สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา
ผู้ยื่นคาขอ ต้องสามารถมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มี
อานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจเป็นผู้ดาเนินการแทนแนบด้วย)
กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รับมอบอานาจ
การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ ใน
กรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1) การตรวจสอบเอกสาร
2) การตรวจสอบเอกสาร
3) การตรวจสอบเอกสาร

4) การตรวจสอบเอกสาร
5) การพิจารณา
7) การลงนาม

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคา
ขอดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลา
ที่กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคาขอรอ
รับใบรับคาขอไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้เชี่ยวชาญ ดาเนินการประเมิน
ความสอดคล้องตามกฎหมาย
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ

60 นาที

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

5 นาที

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

4 วันทาการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

5 วันทาการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

8)

-

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทาการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณา ออกใบสั่งชาระ
ค่าธรรมเนียม และส่งมอบ
ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่อไป

ระยะเวลา
ให้บริการ
60 นาที

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตนา
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.8) : 1.
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง
2.คาขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8) (ดูได้ใน
แบบฟอร์มตัวอย่าง)
3.ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้า
มาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ที่
ได้รับอนุญาตไว้

2)

3)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

4)

4.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

0

1

ชุด

5)

5.หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
มอบหมายให้ดาเนินกิจการของ และเภสัชสาธารณสุข
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ได้แก่
4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
(เฉพาะนิติบุคคล)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน)
4.2 สาเนาหนังสือรับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณิชย์ (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท)
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้
ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างด้าว
ต้องยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต
จานวน 1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริม
การลงทุนตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนผลิตเพื่อจาหน่ายจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ)
(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งนี้ให้
แนบสาเนาบัตรประชาชน หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่าง
ด้าว)ของกรรมการผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลที่ลงนามใน
หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งฯ(และ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนิน
กิจการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินกิจการด้วย)
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ที่
6)

7)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
6. หนังสือมอบอานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วยตนเอง)

กรณีการขอใบแทนใบอนุญาตนา
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.9) :
1.แบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง
8) 2.คาขอใบแทนใบอนุญาตนาหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(แบบ อ.9) (ดูได้ในแบบฟอร์ม
ตัวอย่าง)
9) 3.ใบรับแจ้งความว่าใบอนุญาตนา
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักรสูญหายของสถานี
ตารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้น
สูญหาย หรือใบอนุญาตนาหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักรที่
ชารุดหรือถูกทาลาย แล้วแต่
กรณี
10) 4.หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณี
ผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วยตนเอง)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อ
ผู้รับมอบอานาจ 1 คน) โดยระบุ
อานาจให้ชัดเจน เช่น มีอานาจใน
การยื่นคาขอฯ /แก้ไขเพิ่มเติม/ลง
ชื่อรับทราบข้อบกพร่อง เป็นต้น
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
การมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข้ อ
อนุญาต และแนบสาเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ฯ ทั้งนี้ให้แนบสาเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบอานาจด้วย)

หมายเหตุ
(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อ
ผู้รับมอบอานาจ 1 คน) โดยระบุ
อานาจให้ชัดเจน เช่น มีอานาจใน
การยื่นคาขอฯ /แก้ไขเพิ่มเติม/ลง
ชื่อรับทราบข้อบกพร่อง เป็นต้น
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
การมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข้ อ
อนุญาต และแนบสาเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ฯ ทั้งนี้ให้แนบสาเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบอานาจด้วย)
-
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16. ค่าธรรมเนียม
1) การต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15,000 บาท
2) ใบแทนใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 500 บาท
การชาระค่าธรรมเนียม ข้อ1-2 สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
งานการเงิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบ (อ.8) คาขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
2) แบบ (อ.9) คาขอใบแทนใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
3) ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
4) ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
5) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist)
19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อานาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์หรือการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อกาหนดในคู่มือสาหรับประชาชนของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยตามกรณี
3. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา / แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายสถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายสถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอยายสถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
11. ชองทางการใหบริการ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)
มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร
เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต ผูรับอนุญาตนําเขาอาหารที่มีความประสงคจะยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร
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ใหทําการยื่นคําขออนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ตามแบบ อ.10
เงื่อนไข
ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอที่ OSSC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา
ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทน
แนบดวย)
กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ
การขออนุญาตนําเขาอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food)
ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร)
การออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามที่ตั้งของสถานที่นําเขาที่ปรากฏที่อยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสามารถออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุก
ประเภทอาหาร แตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารที่ไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผู
อนุญาต เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เทานั้น
ตองมีสถานที่เก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอย และสามารถมีสถานที่เก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักร
จะเพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน
การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายในเวลาที่
กําหนด และนํามายื่นตอเจาหนาที่
ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคําขอรอ
รับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน

5)

การพิจารณา

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย

5 วันทําการ

6)

การลงนาม

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต

5 วันทําการ

7)

การแจงผลพิจารณา

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและสงมอบใบอนุญาตที่
สลักหลังการยายใหแก
ผูประกอบการ

60 นาที

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

60 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

5 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หมายเหตุ
-

-

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคํา
ขอฯ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

0

1

ชุด

ไดแก
3.1สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการยายที่อยูลาสุดของสถานที่นําเขา
3.2สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(เฉพาะนิติบุคคล)ที่มีการยายที่อยูลาสุดของสถานที่
นําเขา (คัดลอกจากระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6
เดือน)
3.3สําเนาทะเบียนบานของสถานที่นําเขาแหงใหม
3.4หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชา (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูให
เชา (กรณีผูยินยอมใหใชสถานทีห่ รือผูใหเชาเปน
บุคคลธรรมดา) หรือแนบสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูยินยอมใหใชสถานที่
หรือผูใหเชาเปนนิติบุคคล) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือ
รับรอง)
3.5แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่นําเขาฯ แหง
ใหมและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่ทขี่ ออนุญาต
นําเขาและเปนขอมูลในการตรวจติดตาม )
-

หนวยงาน
ภาครัฐ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
กรณีการยายสถานที่นําเขา : กลุมงานคุมครอง
1.แบบตรวจสอบคําขอและ ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

หมายเหตุ

3)

บันทึกขอบกพรอง
2.คําขออนุญาตยายสถานที่
นําเขาหรือสถานที่เก็บ
อาหาร (แบบ อ.10)
3.เอกสารที่เกี่ยวของ

4)

3.เอกสารที่เกี่ยวของ (ตอ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ชุด

5)

4. ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ที่
ไดรับอนุญาตไว
5. หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวยตนเอง)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ 1
คน) โดยระบุอํานาจใหชัดเจน เชน มีอํานาจในการ
ยื่นคําขอฯ /แกไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบ
ขอบกพรอง เปนตน กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
การมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข ออนุญาต และแนบสําเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองฯ
ทั้งนี้ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ
ดวย)

กลุมงานคุมครอง
กรณีการยายสถานที่เก็บ
อาหาร : 1.แบบตรวจสอบ ผูบริโภคและ
คําขอและบันทึกขอบกพรอง เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

2)

6)

7)
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หนวยงาน
ภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคํา
ขอฯ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

0

1

ฉบับ

3.1สําเนาทะเบียนบานของสถานที่เก็บอาหารแหง
ใหม

1

0

ฉบับ

3.2หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชา (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูให
เชา (กรณีผูยินยอมใหใชสถานทีห่ รือผูใหเชาเปน
บุคคลธรรมดา) หรือแนบสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูยินยอมใหใชสถานที่
หรือผูใหเชาเปนนิติบุคคล) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือ
รับรอง)
3.3แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน ดังนี้ (ระบุชื่อ
และที่ตั้งทุกแผน) :
3.3.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของ สถานที่เก็บ
อาหาร และสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขออนุญาตนําเขาและเปนขอมูลในการ
ตรวจติดตาม
3.3.2แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ใหแสดง
รายละเอียด
ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชนใชสอยของ
อาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณขางเคียง
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บอาหาร พรอม
ประโยชนใชสอยของหองหรือบริเวณตาง ๆ ในชั้น
ของอาคารที่ใชเก็บอาหาร โดยระบุมาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดงทิศทางเดินผานเขาออกแตละหองในแบบแปลนดวย/ กรณีอาคารมี
หลายชั้นใหแจงดวยวาแตละชั้นใชทําประโยชนใด /
กรณีสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บตั้งอยูเลขที่
เดียวกัน ใหระบุตําแหนงของสถานที่นําเขา (office)
ดวย
ค. การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปน
สัดสวน
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบแสงสวาง
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและรักษาคุณภาพ
ของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน และระบุ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา
(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลตามเงื่อนไขเปนผูลง
นามในแบบคํารับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2
แผนของคํารับรองฯ)

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

8)
9)

2.คําขออนุญาตยายสถานที่
นําเขาหรือสถานที่เก็บ
อาหาร (แบบ อ.10)
3.เอกสารที่เกี่ยวของ

10)

3.เอกสารที่เกี่ยวของ (ตอ)

12)

3.เอกสารที่เกี่ยวของ (ตอ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

13)

4.คํารับรองประกอบการขอ กลุมงานคุมครอง
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
มาในราชอาณาจักร

1

0

ฉบับ

1

หมายเหตุ

6/7

ที่

14)

15)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน
ภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

(เฉพาะกรณีที่ไมมีการตรวจ
สถานที่)
กลุมงานคุมครอง
5.ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
ผูบริโภคและ
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ที่ เภสัชสาธารณสุข
ไดรับอนุญาตไว
6.หนังสือมอบอํานาจทั่วไป กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวยตนเอง) เภสัชสาธารณสุข

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ 1
คน) โดยระบุอํานาจใหชัดเจน เชน มีอํานาจในการ
ยื่นคําขอฯ /แกไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบ
ขอบกพรอง เปนตน กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
การมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข ออนุญาต และแนบสําเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองฯ
ทั้งนี้ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ
ดวย)

16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบฟอรม อ.10 และตัวอยางการกรอก
2) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ นิติบุคคล
3) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป
4) ตัวอยางแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหาร
5) แบบคํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
6) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (checklist)
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19. หมายเหตุ
1. การขออนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10) ระยะเวลา 12 วันทําการ
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารให
สมบูรณหรือการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประกอบดวยตามกรณี
3. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการที่รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการที่รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการที่รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
11. ชองทางการใหบริการ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใชสถานที่เก็บอาหารเดิมตองมีพื้นที่หรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอสําหรับการ
เพิ่มประเภทอาหารใหมดวย หากอาหารที่ขอเพิ่มประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บที่รักษาอุณหภูมิตาม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวย กรณีสถานที่เก็บอาหารไม
เพียงพอหรือสถานที่เก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นตองเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหารหรือเพิ่มหองเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยตองยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาใน
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ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานที่เก็บ
อาหารแหงใหมที่ขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
เงื่อนไข
การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) ครอบคลุมกิจกรรมตางๆ
ดังตอไปนี้
(1) แกไขชื่อสถานที่นําเขาอาหาร (ไมใชเปนการเปลี่ยนบุคคลผูรับอนุญาตหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต)
(2) แกไขที่อยูของสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไมใชเปนการยายสถานที่ที่รับอนุญาตไว) เชน การเปลี่ยนแปลง
เลขหมายประจําบาน เนื่องจากสํานักงานเขตแจงเปลี่ยนแปลงแตสถานที่นําเขายังคงตั้งอยูที่เดิม
(3) เปลี่ยนชื่อ-สกุลของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) (ที่
ไมใชเปนการเปลี่ยนตัวบุคคล)
(4) เปลี่ยน เพิ่ม หรือลด ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
(5) ยกเลิกหรือแกไขกลุมประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มีมากกวา 1 แหง) ที่ไดรับอนุญาตไวใน
ใบอนุญาตนําเขาอาหาร สําหรับในกรณีที่มีการประกาศแกไขกลุมประเภทอาหารโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผูรับอนุญาตมีความประสงคจะยกเลิกประเภทอาหารที่ไดรับอนุญาตการนําเขาอาหารไวบางประเภท ใหผูรับอนุญาตยื่น
ความประสงคขอแกไขกลุมประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการนําเขาอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานที่เก็บอาหารให
ถูกตองตามหลักฐานเอกสาร
(6) การเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
(7) การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหองเก็บอาหาร เชน ยายหองเก็บอาหาร เพิ่มหองเก็บอาหาร เปลี่ยนชั้นที่เก็บอาหาร หรือ
เพิ่มเนื้อที่หองเก็บ
(8) การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการแปรสภาพนิติบุคคล
การรับคําขอที่ OSSC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทน
แนบดวย)
กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ
การขออนุญาตนําเขาอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food)
ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร)
การออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามที่ตั้งของสถานที่นําเขาที่ปรากฏที่อยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสามารถออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุก
ประเภทอาหาร แตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารที่ไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผู
อนุญาต เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เทานั้น
ตองมีสถานที่เก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอย และสามารถมีสถานที่เก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักร จะ
เพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน
การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลา
ใหบริการ

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูยื่น
คําขอดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ตามบันทึกขอบกพรอง ภายใน
เวลาที่กําหนด และนํามายื่นตอ
เจาหนาที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคําขอรอ
รับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

7)

การแจงผลพิจารณา

ที่

ประเภทขั้นตอน

หมายเหตุ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

60 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

5 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย
ผูมีอํานาจลงนามพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต และลงนามสลัก
หลังใบอนุญาตหรือหนังสือถึง
ผูประกอบการ

4 วันทําการ

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตใหผูประกอบการตอไป

60 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 11 วันทําการ

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 วันทําการ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

-
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

กรณีแกไขชื่อสถานที่นําเขา
อาหาร (ที่ไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
กรณีแกไขชื่อสถานที่นําเขา
อาหาร (ที่ไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
กรณีแกไขชื่อสถานที่นําเขา
อาหาร (ที่ไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :
3.เอกสารที่เกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

2)

3)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ชุด

3.1 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) ที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่นําเขาลาสุด
หรือ
3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะนิติบุคคล) ที่
มีการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล
สถานที่นําเขาลาสุด (คัดลอกจา
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน)
3.3 สําเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติ
บุคคลจากกระทรวงพาณิชย (บัญชี
รายชื่อผูถือหุน) (เฉพาะนิติบุคคลที่เปน
บริษัท) )(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผูขอ
อนุญาตเปนนิติบุคคลตางดาว ตองยื่น
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลตางดาวจากกระทรวงพาณิชนวา
ไมขัดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

หมายเหตุ
-
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

กรณีแกไขชื่อสถานที่นําเขา
อาหาร (ที่ไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ไดรับอนุญาตไว
กรณีแกไขชื่อสถานที่นําเขา
อาหาร (ที่ไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :
5.หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)
กรณีแกไขที่อยูของสถานที่
นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร
(ที่ไมใชเปนการยายสถานที่ที่
รับอนุญาตไว) :
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
กรณีแกไขที่อยูของสถานที่
นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร
(ที่ไมใชเปนการยายสถานที่ที่
รับอนุญาตไว) :
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
กรณีแกไขที่อยูของสถานที่
นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร
(ที่ไมใชเปนการยายสถานที่ที่
รับอนุญาตไว) :
3.เอกสารที่เกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข ออนุญาต
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ชุด

3.1 สําเนาเอกสารการแจงแกไขที่อยู
ของสถานที่ทไี่ ดรับอนุญาตไวจาก
สํานักงานเขต กระทรวงมหาดไทย ที่
สถานที่รับอนุญาตนั้นตั้งอยู หรือ
3.2 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่
นําเขาและ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่
ไดรับอนุญาตไวที่ไดมีการแจงแกไขที่อยู
ของสถานที่นั้นแลวจากสํานักงานเขต

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

หมายเหตุ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต จํานวน 1
ฉบับ หรือบัตรสงเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนผลิตเพื่อจําหนายจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ)
-

6/14
ที่

9)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

0

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข ออนุญาต
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

กรณีแกไขที่อยูของสถานที่
กลุมงานคุมครอง
นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ผูบริโภคและเภสัช
(ที่ไมใชเปนการยายสถานที่ที่ สาธารณสุข
รับอนุญาตไว) :
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ไดรับอนุญาตไว

10) กรณีแกไขที่อยูของสถานที่
นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร
(ที่ไมใชเปนการยายสถานที่ที่
รับอนุญาตไว) :
5.หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)
11) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตไว :
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
12) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตไว :
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)

หมายเหตุ
กระทรวงมหาดไทย
3.3 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) ที่มีการแกไขที่อยู
สถานที่นําเขาลาสุด หรือ
3.4 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะนิติบุคคล) ที่
มีการแกไขที่อยูสถานที่นําเขาลาสุด
(คัดลอกจากระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6
เดือน)
-
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หนวยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
13) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
กลุมงานคุมครอง
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล ผูบริโภคและเภสัช
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล สาธารณสุข
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตไว :
3.เอกสารที่เกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

14) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตไว :
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ไดรับอนุญาตไว
15) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตไว :
5.หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)
16) กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
3.1 สําเนาทะเบียนบานของผูขอ
ชุด

อนุญาตและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ในกรณีผูขออนุญาตเปนคน
ตางดาว ใหยื่นสําเนาหนังสืออนุญาตให
ทํางานในประเทศ (work permit) ซึ่ง
ออกใหโดยกระทรวงแรงงานหรือผูวา
ราชการจังหวัด และสําเนาหนังสือ
เดินทาง (passport)
3.2 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะ
นิติบุคคล) (คัดลอกจากระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
3.3 สําเนาหลักฐานเอกสารการแจง
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูรับอนุญาต
หรือผูดําเนินกิจการตามแตกรณี)
-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข ออนุญาต
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-
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17) กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
18) กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :
3. เอกสารที่เกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

19) กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ไดรับอนุญาตไว
20) กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :
5.หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ฉบับ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ชุด

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

3.1 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูดําเนินกิจการ
คนใหม (สําหรับกรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนผู
ดําเนินกิจการ) ในกรณีผูดําเนินกิจการที่
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนเปนคนตางดาว ใหยื่น
สําเนาหนังสือเดินทาง (passport)และ
หนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศ
(work permit) ซึ่งออกใหโดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด
3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจงวัตถุประสงค
และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน)
3.3 หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผู
ดําเนินกิจการคนใหมจากนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท
(ตอผูดําเนินกิจการใหม 1 คน)
-

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข ออนุญาต
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)
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21) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานที่เก็บอาหาร (ที่มี
มากกวา 1 แหง) ที่ไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
22) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานที่เก็บอาหาร (ที่มี
มากกวา 1 แหง) ที่ไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
23) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานที่เก็บอาหาร (ที่มี
มากกวา 1 แหง) ที่ไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :
3.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ไดรับอนุญาตไว
24) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานที่เก็บอาหาร (ที่มี
มากกวา 1 แหง) ที่ไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :
4.หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)
25) กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหาร :
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข ออนุญาต
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

หมายเหตุ
-
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26) กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหาร :
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
27) กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหาร :
3.เอกสารที่เกี่ยวของ(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

0

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ฉบับ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ)

ชุด

3.1 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่เก็บ
อาหาร
3.2 หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับ
จริง)หรือสําเนาสัญญาเชาสถานที่นําเขา
และสถานที่เก็บอาหาร (ถามี)
3.3 แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน
ดังนี้ (ระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผน) (ฉบับ
จริง 1 ชุด)
3.3.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสราง
บริเวณใกลเคียง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขออนุญาตนําเขาและเปนขอมูล
ในการตรวจติดตาม
3.3.2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บ
อาหาร ใหแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชน
ใชสอยของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ตั้ง
ของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ขางเคียง
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บ
อาหาร พรอมประโยชนใชสอยของหอง
หรือบริเวณตาง ๆ ในชั้นของอาคารที่ใช
เก็บอาหาร โดยระบุมาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออกแตละหองในแบบ
แปลนดวย
ค.การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละ
ชนิดเปนสัดสวน
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบ
แสงสวาง
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปนสภาพตามความจําเปน)
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28) กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหาร :
4.คํารับรองประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา
มาในราชอาณาจักร (เฉพาะ
กรณีที่ไมมีการตรวจสถานที)่
29) กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหาร :
5.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ไดรับอนุญาตไว
30) กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหาร :
6.หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)
31) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง
32) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ชุด
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
ตามเงื่อนไขเปนผูลงนามในแบบคํา
รับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2
แผนของคํารับรองฯ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข ออนุญาต
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)
-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ)
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ผูออกเอกสาร
33) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง กลุมงานคุมครอง
หองเก็บอาหาร :
ผูบริโภคและเภสัช
3.แผนผังที่ถูกตองตามมาตรา สาธารณสุข
สวน แผนผังภายในของ
สถานที่เก็บอาหาร ใหแสดง
รายละเอียดดังตอไปนี้(ระบุ
ชื่อและที่ตั้งทุกแผน)(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

34) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :
4.คํารับรองประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา
มาในราชอาณาจักร (เฉพาะ
กรณีที่ไมมีการตรวจสถานที)่
35) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :
5.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ไดรับอนุญาตไว
36) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :
6.หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชน
ชุด

ใชสอยของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ตั้ง
ของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ขางเคียง
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บ
อาหาร พรอมประโยชนใชสอยของหอง
หรือบริเวณตาง ๆ ในชั้นของอาคารที่ใช
เก็บอาหาร โดยระบุมาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออกแตละหองในแบบ
แปลนดวย
ค.การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละ
ชนิดเปนสัดสวน
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบ
แสงสวาง
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปนสภาพตามความจําเปน)
(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
ตามเงื่อนไขเปนผูลงนามในแบบคํา
รับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2
แผนของคํารับรองฯ)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ชุด

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

37) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ กลุมงานคุมครอง
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
ผูบริโภคและเภสัช
กฎหมายวาดวยการแปร
สาธารณสุข
สภาพนิติบุคคล :
1 แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข ออนุญาต
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)
-
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หนวยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
38) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ กลุมงานคุมครอง
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
ผูบริโภคและเภสัช
กฎหมายวาดวยการแปร
สาธารณสุข
สภาพนิติบุคคล :
2 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
39) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ กลุมงานคุมครอง
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
ผูบริโภคและเภสัช
กฎหมายวาดวยการแปร
สาธารณสุข
สภาพนิติบุคคล :
3 เอกสารที่เกี่ยวของ(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

40) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :
4 ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ไดรับอนุญาตไว
41) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :
5 หนังสือมอบอํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
(ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ฉบับ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ)

0

1

ชุด

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่มีการแจงระบุให
เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลหรือแปร
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน)
3.2 สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ
บริษัท (ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงลาสุด)
(กรณีที่มีจํานวนหุนตางชาติของบริษัทที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตั้งแตรอย
ละ 50 ขึ้นไป ตองยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลตางดาวจาก
กระทรวงพาณิชยวาไมขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคน
ตางดาว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมดวย)
3.3 หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผู
ดําเนินกิจการจากนิติบุคคลผูขออนุญาต
ในสถานะใหมทแี่ ปรสภาพตามกฎหมาย
พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผู
ดําเนินกิจการใหม 1 คน) (ฉบับจริง)
-

(ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข ออนุญาต
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล)
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16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบ ส.5
2) ตัวอยางแสดงแผนผัง ที่ตั้งสถานที่นําเขา ที่เก็บ
3) ตัวอยางแบบคํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารฯ
4) ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
5) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
19. หมายเหตุ
1. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) ระยะเวลาแตละรายการ
ทั้งสิ้น 8 วันทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับระยะเวลา
การแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบดวยตามกรณี
3. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-

1/8

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุม
เฉพาะ, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตง,นมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนม,
ไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ,
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตงนมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนมไอศกรีม,
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพิเศษ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
2)
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 2 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นที่
นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโค, นมปรุงแตง
นมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนมไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและอาหาร
วัตถุประสงคพิเศษ
11. ชองทางการใหบริการ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้
1.1 อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไดแก กาแฟ เกลือบริโภค ขาวเติมวิตามิน ไขเยี่ยวมา ครีม เครื่องดื่มเกลือ
แรช็อกโกแลต ชา ชาสมุนไพร ซอสบางชนิด น้ําแข็ง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท* น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท น้ําปลา น้ําผึ้ง* น้ํามันถั่วลิสง น้ํามัน เนย น้ํามันปาลม น้ํามันมะพราว น้ํามันและไขมัน น้ําแรธรรมชาติน้ําสมสายชู
เนย เนยแข็ง เนยใสหรือกี ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง แยมเยลลีและมารมาเลดในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท อาหารกึ่งสําเร็จรูป น้ําเกลือปรุงอาหาร เนยเทียม เนยผสมผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม
1.2 อาหารที่ตองมีฉลากไดแกขนมปงซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทแปงขาวกลองผลิตภัณฑจากเนื้อสัตววัตถุแตง
กลิ่นรสวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่หมากฝรั่งและลูกอมอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที
1.3 อาหารทั่วไป **ไดแกสัตวและผลิตภัณฑพืชและผลิตภัณฑแปงและผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสน้ําตาลเครื่องเทศ
ผลิตภัณฑสําหรับทําอาหารชนิดตางๆที่ยังไมพรอมบริโภค
หมายเหตุ:
*กรณีที่ไมเขาขายเปนโรงงานไมตองยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบสบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบสบ.5) แต
สถานที่ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต
และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
**อาหารทั่วไปที่ผานการตรวจสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามที่กําหนดสําหรับอาหารนั้นๆและประสงคจะแสดงเลขสารบบอาหาร
2. ผลิตภัณฑที่ยื่น
2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาประเภทอาหารที่ประสงคจะยื่นกอนและใบอนุญาตที่ไดรับยังมี
ผลบังคับใชทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกี่ยวของและกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร
2.2 ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมีวัตถุประสงค
พิเศษี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ)
2.3 ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารที่มีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
2.4 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอื่นๆที่เกี่ยวของโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถานประกอบการ
2.5 กรณีมีการใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามดังนี้
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆเชนการใชวัตถุเจือปนอาหารในแยมเยลลีและมาร
มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทใหใชตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
แยมเยลลีและมารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหารเชนการใชวัตถุเจือปนอาหารในเนยแข็ง
และอาหารกึ่งสําเร็จรูปเปนตน
2.6 ตองไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหารและ/หรืออาหารที่หามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ
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2.7 ตองประกอบไปดวยสวนประกอบที่อนุญาตใหใชในอาหารและมีประวัติการใชเปนอาหารเชนกรณีมีการใชพืช
เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนที่ใชตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตใหใชในเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุเปนตน
3. ผลิตภัณฑที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim)
4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณ
สถานประกอบการ
5. การใชชื่ออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
6. การแสดงฉลากอาหารตองเปนไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
7. การแสดงฉลากโภชนาการตองเปนไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลากโภชนาการโดยตองมี
รายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถานประกอบการ
เงื่อนไข
ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ
ผูยื่นขออนุญาตตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได
ผูยื่นขออนุญาตตองจัดเตรียมแบบคําขอและเอกสารประกอบโดยตรวจสอบรายละเอียดตามแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง
กรณีที่ขอรับเลขสารบบอาหารใหมตองใชแบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5)
กรณีที่มีการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับเลขสารบบอาหารตามขอ 4 ไปแลวนั้นตองใชแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6)
ตองพิมพขอมูลในแบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ใหถูกตองครบถวน
แบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จด
ทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลทั้งนี้ใหรวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆดวย
กรณีการขอเลขสารบบอาหารกาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟที่
นํามาปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทไมวาผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหงตองแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสวนประกอบทั้งชนิดและปริมาณเปนรอยละของน้ําหนักและ 1 หนวยบริโภคอาหารจะตองใชเวลา
เพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้เปน 35 วันทําการ
กรณีการขอเลขสารบบอาหารเครื่องดื่มเกลือแรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องเครื่องดื่มเกลือแรตองแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสวนประกอบทั้งชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการเปนรอยละของน้ําหนักปริมาณเกลือแรตอ
ลิตรและตอ 1 หนวยบริโภคของอาหารจะตองใชเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้เปน 35 วันทําการ
กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลที่ระบุในคําขอหรือเอกสารประกอบตองสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑและหรือเอกสารหลักฐานเพื่ออธิบายความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑนั้นประกอบการ
พิจารณาดวยจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วันทําการ
กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับตองผานการพิจารณาโดย
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คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วันทํา
การแลวแตกรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถวน ผูยื่นคําขอ
รอรับเลขสารบบอาหาร

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การพิจารณา

5)

การลงนาม

6)

การแจงผลพิจารณา

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูยื่น
คําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาที่
กําหนด และนํามายื่นตอ
เจาหนาที่ ณ OSSC
ผูประเมินดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย
และหรือคณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย
ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตและลง
นาม
แจงผลการพิจารณาและสงมอบ
แกผูประกอบการภายใน 7 วัน
ทําการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา

ระยะเวลา
ใหบริการ
60 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

20 วันทําการ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

5 วันทําการ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

60 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 27 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้น ตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 2 วันทําการ

หมายเหตุ
(หากเปนกรณีนําเขาตอง
เปนคําขอฯที่ใชใบรับรอง
สถานที่ผลิตเดิมที่ไดรับ
การตรวจสอบและรับรอง
จากพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่เกี่ยวของไดรับ
การตรวจสอบและรับรอง
จากพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนครที่
เกี่ยวของ)

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

2

0

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

หนังสือมอบอํานาจ

2)

แบบฟอรมใบจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร (แบบสบ.5)

3)

แบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารที่จดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร (สบ.6)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

4)

แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง

1

0

ฉบับ

5)

หลักฐานแสดงการไดรับ
อนุญาตของสถานประกอบ
ฉบับปจจุบันจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแลวแตกรณี

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

ชุด

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(กรณีผูยื่นมายื่นคําขอไมใชผูดําเนิน
กิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของ
นิติบุคคลของสถานประกอบนั้นๆ)
(กรณีขอใหม
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)
(กรณีแกไขรายละเอียดหลังไดรับ
อนุญาตแบบสบ.5
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
*ดูที่ภาคผนวก 3)
(ถายสําเนาดานหนา-หลัง
-กรณีผลิตไมเขาขายโรงงานคําขอรับ
เลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขาย
โรงงาน (สบ.1)และหากมีการแกไข
สถานที่ผลิตอาหารใหใชแบบการ
แกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขาย
โรงงาน ( สบ.2)
- กรณีผลิตเขาขายโรงงาน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบอ.2)
- กรณีนําเขาใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาในราชอาณาจักร
(แบบอ.7))
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

6)

ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหาร
ที่เปนไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเรื่องใบรับรอง
สถานที่ผลิตอาหารสําหรับ
การนําเขาอาหาร
รายละเอียดสูตร
สวนประกอบทั้งชนิดและ
ปริมาณเปนรอยละของ
น้ําหนักและตอ 1 หนวย
บริโภคของอาหารจากผูผ ลิต

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

-

2

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

(*กรณีนําเขา)

0

ฉบับ

(เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟที่นํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภค
และบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)
(เฉพาะเครื่องดื่มเกลือแร
ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)

รายละเอียดสูตร
สวนประกอบทั้งชนิดและ
ปริมาณของวัตถุดิบทุก
รายการเปนรอยละของ
น้ําหนักปริมาณเกลือแรตอ
ลิตรและตอ 1 หนวยบริโภค
ของอาหารจากผูผลิต
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
ตามแบบสบ.5-2

-

2

0

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

10)

เอกสารตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแรธาตุตามแบบ
สบ.5-3

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

11)

เอกสารตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโนตามตามแบบ
สบ.5-4

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

9)

หมายเหตุ

(เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟที่นํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภค
และบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง
กรณีมีการใชวัตถุเจือปนอาหาร)
(เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟที่นํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภค
และบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง
กรณีมีวิตามินและแรธาตุ)
(เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟที่นํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภค
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ที่

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

12)

เอกสารตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพรสารสกัดสาร
สังเคราะหตามแบบสบ.5-5

13)

ใบรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย (Oraganic) จาก
หนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานที่ไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของรัฐหรือ
จากหนวยงานรับรองสากล
เชนIFOAM (The
International Federation
of Organic Agriculture
Movements) สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ
เอกสารหรือหลักฐานตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 365)
พ.ศ.2556 เรื่องการแสดง
ขอความ“พรีเมียม”บน
ฉลาก
เอกสารชี้แจง
เหตุผลการแกไขรายละเอียด

14)

15)
16)

เอกสารแสดงรายละเอียด
สูตรใหมและเอกสาร
เปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเดิมกับสูตร
สวนประกอบใหม

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

2

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

0

ชุด

(กรณีชื่ออาหารมีคําวา “พรีเมียม”
หรือ“Premium”)

1

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

(กรณีการยื่นแบบสบ.6 แกไขชื่อ
อาหารชื่อตราอาหารชื่อหรือที่ตั้ง
สถานที่ผลิตอาหารเปนตน)
(เฉพาะยื่นแบบสบ.6 แกไขสูตร
สวนประกอบของเครื่องดื่มเกลือแร
กาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่องกาแฟที่นํามาปรุงแตงรส
ในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุใน
ภาชนะที่ปดสนิทไมวาผลิตภัณฑจะ
เปนชนิดเหลวหรือแหง)

หมายเหตุ
และบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง
กรณีมีกรด อะมิโน )
(เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟที่นํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภค
และบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง
กรณีมีสมุนไพรสารสกัดสาร
สังเคราะห)
(กรณีชื่ออาหารมีคําวา “ออรกานิก
“เกษตรอินทรีย“เกษตรธรรมชาติ”
หรือคําที่สื่อคลายกัน)
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16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ตัวอยาง1 การกรอกแบบสบ.5
2)
ตัวอยาง 2 การกรอกแบบสบ.5
3)
ตัวอยาง 3 การกรอกแบบสบ.5
4)
ตัวอยาง 1 การกรอกแบบสบ.6
5)
ตัวอยาง 2 การกรอกแบบสบ.6
6)
ตัวอยาง 3 การกรอกแบบสบ.6
7)
หลักเกณฑการตั้งชื่ออาหาร
8)
หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานที่ผลิต(กรณีนําเขา)
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / แกไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว,
ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ
ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2557 ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 8 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว,
ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
11. ชองทางการใหบริการ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารดังนี้
1.1 นมโค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค
1.2 นมปรุงแตง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมปรุงแตง
1.3 นมเปรี้ยว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมเปรี้ยว
1.4 ผลิตภัณฑของนม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑของนม
1.5 ไอศกรีม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ไอศกรีม
1.6 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท
1.7 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2. ผลิตภัณฑที่ยื่น
2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาประเภทอาหารที่ประสงคจะยื่นกอน และใบอนุญาตที่ไดรับ
ยังมีผลบังคับใช ทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ และกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตามภาคผนวก 1)
2.2 ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑและการแกไขรายการ
อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ)
2.3 ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารที่มีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร)
2.4 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนัน้ ๆ)
2.5 ตองมีการใชวัตถุเจือปนอาหารเปนไปตามดังนี้
2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมโคใหใชตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค การใชวัตถุกันเสียในเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทใหใชตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมปรุง
แตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2.6 ตองไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหาร และ/หรือ อาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
2.7 ตองประกอบไปดวยสวนประกอบที่อนุญาตใหใชในอาหาร และมีประวัติการใชเปนอาหาร กรณีมีการใชสวน
ของพืชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนที่ใชตามบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตใหใชไดในเครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
3. ผลิตภัณฑที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การ
ขอประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim)
4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ และการใช
ภาชนะบรรจุ/ฝา พลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึง่ เหลวตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห
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5. การใชชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน ตองปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวของ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 2)
6. การแสดงฉลากอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
7. การแสดงฉลากโภชนาการ ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ
เงื่อนไข
1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูไดรับอนุญาตตามใบทะเบียนพาณิชยหรือผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจที่มีองคความรู ตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด หรือศึกษา
กฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของดวยตนเอง พรอมทั้งสามารถใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นขอ และมีอํานาจตัดสินใจลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมี
อํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนดวย)
2. สําหรับผลิตภัณฑที่ยังไมไดมอบอํานาจให สสจ. ตองยื่นคําขอที่ อย. ไดแก นมโค นมปรุงแตง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ
ของนม ไอศกรีมยกเวนไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทยกเวนหนอไมปรับกรดบรรจุปป เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทชนิดอัดกาชและเครื่องดื่มแหงบางชนิด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการมอบอํานาจ ตามภาคผนวก 3)
3. เอกสารที่ตองลงนามโดยผูไดรับอนุญาตตามสถานประกอบการที่ไดรับอนุญาตไวหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ไดแก
สบ.5 /สบ.5-1/ขอมูลผูติดตอและสถานประกอบการ/สบ.6
สําเนาหนังสือแจงสูตรสวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขา
หนังสือรับรองชื่ออาหารหรือตรา/เครื่องหมายการคาสอดคลองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดง
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ
หนังสือขอใชและยินยอมใหใชเอกสารรวม ทั้งนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) ทั้งจากผูขอใชและผูยินยอมใหใชเอกสารรวมประกอบดวย
4. ผูยื่นคําขอตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตามที่กําหนดและจัดเรียงเอกสารแบบคําขอ หลักฐานประกอบ และ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 4)
5. ผูยื่นคําขอตองประเมินกรรมวิธีการผลิตดวยตนเองตามที่กฎหมายกําหนด
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 5)
6. กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลที่ระบุในคําขอหรือเอกสารหลักฐานใหสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ เอกสารแสดงรายละเอียดความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑประกอบการพิจารณา
7. กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ตองผานการพิจารณา
โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 –45
วันทําการ แลวแตกรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

1) การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอ
และเอกสารหลักฐาน

2) การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน
กรณีเอกสารไมครบถวน
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการ
แกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายใน
เวลาที่กําหนด และนํามา
ยื่นตอเจาหนาที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถวน ผู
ยื่นคําขอรอรับใบรับคําขอ
ไวเปนหลักฐาน
ผูประเมินดําเนินการ
ประเมินความสอดคลอง
ตามกฎหมาย และหรือ
คณะประเมิน/ผูเชี่ยวชาญ
ดําเนินการประเมินความ
สอดคลองตามกฎหมาย

3) การตรวจสอบเอกสาร

4) การตรวจสอบเอกสาร
5) การพิจารณา

6) การลงนาม
7) การแจงผลพิจารณา

ผูมีอํานาจลงนาม
พิจารณาอนุญาต หรือไม
อนุญาต และลงนาม
เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณาภายใน
7 วันทําการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตหรือหนังสือให
ผูประกอบการตอไป

ระยะเวลา
ใหบริการ

60นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

5 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
20วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

5วันทําการ
60 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

ระยะเวลาดําเนินการรวม 27 วันทําการ

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
-

(หากเปนกรณีนําเขา ตองเปน
คําขอฯที่ใชใบรับรองสถานที่
ผลิตสําหรับการนําเขาอาหาร)
(ไมนับรวมระยะเวลาการ
ชี้แจงขอมูลของ
ผูประกอบการและหรือ
พิจารณาจากคณะประเมิน
ผูเชี่ยวชาญ ประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดานสถานที่(โดย
การตรวจสอบสถานที่ผลิต)
และดานเอกสาร

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)
3)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

ทะเบียนบานของผูขออนุญาต
บัตรประจําตัวประชาชน ผูขออนุญาต
ผูขออนุญาตเปนคนตางดาวยื่นหนังสือ
เดินทาง

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ
4) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาว ตองยื่น
กระทรวงแรงงานหรือ
หนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศ
ผูวาราชการจังหวัด
5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ กระทรวงพาณิชย
แจงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
6) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคล
กระทรวงพาณิชย
(บัญชีรายชื่อ ผูถือหุน) (เฉพาะนิติบุคคล
ที่เปนบริษัท) )
7) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
กระทรวงพาณิชย
บุคคลตางดาววาไมขัดพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ.
2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตรสงเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
8) ทะเบียนบานของสถานที่ผลิตและสถานที่ กรมการปกครอง
เก็บอาหาร
9) ทะเบียนบานสํานักงานใหญ
กรมการปกครอง
10) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
สํานักงานเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
อําเภอ
11) คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง
ยายและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรการศึกษา(ของผูอํานวยการ
โรงเรียน)

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0
0
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1
1

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

0

1

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)
4)

5)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
1.กรณีการยื่นจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.5)
สําหรับอาหาร 7 ประเภท
(กรณีขอใหม)
1.2แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
จดทะเบียนอาหาร/แจง
รายละเอียดอาหาร(แบบ
สบ.5) และการแกไข (สบ.
6) ReProcess
1.3ใบจดทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียดอาหาร
(แบบสบ.5)
1.4ใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ อ.2)/นําเขาอาหาร
(แบบ อ.7)/คําขอรับเลข
สถานที่ผลิตอาหารไมเขา
ขายโรงงาน(แบบ สบ.1)(
ดานหนา-หลัง) และหากมี
แกไขสถานที่ผลิตอาหารที่
ไมเขาขายโรงงานใหแนบ
สําเนาแบบการแกไข
สถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ สบ.2)
แลวแตกรณี
1.5ใบรับรองสถานที่ผลิต
อาหารสําหรับการนําเขา
อาหาร (กรณีนําเขา) ที่ยังมี
ผลใชได (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

-

ฉบับ

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สํานักอาหารหรือกลุม
งานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

หนวยงานของรัฐของ
ประเทศผูผลิตหรือ
หนวยงานที่ไดรับการ
รับรองจากหนวยงานของรัฐ
ของประเทศผูผลิต(ใหแนบ
หลักฐานการไดรับการ
รับรองประกอบการ
พิจารณาดวย)หรือสถานฑูต
ของประเทศผูผลิตใน
ประเทศไทยหรือหนวย
รับรอง(Certification
Body)ที่ไดรับการรับรอง
จากหนวยรับรองระบบงาน
(Accreditation body) ที่
สากล (International
Accreditation
Forum;IAF)ใหการยอมรับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

6)

1.6เอกสารขอมูลผูติดตอ
และสถานประกอบการ

7)

1.7เอกสารประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับจด
ทะเบียนอาหารตามแบบ
สบ.5-1
1.8ใบรับรองผูควบคุมการ
ผลิตอาหาร (เฉพาะกรณี
ผลิต)

8)

9)

10)

11)

1.9กรณีนําเขาใหสง
หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบโดยคิดเปน
รอยละของน้ําหนักรวมให
ครบ 100% จากผูผลิต ที่มี
การลงลายมือชื่อหรือ
ประทับตราสําคัญของ
หนวยงานผูผลิต กรณีเปน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
หรือฉบับสําเนา ใหผูรับ
อนุญาตนําเขารับรองวา
เปนเอกสารแสดงสูตรและ
สวนประกอบจากผูผลิต
1.10กรณีที่มีการใชวัตถุ
เจือปนอาหาร ใหยื่น
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
ตามแบบ สบ.5-2
1.11กรณีที่มีวิตามินและ
แรธาตุเปนสวนประกอบ
ใหยื่นเอกสารตรวจสอบ
ปริมาณวิตามินแรธาตุตาม
แบบ สบ.5-3

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
2

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

2

0

ฉบับ

0

2

ฉบับ

0

2

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 10)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 11)

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 7)
พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 8)
สําหรับการผลิตอาหารที่เปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอม
บริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ําและ
ปรับกรด

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคผนวก 9)
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ที่
12)

13)

14)

15)

16)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
1.12กรณีที่มีกรดอะมิโน
เปนสวนประกอบ ใหยื่น
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโน ตามแบบ สบ.
5-4
1.13กรณีที่มีสมุนไพร สาร
สกัด สารสังเคราะห
สวนประกอบ ใหยื่น
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด สาร
สังเคราะห ตามแบบ สบ.
5-5
1.14รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพหรือ
มาตรฐานของ นมโค นม
ปรุงแตง นมเปรี้ยว
ผลิตภัณฑของนม ไอศกรีม
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท และอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะของ
อาหารนั้นๆ (กรณีนําเขา)
1.15กรณีใชผลวิเคราะห
รวมอาหารที่จะใชรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะหรวม
จะตองมี สูตรสวนประกอบ
, กรรมวิธีการผลิต
เหมือนกัน และตองผลิต
จากสถานที่ผลิตเดียวกัน
กับอาหารที่ไดรับอนุญาต
ไวแลว (กรณีนําเขา)
1.16กรณีใชสารอาหารเปน
สวนประกอบของชื่อ
อาหารหรือคํากํากับชื่อ
อาหารตองสงผลวิเคราะห
ชนิดและปริมาณ
สารอาหารนั้นประกอบการ
พิจารณา และฉลากตอง
ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
2

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

2

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 12)

0

ฉบับ

พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 13)

1

0

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 14)

1

0

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 14)

-

2

ฉบับ

รับรองสําเนาถูกตอง
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ที่
17)

18)

19)

20)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
1.17อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทที่มีประเภท
หรือชนิดอาหารตามที่
กําหนดไวในบัญชีทาย
ประกาศ แตมีลักษณะ
พิเศษที่มิอาจกําหนดเนื้อ
อาหารใหเปนตามที่กําหนด
ไวในบัญชีไดใหแจงเหตุผล
ประกอบการพิจารณา
1.18กรณีรายละเอียด
ผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไม
สอดคลองกับขอมูลที่ระบุ
ในคําขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ เอกสารแสดง
รายละเอียดความไมชัดเจน
หรือความไมสอดคลองของ
ผลิตภัณฑประกอบการ
พิจารณา
1.19หนังสือมอบอํานาจ
กรณีเปนผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวย
ตนเอง)
1.20เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม ดังนี้
1.กรณีแสดงคําวา “ออรกา
นิก” “เกษตรอินทรีย”
“เกษตรธรรมชาติ” หรือ
คําที่สื่อคลายกันเปนสวน
ของชื่ออาหารหรือแสดง
บนฉลากตองแสดงสําเนา
ใบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย (Organic)

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

หนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานที่ไดรับรอง
การรับรองจาก
หนวยงานของรัฐ หรือ
จากหนวยงานรับรอง
สากล เชน IFOAM
(The International
Federation of
Organic Agriculture
Movements)
สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
2

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

0

2

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

10/14

ที่
21)

22)

23)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
1.21กรณีชื่ออาหารแสดง
คําวา “พรีเมียม” ตอง
แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 365)
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การ
แสดงขอความ “พรีเมียม”
บนฉลากอาหาร หรือ(ฉบับ
ที่ ๓๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง การแสดงขอความ
“พรีเมียม” บนฉลากน้ํานม
โคสด และน้ํานมโคชนิด
เต็มมันเนย ที่ผานกรรมวิธี
พาสเจอรไรส
1.22กรณีอาหารฉายรังสี
ตองแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานจากโรงงานฉาย
รังสี หรือผูใหบริการวาจะมี
การฉายรังสีผลิตภัณฑที่
ขอรับเลขสารบบอาหารนั้น
จริง
1.23กรณีประสงคแสดง
อายุการเก็บรักษานมโค
พาสเจอรไรส นมปรุงแตง
พาสเจอรไรส ผลิตภัณฑ
ของนมพาสเจอรไรสและ
นมเปรี้ยวพาสเจอรไรสเกิน
กวาที่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ตอง
แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ตามหลักเกณฑเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
อนุญาตการขยายการแสดง
ระยะเวลาการบริโภคของ
นมโคพาสเจอรไรส นมปรุง
แตงพาสเจอรไรส
ผลิตภัณฑของนมพาสเจอร
ไรสและนมเปรี้ยวพาสเจอร
ไรส

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
2

0

2

ฉบับ

0

2

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก 15)
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ที่
24)

25)

26)

27)

28)

29)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
2.กรณีการยื่นจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.5)
สําหรับอาหาร 7 ประเภท
(กรณีแกไข)
2.1แบบตรวจสอบคําขอจด
ทะเบียนอาหาร/แจง
รายละเอียดอาหาร(แบบ
สบ.5) และการแกไข (สบ.
6) ReProcess
2.2ใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ อ.2)/นําเขาอาหาร
(แบบ อ.7)/คําขอรับเลข
สถานที่ผลิตอาหารไมเขา
ขายโรงงาน(แบบ สบ.1)(
ดานหนา-หลัง) และหากมี
แกไขสถานที่ผลิตอาหารที่
ไมเขาขายโรงงานใหแนบ
สําเนาแบบการแกไข
สถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ สบ.2)
แลวแตกรณี
2.3หนังสือแสดงเหตุผล
และรายละเอียดการแกไข
รายละเอียดของอาหาร

2.4เอกสารประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับจด
ทะเบียนอาหารตามแบบ
สบ.5-1 กรณีแกไขสูตร
สวนประกอบตามขอ 9
(แบบ สบ 5-1) กรณีนําเขา
ใหสงหนังสือแจงสูตร
สวนประกอบโดยคิดเปน
รอยละของน้ําหนักรวมให
ครบ 100%
2.5ตารางเปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเกาและใหม
กรณีแกไขสูตร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

-

ฉบับ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไม
ชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูล
ที่ระบุในคําขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสงตัวอยางผลิตภัณฑ
เอกสารแสดงรายละเอียดความไม
ชัดเจนหรือความไมสอดคลองของ
ผลิตภัณฑประกอบการพิจารณา
(พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน)

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคผนวก 9)
การแกไขสูตรสวนประกอบตองไม
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
สวนประกอบตามขอ 9
(แบบ สบ 5-1) โดยคิดเปน
รอยละของน้ําหนักรวมให
ครบ 100%

30)

31)

32)

33)

34)

2.6เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณการใชวัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ สบ.5-2
กรณีมีการใชวัตถุเจือปน
อาหารเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมที่เคยไดรับอนุญาตไว
2.7เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณวิตามินและแรธาตุ
ตามแบบ สบ.5-3 กรณีมี
การใชวิตามินและแรธาตุ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคย
ไดรับอนุญาต จํานวน 2
ฉบับ)
2.8เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิโนตาม
แบบ สบ.5-4 กรณีมีการใช
กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่เคยไดรับอนุญาต
2.9เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณสมุนไพร สารสกัด
สารสังเคราะหตามแบบ
สบ.5-5 กรณีมีการใช
กรดอะมิโน สมุนไพร สาร
สกัด สารสังเคราะห
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคย
ไดรับอนุญาต
2.10หนังสือมอบอํานาจ
กรณีเปนผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวย
ตนเอง)

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

2

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

(พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน)
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคผนวก 11)

2

0

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคผนวก 12)

2

0

ฉบับ

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคผนวก 13)

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
เปนการแกไขจนกระทั่งเปลี่ยน
ชนิดลักษณะและประเภทของ
ผลิตภัณฑ เชน เปลี่ยนจากนม
ปรุงแตงเปนผลิตภัณฑของนม
หรือไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นสตรอ
เบอรรีเปนไอศกรีมหวานเย็น
กลิ่นเลมอน หรือเปลี่ยนลักษณะ
อาหารจากของเหลวเปนขน
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคผนวก 10)

13/14

16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ภาคผนวก 1
-หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร
2)
ภาคผนวก 2
-หลักเกณฑการแสดงชื่ออาหาร
3)
ภาคผนวก 3
-หลักเกณฑการรายชื่อประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขสําหรับอาหาร 7 ประเภท และการมอบ
อํานาจใหจังหวัดดําเนินการ
4)
ภาคผนวก 4
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.5) และการ
แกไข (สบ.6) ReProcess
5)
ภาคผนวก 5
-หลักเกณฑการพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร
6)
ภาคผนวก 6
-แนวทางการกรอกเอกสารประกอบการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร(แบบ สบ.5)
7)
ภาคผนวก 7
-เอกสารขอมูลผูติดตอ และสถานประกอบการ
8)
ภาคผนวก 8
-เอกสารประเมินผลิตภัณฑสําหรับจดทะเบียนอาหาร
9)
ภาคผนวก 9
-หลักเกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบอาหาร
10) ภาคผนวก 10
-เอกสารตรวจปริมาณการใชวัตถุเจือปนอาหาร
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11)
12)
13)
14)
15)

ภาคผนวก 11
-เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแรธาตุ
ภาคผนวก 12
-เอกสารตรวขสอบปริมาณกรดอะมิโน
ภาคผนวก 13
-เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห
ภาคผนวก 14
-หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห
ภาคผนวก 15
-หลักเกณฑเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาสเจอรไรสนม
ปรุงแตงพาสเจอรไรสผลิตภัณฑของนมพาสเจอรไรสและนมเปรี้ยวพาสเจอรไรส

19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา 27 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารที่ครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู
มีอํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
2) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ.2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑประเภทวัตถุเจือปน
อาหาร
11. ชองทางการใหบริการ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้
วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
ซัยคลาเมตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ 2556 เรื่องซัยคลาเมต
สตีวิออลไกลโคไซดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ.2556 เรื่องสตีวิออลไกลโคไซด
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วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมอาหารและยาเรื่องการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
วัตถุแตงกลิ่นรส (Flavoring agent) ตามภาคผนวก 1
2. ผลิตภัณฑที่ยื่น
2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาประเภทอาหารที่จะยื่นขออนุญาตกอนและใบอนุญาตที่ไดรับ
ยังมีผลบังคับใชทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของโดยตองแนบหลักฐานตามแตกรณีดังนี้
ผูผลิตวัตถุเจือปนอาหารที่เขาขายโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบอ. 2) หรือผูผลิตวัตถุเจือปนอาหารที่
ไมเขาขายโรงงานจะตองไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบสบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรงกับอาหารที่
จะยื่นขอ
ผูนําเขาวัตถุเจือปนอาหารจะตองไดรับใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบอ.7) โดยมีประเภท
อาหารตรงกับอาหารที่จะยื่นขอ
ตองไมเขาขายเปนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษหรืออาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะสําหรับอาหารนั้นี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไข
รายการผลิตภัณฑอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษและคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก)
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขการใชในอาหารมีการวิเคราะหและการแสดงฉลากตามหลักเกณฑที่ประกาศ
กําหนด (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก 2)
2.2ไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหารและ/หรืออาหารที่หามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ
3. การตั้งชื่ออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบการยื่นขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารหรือคําขอใชฉลากอาหารดวย
เงื่อนไข
1. ผลิตภัณฑตองเปนไปตามหลักเกณฑในการยื่นคําขอฯ
2. ผูยื่นคําขอฯตอง
2.1 เปนเจาของกิจการหรือผูไดรับมอบอํานาจเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลและมีอํานาจตัดสินใจลงนาม
รับทราบขอบกพรองไดกรณีไมใชเจาของกิจการหรือผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบ
อํานาจใหเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนดวย
2.2 ประเมินและจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองสําหรับอาหารประเภทวัตถุเจือปน
อาหาร (checklist) ดวยตนเองกอนยื่นคําขอฯ
3. การยื่นคําขอฯ
3.1 เอกสารที่ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก
อ.17/สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนังสือชี้แจงการเพิ่มฉลากที่ผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักรสําเนาหนังสือแจง
สูตรสวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขาหนังสือยินยอมใหใชชื่ออาหารหรือชื่อตรา/เครื่องหมายการคาสอดคลอง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุหนังสือขอใชและยินยอมใหใชการใช
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เอกสารรวมเปนตนทั้งนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดจากกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน
ของวันที่ใชสําเนาหนังสือรับรองนั้น (สําหรับกรณีนิติบุคคล) ประกอบดวย
4. กรณีลักษณะผลิตภัณฑไมสอดคลองกับขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานใหสงตัวอยางผลิตภัณฑประกอบการยื่นคํา
ขอฯ ดวย
5. ผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับจะตองผานการพิจารณาโดย
คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 -45 วันทํา
การแลวแตกรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบตามวัน
เวลาที่นัดหมาย

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของคําขอและเอกสาร
หลักฐาน

60 นาที

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูยื่น
คําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาที่
กําหนด และนํามายื่นตอ
เจาหนาที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคําขอ
รอรับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

7)

การแจงผลพิจารณา

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

5 นาที

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย
ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตและลง
นาม

20 วันทําการ

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณา
และสงมอบแกผูประกอบการ
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมแลวแตกรณี

60 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 27 วันทําการ

5 วันทําการ

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หมายเหตุ
-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

-
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
1. เอกสารประกอบการ
ยื่นคําขอใหม
1.1 แบบฟอรมคําขอ
1.1.1 คําขอขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร (อ.17)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

-

0
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

(1.เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตเปนโรงงานหรือ
กรณีนําเขา
2.พิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง
3.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

4)

1.1.2 คําขออนุญาตใช
ฉลากอาหาร (สบ.3)

-

2

0

ฉบับ

5)

1.2 ใบอนุญาตที่เกี่ยวของ
กับสถานประกอบการ
1.2.1 ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 )
1.2.2 ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (อ.7 )

-

0

0

ฉบับ

(1.เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตไมเขาขายโรงงาน
2.พิมพเทานั้น
3.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ)
-

-

0

1

ฉบับ

(เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตเขาขายโรงงาน)

-

0

1

ฉบับ

1.2.3 ใบคําขอรับเลข
สถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.1)

-

0

1

ฉบับ

(1. เฉพาะกรณีนําเขา
2. ใหแนบหนังสือหรือใบรับรองสถานที่ผลิต
อาหารตางประเทศสําหรับการนําเขาตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเรื่องใบรับรองสถานที่ผลิตสําหรับการ
นําเขา )
(1.เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตไมเขาขายโรงงาน
2.ใหแนบเพิ่มสําเนาแบบการแกไขสถานที่
ผลิตไมเขาขายโรงงาน (สบ.2 ) ดวยสําหรับ
กรณีสถานที่ผลิตมีการแกรายการขอสถานที่
ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน)

6)
7)

8)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

9)

1.3 รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพหรือ
มาตรฐานวัตถุเจือปน
อาหาร
10) 1.4 หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบ/ กรรมวิธี
การผลิต/ ขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ/ขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐานของวัตถุ
เจือปนอาหารที่ใชเปน
วัตถุดิบ
11) 1.5 เอกสารอื่น
ประกอบการพิจารณาเชน
เอกสารประกอบการ
พิจารณาการแจงวิธีใชวัตถุ
เจือปนอาหาร/ผล
วิเคราะหสารอาหาร(ถามี)
เอกสารหรือหลักฐานที่
สนับสนุนการแสดง
ขอความหรือสัญลักษณ
บนฉลาก(ถามี)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

-

1

-

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(1. กรณีนําเขาใหใชเอกสารฉบับจริงที่มี
ลายเซนตและอาจมีตราประทับของ
บริษัทผูผลิตดวยก็ไดกรณีสําเนาใหรับรองวา"
เปนเอกสารจากผูผลิตจริง"ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ
2.กรณีผลิตในประเทศใชเอกสารฉบับจริงลง
นามโดยผูดําเนินกิจการหรือผูรับผิดชอบใน
การผลิต)
-

12) 1.6 ฉลากและคูมือ
ประกอบการจําหนาย
13) 1.7 ตัวอยางอาหาร

-

4

0

ชุด

-

0

0

ชุด

14) 1.8 หนังสือมอบอํานาจ

-

0

1

ฉบับ

15) 1.9 หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่คัด
จากกระทรวงพาณิชย

-

1

1

ชุด

(1.กรณีฉลากมีภาษาตางประเทศที่ไมใช
ภาษาอังกฤษใหแนบคําแปลดวย)
(เฉพาะกรณีลักษณะปรากฏหรือผลวิเคราะห
ระบุลักษณะกายภาพไมสอดคลองกับ
ขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามกฏหมายให
นําสงตัวอยางอาหาร 1 หนวย )
(1.เฉพาะกรณีผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการ
2.ผานการตรวจสอบและรับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่สํานักอาหารหรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวของ )
(1.เฉพาะกรณีนิติบุคคลและกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามใน
แบบอ.17/สบ.3
2.หนังสือรับรองอายุไมเกิน 6 เดือนของวันที่
ใชสําเนา)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

16) 1.10 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรอง
สําหรับอาหารประเภท
วัตถุเจือปนอาหาร
(checklist)
17) 2. เอกสารประกอบการ
ยื่นแกไข
18) 2.1 แบบฟอรมคําขอ
19) 2.1.1 คําขอแกไขรายการ
ทะเบียนตํารับอาหาร
(แบบ อ.19)

20) 2.1.2 แบบการแกไข
รายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลาก
อาหาร (แบบ สบ.4)
21) 2.2 ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหาร (แบ
บอ.18) หรือคําขออนุญาต
ใชฉลากอาหาร (สบ.3)
22) 2.3 ฉลากอาหารเดิมที่
ไดรับอนุญาต
23) 2.4 ฉลากอาหารใหมที่ขอ
แกไข
24) 2.5 หนังสือชี้แจงเหตุผล
การแกไขจากผูผลิตฉบับ
จริง
25) 2.6 หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบและ/หรือ
กรรมวิธีการผลิตจาก
ผูผลิตกรณีแกไขสูตร
สวนประกอบหรือกรรมวิธี
การผลิตแลวแตกรณี

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

-

0

-

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

0

ฉบับ

-

0
1

0
0

ชุด
ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

(1.เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตเปนโรงงานหรือ
กรณีนําเขาสามารถพิมพหรือเขียนดวยตัว
บรรจง
2.กรณีแกไขรายการตามบัญชีหมายเลข 4
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
เลขสารระบบอาหารพ.ศ.2557 ใหพิมพ
เทานั้น
3. ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ)
(1. เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตไมเขาขายโรงงาน
2.พิมพเทานั้น
3. ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ)

-

1

1

ฉบับ

(1. แนบใบสําคัญฉบับจริงเฉพาะกรณีแกไข
รายการในใบสําคัญฯ
2. สบ.3 แนบฉบับสําเนา)

-

4

0

ฉบับ

(กรณีขอยกเลิกหรือผอนผันขอใชฉลากเดิม)

-

1

1

ฉบับ

(การเพิ่มหรือแกไขรายละเอียดในแบบฉลาก)

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ตามแตกรณีเชนหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนที่ตั้ง
ผูผลิตหนังสือชี้แจงการแกไขชื่ออาหารหรือ
เครื่องหมายการคาเปนตน)
-
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หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

-

1

28) 2.9 เอกสารหรือหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวของ
29) 2.10 ใบอนุญาตที่
เกี่ยวของกับสถาน
ประกอบการ
30) 2.10.1 ใบอนุญาตนําเขา
หรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (อ.7 )
31) 2.10.2 ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 )
32) 2.10.3 ใบคําขอรับเลข
สถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.1)
33) 2.11 หนังสือมอบอํานาจ

-

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

26) 2.7 ตารางเปรียบเทียบ
สูตรสวนประกอบปจจุบัน
และสูตรสวนประกอบใหม
27) 2.8 เอกสารหรือหลักฐาน
ที่สนับสนุนการแสดง
ขอความหรือสัญลักษณ
บนฉลาก

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(กรณีมีการแกไขสูตรสวนประกอบ)

0

ฉบับ

(ถามี)

0

0

ฉบับ

(ถามี)

-

0

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนําเขา)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีสถานที่ผลิตเขาขายเปนโรงงาน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผลิตสถานที่ผลิตไมเขาขายโรงงาน)

-

0

1

ฉบับ

34) 2.12 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรอง
สําหรับอาหารประเภท
วัตถุเจือปนอาหาร
(checklist)
35) 3. ขอใบแทนใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร

-

1

0

ฉบับ

(1.เฉพาะกรณีผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการ
2. ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่สํานักอาหารหรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวของ)
-

-

0

0

ฉบับ

-

36) 3.1 กรณีใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารสูญ
หาย
37) 3.1.1 คําขอใบแทน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร (แบบ อ.20)

-

0

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

(1.พิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง
2.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ/กรรมการ
ผูจัดการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

38) 3.1.2 ใบแจงความฉบับ
จริงทีร่ ะบุวาใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
เลขที่...(ระบุเลขที่ตํารับ
รายการที่สูญหาย)...ไดสูญ
หายไป
39) 3.2 กรณีใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหาร
ชํารุดหรือถูกทําลาย
บางสวน
40) 3.2.1 คําขอใบแทน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร (แบบ อ.20)
41) 3.2.2 ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารที่
ชํารุดหรือถูกทําลาย
42) 4.เพิ่มฉลากสงออก
43) 4.1 หนังสือชี้แจงการขอ
เพิ่มฉลากที่ผลิตเพื่อ
สงออกจําหนายนอก
ราชอาณาจักร
44) 4.2 ฉลากอาหารที่
ประสงคจะสงออก
45) 4.3 คําแปลฉลาก
ภาษาตางประเทศ (ยกเวน
ภาษาอังกฤษ)
46) 4.4 ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหาร
(แบบ อ.18)
47) 4.5 ใบอนุญาตผลิตอาหาร
( แบบอ.2)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

-

0

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ลงนามโดยผูดําเนินกิจการกรรมการผูจัดการ
ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได)

-

1

0

ฉบับ

-

-

0
1

0
1

ฉบับ
ฉบับ

(ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ/กรรมการ
ผูจัดการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได)

-

2

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
คาธรรมเนียม 5,000 บาท
2) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
คาธรรมเนียม 500 บาท
3) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร
ไมมีคาธรรมเนียม

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

9/9

4)
5)

การแกไขรายการอนุญาต
ไมมีคาธรรมเนียม
หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากที่ผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร
ไมมีคาธรรมเนียม
หมายเหตุ การชําระคาธรรมเนียม ขอ1-2 สามารถชําระคาธรรมเนียมไดที่
งานการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตเวลา 8.30 – 15.30 น.

17. ชองทางการรองเรียน
1) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบอ.17)
2)
คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบสบ.3)
3)
คําขอแกไขทะเบียนตํารับอาหาร (แบบอ.19)
4)
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบส.4)
5)
หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร
6)
ภาคผนวก 1 วัตถุแตงกลิ่นรสที่ตองยื่นคําขอขึนทะเบียนหรือคําขออนุญาตใชฉลากวัตถุเจือปนอาหาร
7)
ภาคผนวก 2 สรุปหลักเกณฑคุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขการใชในอาหารมีการวิเคราะหและการแสดงฉลาก
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การอนุญาตโฆษณาอาหาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. อาหารพ.ศ. 2522
2) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 10 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การอนุญาตโฆษณาอาหารทางสื่อวิทยุ
11. ชองทางการใหบริการ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนทางฉายภาพ
ภาพยนตรหรือทางหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอื่นหรือดวยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชนในทางการคาตองนําเสียงภาพภาพยนตรหรือ
ขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอนเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
หลักการ/ขอปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร
1. อาหารที่กฎหมายกําหนดใหขออนุญาตผลิตนําเขาและอื่นๆตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาหารตามแตละ
กรณีนั้นๆ
1.1 ผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีตัวใหมเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหมตองผานการ
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ประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญและ/หรือรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนโดยดูรายละเอียดในคูมือสําหรับ
ประชาชนเรื่องการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหมและอาหารที่มีอาหารใหมเปนสวนผสม )Novel Food)
1.2 รายละเอียดสูตรสวนประกอบตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศที่เกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
1.3 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศที่เกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
1.4 การใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
1.5 ไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหารและ/หรืออาหารที่หามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ
2. การโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร
2.1 ไมเปนเท็จหรือเกินความจริงไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารและใหเกิดความหลงเชื่อโดยไม
สมควร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
2.2 โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ไดรับอนุญาตในฉลากที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.3 ไมอนุญาตใหแสดงสรรพคุณคุณประโยชนของแตละสวนประกอบและการกลาวอางหนาที่ของสารอาหารตอง
เปนการกลาวถึงสารอาหารที่มีอยูในบัญชีสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai
RDI) โดยไมใชการกลาวอางถึงตัวผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ
2.4 ผลิตภัณฑที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชนเรื่อง
การประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) กอน
หลักเกณฑทั่วไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหารพ.ศ.2551)
การแสดงคําเตือนในการโฆษณาอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดใหแสดงคําเตือนในการ
โฆษณาไวเปนการเฉพาะและตัวอยางคําที่ไมอนุญาตใหใชในการโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
หลักเกณฑเฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหารพ.ศ.2551)
หลักเกณฑตอไปนี้ใชเปนแนวทางในการพิจารณาคําขอโฆษณาอาหารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑเฉพาะแตละชนิดซึ่งนอกจาก
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทั่วไปแลวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเฉพาะนี้ดวย
1. อาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. นมโคชนิดผงนมปรุงแตงชนิดผงและผลิตภัณฑของนมชนิดผงที่ฉลากระบุกลุมอายุผูบริโภคตั้งแต 1 ปขึ้นไป
3. นมและผลิตภัณฑนมนอกเหนือจากนมโคชนิดผงนมปรุงแตงชนิดผงและผลิตภัณฑของนมชนิดผงที่ฉลากระบุกลุมอายุ
ผูบริโภคตั้งแต 1 ปขึ้นไป
4. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
5. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มีสวนผสมของกลูโคแมนแนนหรือแปงจากหัวบุก
6. อาหารทางการแพทย (Medical Food)
7. อาหารประเภทเครื่องปรุงรสเชนน้ําสมสายชูน้ําปลาซอสซีอิ้ว
8. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
9. เครื่องดื่มเกลือแร
10. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
11. อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 เรื่องการ
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แสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด
(หมายเหตุ : อาหารขอ 1-3 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑ
การโฆษณาอาหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2555)
ตัวอยางขอความที่ไมอนุญาตในการโฆษณาอาหารรวมถึงการใชภาพที่สื่อใหเขาใจไดในความหมายเดียวกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
ตัวอยางลักษณะภาพที่ไมอนุญาตในการโฆษณาอาหาร (แลวแตกรณี) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนํา
ในการโฆษณาอาหาร)
เงื่อนไข
1. การโฆษณาที่ไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนดไดแก
1.1 อนุญาตเฉพาะขอความและภาพที่ไมไดขีดฆา
1.2 โฆษณาในเวลาไมเกิน 5 ปนับจากวันที่อนุญาต
1.3 ขอความและภาพที่โฆษณาตองตรงตามที่ไดรับอนุญาตถาโฆษณาแตกตางไปจากนี้ถือวาขอความโฆษณาทั้งหมด
ไมไดรับอนุญาต
1.4 ใหแสดงขอความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อที่ไดรับอนุญาตยกเวนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงไมตองแสดงเลขที่
ใบอนุญาตโฆษณา
1.5 เงื่อนไขอื่นๆตามที่กําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี)
2.การรับคําขอที่ OSSC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
3.ผูมายื่นคําขอตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอไดและมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบขอบกพรองได
4.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองประเมินตัวเองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบพรอมตรวจสอบใหครบถวน
ถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist)
5.กรณีคําขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดที่จําเปนตองสงเรื่องใหผูเชี่ยวชาญหรือตองนําเรื่องเขาหารือคณะทํางาน
อาจมีการขอเอกสารชี้แจงประกอบขอมูลที่ยื่นมาในภายหลัง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียด
ขั้นตอนการบริการ
ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐาน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

60 นาที

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูยื่น
คําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาที่
กําหนด และนํามายื่นตอ
เจาหนาที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถวน ผูยื่นคําขอ
รอรับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

5 นาที

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

หมายเหตุ
-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียด
ขั้นตอนการบริการ
ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย

ระยะเวลา
ใหบริการ
42 ชั่วโมง

สวนงาน / หนวยงาน
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ
กลุมงานคุมครอง
(เริ่มนับระยะเวลา
ผูบริโภคและเภสัช
ตั้งแตไดรับเอกสารที่
สาธารณสุข
ครบถวนและถูกตอง
จนถึงลงนามอนุญาต
โดยผูมีอํานาจไมนับ
ระยะเวลาการแกไข
เอกสารหรือชี้แจง
ขอมูลของ
ผูประกอบการ)

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาต/สงคืนและ
ลงนาม

5 วันทําการ

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

7)

การแจงผลพิจารณา

แจงผลการพิจารณาและสงมอบ
แกผูประกอบการภายใน 7 วัน
ทําการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา

60 นาที

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วันทําการ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 10 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบฟอรมคําขออนุญาตโฆษณา
(แบบฆอ.1)

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2)

เอกสารแนบทายคําขออนุญาต
โฆษณา(แบบฆอ.3) คือแบบสําหรับ
แสดงภาพราง/สตอรี่บอรดขอความ
ภาพเสียงที่สอดคลองกับสื่อที่ขอ
อนุญาตโดยตองแสดงเนื้อหาที่
โฆษณาใหชัดเจน/บรรยาย

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จํานวนเอกสาร
สําเนา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
2

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

2

0

หนวยนับ
เอกสาร

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(ตองกรอกขอความครบถวน
และลงลายมือชื่อจริงทั้ง 2
ฉบับ)
(ในแตละสื่อโฆษณาอาจมี
ลักษณะแตกตางกันไปดัง
ตัวอยางในไฟลเอกสารแนบ)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

3)

รายละเอียดใหสามารถเขาใจไดงาย
และตองไมมีรอยแกไขขูดลบขีดฆา
หรือเพิ่มเติมลงลายมือชื่อจริงทุก
ฉบับ
เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ขอ
อนุญาตโฆษณา (แลวแตกรณี)
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
กรณีเปนนิติบุคคลเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับบุคคลผูขออนุญาต

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ชุด

-

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ชุด

(การยื่นครั้งแรกใชมอบอํานาจ
ฉบับจริงในการยื่นครัง้ ตอไป
สามารถใชสําเนาที่ลงเลขรับ
แลวได)
(การยื่นครั้งแรกใชมอบอํานาจ
ฉบับจริงในการยื่นครัง้ ตอไป
สามารถใชสําเนาที่ลงเลขรับ
แลวได)
-

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

5)

กรณีเปนบุคคลธรรมดาเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับบุคคลผูขออนุญาต

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ชุด

6)

สําเนาคําขออนุญาตโฆษณาเดิมที่
เคยไดรับอนุญาตพรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองในกรณีที่
ตองการใชสํานวนโฆษณาเดิม

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ชุด

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบฆอ.1 (คําขออนุญาตโฆษณาอาหาร)
2) ตัวอยางคําขอฆอ.1 นิติบุคคล
3) ตัวอยางคําขอฆอ.1 บุคคลธรรมดา
4) แบบฆอ.3
5) ตัวอยางแบบฆอ.3 โทรทัศน
6) ตัวอยางแบบฆอ.3 วิทยุ
7) ตัวอยางแบบฆอ.3 สิ่งพิมพ
8) แบบหนังสือมอบอํานาจแบบ 1
9) แบบหนังสือมอบอํานาจแบบ 2
10) แบบหนังสือมอบอํานาจแบบ 3
11) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจแบบ 1
12) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจแบบ 2
13) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจแบบ 3
14) ตัวอยางแบบฆอ.2
15) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขออนุญาตโฆษณาอาหาร
16) หลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร
19. หมายเหตุ
ขอมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซดสํานักอาหารหัวขอการขออนุญาตโฆษณา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/PFOOD/index.php
การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-

