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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง 

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  25  วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารที่มีการใช้เครื่องจักรก าลังรวมไม่ถึง 
5 แรงม้า หรือใช้คนงานไม่ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 
2557 ระบุไว้ว่ากรณีผลิตจากสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร
ท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานท่ีระบุไว้ในแบบ สบ.1 
  3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
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   3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของ
น้ าบริโภคฯ) 
   3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอไรส์ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
   3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับ
กรด ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับ
กรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ าและอาหารปรับกรด) 
   3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉาย
รังสี ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อม
จ าหน่าย) 
   3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
   3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ท่ียื่นค าขอได้ 
  3. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
  4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel 
Ingredients) ท่ียังไม่ได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่าน
การประเมินความปลอดภัยโดยผู้เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิต
อาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
  5. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณี
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ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
    5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ
หลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.1-
3.8 ข้างต้น หรือผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบ
เอกสารหลักฐานไว้ 
  6. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่น
ค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง 
(ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
  7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันท า
การ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี ซึ่งไม่น ามานับรวมเป็นระยะเวลาบริการ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอฯ 
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 
 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน  
 

60นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามายื่นต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่น
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลักฐาน 
 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู่
จังหวัดนครราชสีมาและผลิต
ประเภทอาหารที่มอบอ านาจ
ใหส้ านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้
อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัด ประเมินความ
ถูกต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายท้ังด้านสถานท่ีและ
ด้านเอกสาร 

18 วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

ไม่นับรวม
ระยะเวลาท่ีผู้ยื่น
ค าขอแก้ไข
เอกสาร/หลักฐาน
,ปรับปรุง/แก้ไข 
สถานท่ีให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนญุาต 
 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลังเสร็จส้ินการพิจารณา
และเพื่อส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   25 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้
ขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่าง
ด้าวยื่นหนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ต่างประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  
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ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่าง
ด้าว ต้องยื่นหนังสือ
อนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีแจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มี
อ านาจลงช่ือแทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรองสัญชาติของ
นิติบุคคล (บัญชีรายช่ือ ผู้
ถือหุ้น เฉพาะนิติบุคคลท่ี
เป็นบริษัท)  

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบับ  

7) หนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต 
หรือบัตรส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจอาหาร
ท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน 

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบ้านของสถานท่ี
ผลิตและสถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบ้านส านักงาน
ใหญ่  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เรื่อง ย้ายและ
แต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรการศึกษา(ของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 1.แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่องค าขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 2.ค าขอรับเลขสถานท่ีผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.1 (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค า
ขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

3) 3.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
(ฉบับจริง)หรือสัญญาเช่า
สถานท่ีผลิตและ สถานท่ีเก็บ
อาหาร(ถ้ามี) แนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณี
ผู้ยินยอมให้ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
เช่าเป็นบุคคลธรรมดา)หรือ
แนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
เช่าเป็นนิติบุคคล) 

 1 1 ฉบับ  

4) 4.เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  
1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นคนต่างด้าว ต้อง ยื่น
หนังสืออนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด  
2 ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นคนต่างด้าวต้องยื่นส าเนา
หนังสือเดินทาง   

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

3 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)  
4 ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีแจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล) 

5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
5 ส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณิชย์ (บัญชีรายช่ือ ผู้ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิติบุคคลท่ีเป็นบริษัท) 
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีท่ีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าว ต้องยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่าง
ด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่
ขัดพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขออนุญาต หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุนตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 

  1   

6) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
6 ทะเบียนบ้านของสถานท่ี
ผลิตและสถานท่ีเก็บอาหาร  
7 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
(ฉบับจริง) หรือส าเนาสัญญา
เช่าสถานท่ีผลิตและ สถานท่ี
เก็บอาหาร (ถ้ามี)  
8หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 

 0 1 ชุด 1.ส าเนา
ทะเบียน

บ้าน
ส านักงาน
ใหญ่ (ถ้ามี) 

2.กรณี
หนังสือ

ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ี
เก็บอาหาร
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

บาท (ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน) 
อาจต้องประทับตราของบริษัท
ด้วยในกรณีท่ีระบุไว้ในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน)(ฉบับ
จริง1 ฉบับ) 
9 หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอ านาจ 1คน) 

หรือสัญญา
เช่าสถานท่ี
ผลิตหรือ

สถานท่ีเก็บ
อาหารต้อง

แนบ
หลักฐานผู้

ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีฯ

หรือผู้ให้เช่า
สถานท่ีฯ 

กรณีผู้ให้เช่า
เป็นบุคคล
ธรรมดาให้
แนบส าเนา

บัตร
ประจ าตัว
ประชาชน
และส าเนา
ทะเบียน
บ้าน กรณี
ผู้ให้เช่าเป็น
นิติบุคคลให้
แนบหนังสือ

การจด
ทะเบียนนิติ

บุคคล
เพิ่มเติม
ด้วย) 

7) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10 
แบบแปลนแผนผังท่ีถูกต้องตาม
มาตราส่วน (ระบุช่ือและท่ีต้ัง
ทุกแผ่น) ประกอบด้วย 10.1  
แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของโรงงาน
และส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 10.2  แผนผังแสดง

  2 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณท่ีดิน
ของโรงงาน รวมท้ังระบบ 
ก าจัดน้ าเสียและบ่อบาดาล (ถ้า
มี) 10.3  แบบแปลนแผนผัง
ของอาคารสถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บอาหารที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วน รวมถึงรูป
ด้านหน้า ด้านข้าง  รูปตัด 
แปลนพื้นทุกช้ัน ต าแหน่ง
เครื่องจักร และข้อมูล
รายละเอียดการผลิตอื่นๆ 

8) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10.4 
เอกสารรายละเอียดต่างๆ เช่น 
รายการเครื่องมือเครื่องจักร 
กรรมวิธีการผลิต ท่ีมาของน้ าใช้ 
สูตรส่วนปรกอบ ประเภท
อาหาร ภาชนะบรรจุ วิธีการ
บริโภค กรรมวิธีการล้าง
เครื่องจักร วิธีการก าจัดขยะ 
จ านวนคนงาน  

 0 2 ชุด  

9) 11.กรณีมีการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิต
ร่วมกันส าหรับการผลิตอาหาร
หลายชนิดต้องมีมาตรการ
ป้องกันการปนเป้ือนท่ี
เหมาะสมเพิ่มเติม 
 
 

- 0 2 ฉบับ  

10) 12.กรณีเป็นอาหารชนิดท่ีปรับ
กรด ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
ดังนี(้ดูรายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

  2 ชุด ก. เอกสาร
การศึกษา

อุณหภูมิและ
เวลาท่ีใช้ใน
การฆ่าเช้ือ
ผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด 
และแต่ละ
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ขนาดบรรจุ
อย่าง

เหมาะสม มี
การระบุค่า
ความเป็น
กรดด่าง

สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ 
ในกรณีท่ี

ผลิตภัณฑ์มี
ช้ินเนื้ออยู่ใน
ของเหลว 
ต้องระบุ
ช่วงเวลา

มากสุดและ
อุณหภูมิใน
การเก็บเพื่อ

การปรับ
สภาพชิ้น
เนื้อนั้นให้
เป็นกรด 

โดย
ก าหนดให้

ค่าความเป็น
กรดด่าง

สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์
เท่ากับหรือ
ต ่ากว่า 4.6 

ภายใน
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดใน

กรรมวิธีการ
ผลิตท่ี
ก าหนด 

ภายหลังการ
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ฆ่าเช้ือด้วย
ความร้อน 
ข. การ
ก าหนด

กระบวนการ
ฆ่าเช้ือ ต้อง
มีการศึกษา
ภายใต้การ
ควบคุมค่า
ความเป็น
กรดด่าง 
พร้อมท้ัง
ระบุปัจจัย
วิกฤตท่ีใช้
ก าหนด

กระบวนการ
ฆ่าเช้ือ

เพื่อให้มั่นใจ
ว่าอาหารนั้น
จะไม่มีการ
เจริญของ
จุลินทรีย์ที่
ท าให้เกิด
โรค โดย

แสดงไว้ใน
กรรมวิธีการ

ผลิตท่ี
ก าหนด 

11) 13.กรณีผลิตน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท,น้ าแข็ง,
น้ าแร่ธรรมชาติ ต้องมีเอกสารที่ 
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คือ ส าเนาผล
วิเคราะห์น้ าดิบ  

 0 2 ชุด  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55  
โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 
02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ. 1111  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) 

-แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) 
2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

-ค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) 
-ตัวอย่างการกรอกค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) กรณีบุคคลธรรมดา 
-ตัวอย่างการกรอกค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) กรณีนิติบุคคล 
-ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจท่ัวไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอ านาจท่ัวไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 

3) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอย่าง 
-ตัวอย่างแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังโรงงานและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณท่ีดินของโรงงาน 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างสถานท่ีผลิตอยู่ข้างท่ีพักอาศัย รูปด้านหน้า, รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นตึกแถวทุกช้ัน  
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย ทุกช้ัน  
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-ตัวอย่างสถานท่ีผลิตท่ีดัดแปลงด้านข้างท่ีพักอาศัยเป็นสถานท่ีผลิต รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นสถานท่ีผลิตท่ีดัดแปลงด้านข้างท่ีพักอาศัยเป็นสถานท่ีผลิต 
-ตัวอย่างรูปตัดของอาคารท่ีใช้ในการผลิตอาหาร 

4) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆ และตัวอย่าง 
-ตัวอย่างอาหารประเภท เต้าหู้นมสด 
ก. รายการเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดง
แรงม้ารวม 
ข. กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตท่ีสอดคล้องกับเครื่องจักรท่ีแสดงไว้
ในแบบแปลนพื้นและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร 
ค. ท่ีมาของน้ าท่ีใช้ในการผลิต 
ง. สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้ าหนัก และแสดงท่ีมาของวัตถุดิบแต่ละรายการ 
จ. ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณผลิตแต่ละชนิด 
ฉ. ภาชนะบรรจุอาหาร(ชนิด ขนาด สี) 
ช. วิธีการบริโภค 
ซ. กรรมวิธีการล้างเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ฌ. วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
ญ. จ านวนคนงานชาย-หญิง 
ฎ. จ านวนห้องน้ า 

 
19. หมายเหตุ 

1. การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน 25 วันท าการ 
โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารที่ครบถ้วน ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และ
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จจนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นับรวม
เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม
ประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเคร่ืองจักร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม

ประเภทอาหาร/การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอเปล่ียนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ีเก็บอาหาร การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

2. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   
3. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
4. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
6. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   60   วันท าการ  

8. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน   0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้อง

ตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอเปล่ียนแปลง
แก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลด
เครื่องจักร 
  

10. ช่องทางการให้บริการ 
  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 



2/12 
 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้เครื่องจักรก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่า
การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตอาหารและเปล่ียนแปลงรายการอาหารกรณีสถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้
ยื่นแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานท่ีระบุไว้ใน
แบบ สบ.2 
  3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
   3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ าบริโภคฯ) 
   3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
   3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ า
และอาหารปรับกรด) 
   3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ 
ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย) 
   3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 
   3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป) 
  4. การย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหารไปต้ัง ณ จังหวัดใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายสถานเกี่ยวกับการ
อนุญาตอาหารไปต้ัง ณ จังหวัดใหม่ 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับค าขอท่ี OSSC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
  2. ผู้มายื่นค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีและผลิตภัณฑ์ท่ียื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจ
ให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
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  3. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
  4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ท่ียังไม่ได้
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคู่มือ
ส าหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร) 
  5. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ 
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้น หรือ
ผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ หรือกรณีท่ี
ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
  6. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง 
  7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันท าการ หรือ
มากกว่า แล้วแต่กรณี 
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืน
ค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามาย่ืนต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอ
รอรับใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหารต้ังอยู่
จังหวัดนครราชสีมาและผลิต
ประเภทอาหารที่มอบอ านาจให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น

18 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ผู้อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัด ประเมินความถูกต้อง
และสอดคล้องตามกฎหมายทั้ง
ด้านสถานที่และด้านเอกสาร 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันท าการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและจัดส่งเอกสาร
ให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  25 วันท าการ 
 

13. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันท าการ 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1. การขอเพิ่มประเภทอาหาร กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

2) 1.1 แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบค าขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) 1.3 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้  
1.4 ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

5) 1.5 แบบแปลนแผนผัง จ านวน 1 
ชุด (ระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

6) 1.5.1  แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงาน
และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 1.5.2  แผนผังแสดงสิง่
ปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของ
โรงงาน รวมทั้งระบบการก าจัดน้ า
เสียและบ่อบาดาล (ถ้าม)ี 1.5.3  
แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วน เช่นรูปด้านหน้า 
ด้านข้าง รูปตัด แปลนพื้น แสดง
ต าแหน่งเคร่ืองจักรและข้อมู
รายละเอียดการผลิตอ่ืนๆ  (ดู
ตัวอย่างตามรายละเอียดอ่ืน 
ตัวอย่างแบบแปลนแผนผงัและดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

- 1 0 ฉบับ  (กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหาร
ที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท 
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และ
ชนิดปรับกรด (Low-acid 
Canned Foods and 
Acidified Foods) ต้องมี
ส าเนาหลักฐานเพิ่มเติม คือ 
•หลักฐานการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมกระบวนการ
ผลิต (Retort Supervisor) 
•หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา, 
การฝึกอบรม, ประสบการณ์
ของผู้ก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (Process 
Authority)  
  - กรณีเป็นอาหารที่มีความ
เป็นกรดต่ า ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
ก. การศึกษาการกระจาย
อุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเชื้อ 
(Temperature  
Distribution) ที่ถูกต้องตาม
หลักทางวิชาการ และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ 
สถานที่ผลิตก่อนการใช้งาน 
หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์และโครงสร้างที่อาจมี
ผลกระทบต่อการท างานของ
เคร่ืองฆ่าเชื้อ เอกสารดังกล่าว 
ต้องด าเนินการและออก
เอกสารโดยผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อน (Process Authority) 
ส าหรับเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบใช้
ความดันเพิ่ม (Overpressure 
retorts) ให้ศึกษาการกระจาย
ความร้อนในเคร่ืองฆ่าเชื้อทุก
เคร่ือง และทุกบรรจุภัณฑ์ แต่
ถ้าเป็นเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบใชไ้อ
น้ า (Steam retort) ไม่
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

จ าเป็นต้องศึกษาทุกเคร่ือง 
ข. การศึกษาการแทรกผ่าน
ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Heat Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการและเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ 
สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ท า
การผลิตจริง ได้แก่ เมื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเมื่อมีการป
ลี่ยนข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ 
หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุเฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุ 
หรืออ่ืนๆ เอกสารดังกล่าวต้อง
ด าเนินการและออกเอกสาร
โดยผู้ก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (Process 
Authority) 
ค. การก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน ต้องศึกษา
ภายใต้ปัจจัยเก่ียวกับสปอร์
ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้าหมาย
ในการก าหนดการฆ่าเชื้อ ได้แก่ 
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
(Clostridium botulinum) 
หรือกรณีที่ใช้ตัวชี้วัดอ่ืน ต้องมี
หลักฐานทางวิชาการว่ามีค่า
การต้านทานความร้อนที่
เทียบเท่าหรือสูงกว่าสปอร์ของ 
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
(Clostridium botulinum) 
 - กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับ
กรด ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
ก. เอกสารการศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ 
ชนิด และแต่ละขนาดบรรจุ
อย่างเหมาะสม มีการระบุค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์
มีชิ้นเน้ืออยู่ในของเหลว ต้อง
ระบุช่วงเวลามากสุดและ
อุณหภูมิในการเก็บเพื่อการ
ปรับสภาพชิ้นเน้ือน้ันให้เป็น
กรด โดยก าหนดให้ค่าความ
เป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับหรือต ่ากว่า 
4.6 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในกรรมวิธีการผลิตที่ก าหนด 
ภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยความ
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ร้อน 
ข. การก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อ ต้องมีการศึกษาภายใต้
การควบคุมค่าความเป็นกรด
ด่าง พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤต
ที่ใช้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารน้ันจะไม่
มีการเจริญของจุลินทรีย์ที่ท า
ให้เกิดโรค โดยแสดงไว้ใน
กรรมวิธีการผลิตที่ก าหนด 
 - กรณีผลิตน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมี
เอกสารที่ 
เก่ียวข้องเพิ่มเติม คือ ส าเนา
ผลวิเคราะห์น้ าดิบ (ถ้าม)ี 
 - กรณีผลิตนมพร้อมบริโภค
ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์ต้องแนบเอกสาร ผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต 

7) 1.5.4 กรณีใช้เคร่ืองจักรร่วมกันใน
การผลิตอาหารหลายประเภทต้อง
แสดงมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

8) 1.5.5กรณีสถานที่ผลิตเคยได้รับ
อนุญาตจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดและประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจ
ให้จังหวัดด าเนินการ ต้องส่งสูตร
ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต 
รายการเคร่ืองจักรที่ใช้ของ
ผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต
ทุกชนิดเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

9) 1.6 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

การจดทะเบียนนิติบุคคล 
10) 2.การขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร

และสถานที่เก็บอาหาร 
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

11) 2.1 แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

12) 2.2 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบค าขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

13) 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตแห่งใหม ่
2.4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
(ฉบับจริง) หรือส าเนาสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ห้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล) 

14) 2.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้  
2.7 ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

15) 2.7 เอกสารตามข้อ1.5 (หรือล าดับ
ที่ 5-8) ของกรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

16) 2.8 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

17) 3. การขอย้ายเฉพาะสถานที่เก็บ
อาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

18) 3.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

19) 3.2 2. แบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มีอ านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และ
ต้องพิมพ์เท่านั้น)  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

20) 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่เก็บอาหารแหง่ใหม่ 3.4 
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี)  
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ (แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ห้เช่าเป็น

บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ

บุคคล) 
21) 3.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่

ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้  
3.7 ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

22) 3.8 แผนผังที่ถูกต้องตามมาตรา
ส่วน ดังน้ี(ระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น) 
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ 1 แผนที่สังเขปแสดงทีต่ั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูก
สร้างบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะใช้
เป็นสถานที่จัดเก็บอาหารที่ขอ
อนุญาตผลิตและเป็นข้อมูลในการ
ตรวจติดตาม 
2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บ
อาหาร ให้แสดงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
ก.แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อม
ประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง 
ๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่เก็บ
อาหารและบริเวณข้างเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้อง
เก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้
สอยของห้องหรือบริเวณต่าง ๆ 
ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร 
โดยระบุมาตราส่วนของแปลน
พื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดงทิศทาง
เดินผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องใน
แบบแปลนด้วย 
ค.การจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร 
-  ให้แสดงการจัดแยกเก็บอาหาร
แต่ละชนดิเป็นสัดส่วน 
-  ให้แสดงระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสงสว่าง 
-  ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
และรักษาคุณภาพของอาหารให้
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

คงสภาพตามความจ าเป็น 
23) 3.9หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณี

ผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการ
ด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการ
มอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อาจต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

24) 4.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น 
เพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลด
เคร่ืองจักร เป็นต้น 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

25) 4.1 แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

26) 4.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบค าขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

27) 4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
4.4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
(ฉบับจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ห้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล) 

 
28) 4.5 เอกสารตามข้อ1.5 (หรือล าดับ

ที่ 5-8) ของกรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

29) 4.6 กรณีเพิ่ม-ลดเคร่ืองจักร ให้
ระบุก าลังแรงม้ารวมเดิมที่เคย
ได้รับอนุญาต  และระบุก าลัง
แรงม้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิม
ด้วย 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

30) 4.7กรณีเป็นการขอเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหาร ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ)  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ ก.แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อม
ประโยชน์ใช้สอยของอาคาร
ต่าง ๆ ในบริเวณที่ต้ังของ
สถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของ
ห้องเก็บอาหาร พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย 
ของห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ใน
ชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร 
โดยระบุมาตราส่วนของแปลน
พื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดง
ทิศทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละ
ห้องในแบบแปลนด้วย 
ค.การจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร 
-  ให้แสดงการจัดแยกเก็บ
อาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน 
-  ให้แสดงระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสงสว่าง 
-  ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ
เก็บและรักษาคุณภาพของ
อาหารให้คงสภาพตามความ
จ าเป็นสภาพตามความจ าเป็น 

31) 4.8 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 4.9
ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ 
สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

32) 4.10หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  

2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
2) ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง 
3) ตัวอย่างรายละเอียดอื่น 
4) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอเพิ่มประเภท) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหาร) 
6) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มหรือลดสถานท่ีผลิต เปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม

หรือลดเครื่องจักร) 
7) หลักเกณฑ์การย้ายสถานเกี่ยวกับการอนุญาตอาหารไปต้ัง ณ จังหวัดใหม่ 

 

18. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาการขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต 

1.1. การขอเพิ่มประเภทอาหาร ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน 25 วันท าการ ระยะเวลา 65 วันท าการ (กรณีสถานท่ีผลิต
อาหารผลิตประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต) 

1.2. การขออนุญาตย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร ระยะเวลา 40 วันท าการ  
1.3. การขอเปล่ียนแปลงแก้ไข เช่น เพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร หรือเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง 

หรือเพิ่ม-ลดเครื่องจักร เป็นต้น ระยะเวลา 25 วันท าการ หรือระยะเวลา 65 วันท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารผลิต
ประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต) 
โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุงแก้ไขสถานท่ี
ผลิตท่ีเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 

วันที่พิมพ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การก าหนด

ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  5     วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้อง

ตรวจสถานท่ีผลิต)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
11. ช่องทางการให้บริการ  

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้เครื่องจักรก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต ได้แก่ 
  - การขอแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนบุคคลผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต) 
 - การขอแก้ไขท่ีอยู่ของสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนุญาตไว้) เช่น การ
เปล่ียนแปลงเลขหมายประจ าบ้าน เนื่องจากส านักงานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแต่สถานท่ีผลิตยังคงต้ังอยู่ท่ีเดิม 
 - การขอเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกุล ของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
(ท่ีไม่ใช่เป็นการเปล่ียนตัวบุคคล)การขอเปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
 - การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกว่า 1 แห่ง) ท่ีได้รับอนุญาตไว้
ในแบบ สบ.1 ส าหรับในกรณีท่ีเป็นการประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รับอนุญาตยื่นความ
ประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหารให้ถูกต้อง
ตามหลักฐานเอกสารการขอเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  3. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่า
การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตอาหารและเปล่ียนแปลงรายการอาหารกรณีสถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้
ยื่นแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานท่ีระบุไว้ใน
แบบ สบ.2 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับค าขอท่ี OSSC (One Stop Service center) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  2. ผู้มายื่นค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ียื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจให้มีอ านาจ
ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
  3. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
  4. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
  5. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามายื่นต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นค า
ขอรอรับใบรับค าขอไว้เป็น
หลักฐาน 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ต้ังอยู่จังหวัดนครราชสีมา 
คณะผู้ประเมินของจังหวัด 
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 
 

4 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนญุาต 
 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลังเสร็จส้ินการพิจารณา
และส่งมอบแบบ สบ.2 แก่
ผู้ประกอบการ 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม   11 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1. กรณีการขอแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รบัอนุญาต) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

2) 1.1 แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

4) 1.3 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ผลิตล่าสุด หรือ   
1.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(เฉพาะนิติบุคคล) ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อนิติ
บุคคลสถานที่ผลิตล่าสุด(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

5) 1.5ส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็นบรษิัท คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าว ต้องย่ืนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต จ านวน 
1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผลิตเพ่ือจ าหน่าย
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) 1.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 1.7 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

7) 1.8 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

8) 2. กรณีการขอแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บอาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

9) 2.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) 2.2 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

11) 2.3   ส าเนาเอกสารการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ที่
ได้รับอนุญาตไว้จากส านักงานเขต กระทรวงมหาดไทย 
ที่สถานที่รับอนุญาตน้ันต้ังอยู่    2.4 ส าเนาทะเบียน
บ้านของสถานที่ผลิตและ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่
ได้รับอนุญาตไว้และมีการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของสถานที่
น้ันจากส านักงานเขต กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

12) 2.5 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 2.6 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

13) 2.7หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

14) 3. กรณีการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูร้ับอนุญาต 
(กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้
ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) ของบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

15) 3.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

16) 3.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

17) 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการและส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการเป็น
คนต่างด้าว ให้ยื่นส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมส าเนาหนังสือ
เดินทาง (passport)  
3.4 ส าเนาเอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการตามแต่กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

18) 3.5  ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 3.6 
ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

19) 3.7หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

20) 4. กรณีการขอเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ 
(กรณีนิติบุคคลเท่าน้ัน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

21) 4.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

22) 4.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

23) 4.3ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการคนใหม่และ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(กรณีเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้
ด าเนินกิจการ) ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการเป็นคนต่าง
ด้าว ให้ยื่นส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศ 
(work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือ
ผู้ว่าราชการจงัหวัด พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 
(passport)   
4.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) (คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

24) 4.5หนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการคน
ใหม่จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้
ด าเนินกิจการ)พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ด าเนินกิจการใหม่ 1 คน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

25) 4.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 4.7 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

26) 4.8 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

27) 5.การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร(ที่เป็น
การประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)และ/หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ใน
แบบ สบ.1 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

28) 5.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

29) 5.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

30) 5.3 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 5. 4 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

31) 5.5 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

32) 6. การขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูร้ับอนุญาต
หรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

33) 6.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

34) 6.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

35) 6.3ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
การแจ้งระบุให้เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลหรือแปร
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์ 
(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

36) 6.4ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน6เดือน)(ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงล่าสุด)(กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของ
บริษัทที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงถือครองหุ้นต้ังแต่
ร้อยละ 50 ข้ึนไป ต้องย่ืนหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 เพ่ิมเติมด้วย)  6.5 หนังสือมอบอ านาจและ
แต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการจากนิติบุคคลผู้ขออนุญาตใน
สถานะใหม่ของนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (ต่อผู้ด าเนินกิจการใหม่ 1 คน) 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

37) 6.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 6.7 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

38) 6.8หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) การมอบอ านาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม   
 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     

 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1          

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
2) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขชื่อสถานทีผลิต) 
3) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขที่อยู่สถานทีผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร) 
4) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพ่ิม ลด ผู้ด าเนินกิจการ) 
6) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร) 
7) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล) 
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19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาด าเนินการรวม 11 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาต

โดยผู้มีอ านาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และช้ีแจงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 

 
 

วันที่พิมพ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข                              

              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ:  จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง 

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  18     วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร  
11. ช่องทางการให้บริการ 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. คู่มือฉบับนี้ใช้ส าหรับสถานท่ีผลิตท่ีเข้าข่ายโรงงาน ซึ่งหมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 ท่ีมีการใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมต้ังแต่ 5 แรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าต้ังแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้
คนงานต้ังแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไมก่็ตาม 
  2. มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อ
จ าหน่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 12) 
  3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
   3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของ
น้ าบริโภคฯ) 
   3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอไรส์ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
   3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับ
กรด ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับ
กรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ าและอาหารปรับกรด) 
   3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉาย
รังสี ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อม
จ าหน่าย) 
   3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
   3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
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เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ท่ียื่นค าขอได้ 
  3. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
  4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel 
Ingredients) ท่ียังไม่ได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่าน
การประเมินความปลอดภัยโดยผู้เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิต
อาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคู่มือส าหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
  5. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณี
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
    5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ
หลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3 
ข้างต้น หรือผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบ
เอกสารหลักฐานไว้ 
  6. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่
ผู้ยื่นค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง 
(ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
  7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/ 
คณะกรรมการ/หรือผู้เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันท า
การ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี ซึ่งไม่น ามานับรวมเป็นระยะเวลาบริการ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอฯ และ
เอกสารหลักฐาน 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืน
ค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามาย่ืนต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 
 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4) การตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ย่ืนค าขอ
รอรับใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

สถานที่ผลิตอาหารต้ังอยู่จังหวัด
นครราชสีมาและผลิตประเภท
อาหารที่มอบอ านาจให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 
คณะผู้ประเมินของจังหวัด 
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทั้งด้าน
สถานที่และด้านเอกสาร 

18 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันท าการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   25  วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้ขออนุญาต กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ  

3) ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าวย่ืนหนังสือ
เดินทาง   

กระทรวงการ
ต่างประเทศของ
ประเทศน้ันๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว ต้องย่ืนหนังสือ
อนุญาตให้ท างานในประเทศ 

กระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจงัหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต 
 

กระทรวง
พาณิชย์ 

0 1 ฉบับ  
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ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผู้ถือหุ้น) (เฉพาะนิติบุคคลที่เป็น
บริษัท)  

กระทรวง
พาณิชย์ 

0 1 ฉบับ (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้
ไม่เกิน 6 เดือน) 

7) หนังสือรับรองการประกอบธุรกจินิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต หรือบัตรส่งเสริม
การลงทุนตามประเภทธุรกิจอาหารที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 

กระทรวง
พาณิชย์ 

0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ
อาหาร 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบ้านส านักงานใหญ่  กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ  

11) หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 

0 1 ฉบับ  

10) ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง ย้าย
และแต่งต้ังข้าราชการครูและบคุลากร
การศึกษา(ของผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

0 1 ฉบับ  

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.กรณีการขออนุญาตผลิตอาหาร กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

    

2) 1.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่องค าขออนุญาตต้ังโรงงานผลิต
อาหาร 
 (แบบอ.1) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.2ค าขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร 
(แบบ อ.1) (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่
มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

4) เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1.3 ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้
ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว ต้อง ย่ืนหนังสือ
อนุญาตให้ท างานในประเทศ ซึ่งออกให้โดย

-  1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
1.4 บัตรประจ าตัวประชาชน ในกรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นคนต่างด้าวต้องย่ืนส าเนาหนังสือ
เดินทาง   
1.5 ใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา)  
1.6 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 

5) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
1.7 หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) )(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณี
ที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ต้องย่ืน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกจินิติบุคคล
ต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารที่
ขออนุญาต หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน 

 0 1 ชุด - 

6)  1.8 ทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บอาหาร 
1.9 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง) 
หรือสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและ สถานที่เก็บ
อาหาร (ถ้ามี)  
1.10 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน)(ฉบับจริง1 
ฉบับ) 
1.11 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้
ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1คน) 
 
 

 0 1 ชุด 1ทะเบียนบ้านส านักงานใหญ่ 
(ถ้ามี) 
2กรณีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารหรือ
สัญญาเช่าสถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เก็บอาหารต้องแนบ
หลักฐานผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ฯ
หรือผู้ให้เช่าสถานที่ฯ กรณีผูใ้ห้
เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้ให้
เช่าเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือ
การจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มเติม
ด้วย) 



7/12 

 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 1.12 แบบแปลน
แผนผังที่ถูกต้องตามมาตราส่วน (ระบุชื่อ
และที่ต้ังทุกแผ่น) ประกอบด้วย 1.12.1  
แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 1.12.2 แผนผัง
แสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของ
โรงงาน รวมทั้งระบบ ก าจัดน้ าเสียและบ่อ
บาดาล (ถ้าม)ี  
1.12.3  แบบแปลนแผนผังของอาคาร
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วน รวมถึงรูปด้านหน้า ด้านข้าง  
รูปตัด แปลนพ้ืนทุกชั้น ต าแหน่งเครื่องจักร 
และข้อมูลรายละเอียดการผลิตอื่นๆ 

 0 2 ชุด - 

8) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 1.12.4 เอกสาร
รายละเอียดต่างๆ เช่น รายการเครื่องมือ
เครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต ท่ีมาของน้ าใช้ 
สูตรส่วนประกอบ ประเภทอาหาร ภาชนะ
บรรจุ วิธีการบริโภค กรรมวิธีการล้าง
เครื่องจักร วิธีการก าจัดขยะ จ านวนคนงาน  

 0 2 ชุด - 

9) 1.13กรณีมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์การผลิตร่วมกันส าหรับการผลิต
อาหารหลายชนิดต้องมีมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เหมาะสมเพ่ิมเติม 

 0 2 ชุด  

10) 1.14กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหารที่บรรจุอยู่
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น
กรดต่ า และชนิดปรับกรด (Low-acid 
Canned Foods and Acidified Foods) 
ต้องมีส าเนาหลักฐานเพ่ิมเติม คือ  
• หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต (Retort Supervisor)  
• หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา, การ
ฝึกอบรม, ประสบการณ์ของผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process 
Authority)   
 
 
 
 
 
 

 0 2 ชุด  
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

11) 1.15กรณีเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดต่ า 
ต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 
ดังน้ี          
ก. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่อง
ฆ่าเชื้อ (Temperature  Distribution)ข. 
การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat Penetration)        
ข. การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อน ต้องศึกษาภายใต้ปัจจัย เกี่ยวกับสปอร์
ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้าหมายในการ
ก าหนดการฆ่าเชื้อ (ดูรายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

  2 ชุด ก. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
ในเคร่ืองฆ่าเชื้อ (Temperature 
Distribution) ที่ถูกต้องตามหลัก
ทางวิชาการ และเป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ต้องศึกษา ณ สถานที่ผลิตก่อน
การใช้งาน หรือเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และ
โครงสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อ
การท างานของเคร่ืองฆ่าเชื้อ 
เอกสารดังกล่าว ต้องด าเนินการ
และออกเอกสารโดยผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
(Process Authority) ส าหรับ
เคร่ืองฆ่าเชื้อแบบใชค้วามดันเพิ่ม 
(Overpressure retorts) ให้
ศึกษาการกระจายความร้อนใน
เคร่ืองฆ่าเชื้อทุกเคร่ือง และทุก
บรรจุภัณฑ์ แต่ถ้าเป็นเคร่ืองฆ่า
เชื้อแบบใช้ไอน้ า (Steam retort) 
ไม่จ าเป็นต้องศึกษาทุกเคร่ือง 
ข. การศึกษาการแทรกผ่านความ
ร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat 
Penetration) ที่ถูกต้องทาง
วิชาการและเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้อง
ศึกษา ณ สภาวะเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตจริง ได้แก่ 
เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเมื่อมี
การปลี่ยนข้อก าหนดของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ เมื่อมีการเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุเฉพาะส าหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด แต่ละขนาด
บรรจุ เอกสารดังกล่าวต้อง
ด าเนินการและออกเอกสารโดยผู้
ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน (Process Authority) 
ค. การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน ต้องศึกษาภายใต้
ปัจจัยเก่ียวกับสปอร์ของจุลินทรีย์
ที่เป็นเป้าหมายในการก าหนดการ
ฆ่าเชื้อ ได้แก่ คลอสตริเดียม โบทู
ลินั่ม (Clostridium botulinum) 
หรือกรณีที่ใช้ตัวชี้วัดอ่ืน ต้องมี
หลักฐานทางวิชาการว่ามีค่าการ
ต้านทานความร้อนที่เทียบเท่า
หรือสูงกว่าสปอร์ของ คลอสต
ริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium 
botulinum) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 
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เอกสาร 
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หนว่ยนับ 
เอกสาร 
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12) 1.16กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับกรด ต้องส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ดังน้ี
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ) 

  2 ชุด ก. เอกสารการศึกษาอุณหภูมิและ
เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด และแต่ละขนาดบรรจุ
อย่างเหมาะสม มีการระบุค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มี
ชิ้นเน้ืออยู่ในของเหลว ต้องระบุ
ช่วงเวลามากสุดและอุณหภูมิใน
การเก็บเพื่อการปรับสภาพชิ้นเน้ือ
น้ันให้เป็นกรด โดยก าหนดให้ค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลติภัณฑ์เท่ากับหรือต ่ากว่า 4.6 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
กรรมวิธีการผลิตที่ก าหนด 
ภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
ข. การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ 
ต้องมีการศึกษาภายใต้การ
ควบคุมคา่ความเป็นกรดด่าง 
พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่ใช้
ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้
มั่นใจว่าอาหารน้ันจะไม่มีการ
เจริญของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
โดยแสดงไว้ในกรรมวิธีการผลิตที่
ก าหนด) 

13) 1.17กรณีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท,น้ าแข็ง,น้ าแร่ธรรมชาติ ต้องมีเอกสารที่ 
เก่ียวข้องเพ่ิมเติม คือ ส าเนาผลวิเคราะห์น้ า
ดิบ  

 0 2 ชุด - 

14) 1.18กรณีผลิตนมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวที่
ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ต้องแนบเอกสาร ผู้ควบคุม
กระบวนการผลิตเพ่ิมเติม 

 0 2 ชุด  

15) 1.19กรณีใช้เครื่องจักรร่วมกันในการผลิต
อาหารหลายประเภทต้องแสดงมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนเพ่ิมเติม 

- 1 0 ฉบับ  

16) 2.กรณีการขอเพ่ิมประเภทอาหาร  0 0 ฉบับ  
17) 2.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก

ข้อบกพร่องค าขออนุญาตผลิตอาหาร(ตาม
แบบ อ.1)   

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

18) 2.2ค าขออนุญาตผลิตอาหาร(ตามแบบ อ.1)  
(ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลง
นามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
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หนว่ยนับ 
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หมายเหตุ 

19) 2.3ใบอนุญาตผลิตอาหารที่เคยได้รับอนุญาต
แล้ว 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 1 ชุด - 

20) 2.4เอกสารเหมือนการขออนุญาตผลิตและ
เพ่ิมเอกสารดังต่อไปน้ี(ดูตามหมายเหตุ) 

  2 ชุด กรณีสถานที่ผลิตเคยได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาและประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารที่มอบอ านาจให้
จังหวัดด าเนินการ ต้องส่งสูตร
ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต 
รายการเคร่ืองจักรที่ใช้ของ
ผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต
ทุกชนิดเพิ่มเติม) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานต้ังแต่ 7 คน แต่ไม่ถึง 20 คน 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 
2) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานต้ังแต่ 20 คนขึ้นไป 

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
3) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท 
4) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท 
5) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 25 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท 
6) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป 

ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมายเหตุ  การช าระค่าธรรมเนียม ข้อ1-6 สามารถช าระค่าธรรมเนียมได้ท่ี 
ห้องการเงินส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55  
โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-
590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอใหม่) 
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องค าขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)กรณีขอใหม่ 

2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
--ค าขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) 
-ตัวอย่างการกรอกค าขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) กรณีบุคคลธรรมดา 
-ตัวอย่างการกรอกค าขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) กรณีนิติบุคคล 
-ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 

3) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอย่าง 
-ตัวอย่างแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังโรงงานและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างสถานที่ผลิตอยู่ข้างที่พักอาศัย รูปด้านหน้า, รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพ้ืนตึกแถวทุกชั้น  
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพ้ืนทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย ทุกชั้น  
-ตัวอย่างสถานที่ผลิตที่ดัดแปลงด้านข้างที่พักอาศัยเป็นสถานที่ผลิต รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพ้ืนสถานที่ผลิตที่ดัดแปลงด้านข้างที่พักอาศัยเป็นสถานที่ผลิต 
-ตัวอย่างรูปตัดของอาคารที่ใช้ในการผลิตอาหาร 
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4) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆ และตัวอย่าง 
-ตัวอย่างอาหารประเภท เต้าหู้นมสด 
ก.รายการเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลติ โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม 
ข. กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดงไว้ในแบบ
แปลนพ้ืนและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร 
ค. ท่ีมาของน้ าท่ีใช้ในการผลิต 
ง. สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้ าหนัก และแสดงที่มาของวัตถุดิบแต่ละรายการ 
จ. ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณผลิตแต่ละชนิด 
ฉ. ภาชนะบรรจุอาหาร(ชนิด ขนาด สี) 
ช.วิธีการบริโภค 
ซ. กรรมวิธีการล้างเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณต่์างๆ 
ฌ. วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
ญ. จ านวนคนงานชาย-หญิง 
ฎ. จ านวนห้องน้ า 

5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเพ่ิมประเภท) 
-แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องค าขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) กรณีเพ่ิมประเภท 

19. หมายเหตุ 
1. การขออนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.1) และการขอเพิ่มประเภทอาหาร ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน 25 วันท า

การ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารที่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ จนถึง ลงนาม
อนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ 
และช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 

 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  70   วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ก าหนดให้ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีสามนับแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาต
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอเสียก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไป
ก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะส่ังไม่อนญุาตต่ออายุใบอนุญาตนั้น การขอต่ออายุและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 1) 
  2. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
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   2.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ าบริโภคฯ) 
   2.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
   2.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ า
และอาหารปรับกรด) 
   2.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ 
ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   2.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย) 
   2.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   2.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 
   2.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ียื่นค าขอได้ 
  3. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
  4. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้  
    4.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ 
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    4.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้างต้น หรือผล
การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ 
  5. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
ค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
บันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ 
OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอรอรับ
ใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหารต้ังอยู่จังหวัด
นครราชสีมาให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้อนุญาต คณะผู้ประเมิน
ของจังหวัด ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทั้งด้านสถานที่
และด้านเอกสาร 

68 วันท า
การ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาภายใน 
7 วันท าการหลังเสรจ็สิ้นการพิจารณา
ออกใบช าระค่าธรรมเนียม แล้วแต่
กรณี และส่งมอบ ใบอนุญาตและ/
หรือหนังสือ แก่ผู้ประกอบการ 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   75 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร( 
ตามแบบ อ.3) (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) (ดูได้ใน
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0 1 ชุด 1  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
2  ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้ม ี
อ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้อ
อนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)(คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต  (เฉพาะนิติ
บุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัทในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้
ด าเนินกิจการด้วย 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) กรณีไม่มีเอกสารหนังสือรับรอง หรือ
ส าเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร ให้แนบ บันทึกค าให้การ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (บันทึกค าให้การเร่ืองการต่อ
อายุใบอนุญาตผลิต จ านวน 1 
ฉบับ กรณีทีไ่ม่มีส าเนาหนังสือ
รับรองระบบ 
GMP/HACCP/ISO22000 ตาม
มาตรฐานสากลหรือส าเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตาม
มาตรฐานกฎหมายที่ครอบคลุม
อาหารที่ผลิตและยังไม่
หมดอายุ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือ
ส าเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร ให้แนบส าเนาหนังสือรับรอง
หรือส าเนาผลการตรวจ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ส าเนาหนังสือรับรองระบบ 
GMP/HACCP/ISO22000 ตาม
มาตรฐานสากลหรือส าเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตาม
มาตรฐานกฎหมายที่ออกโดย
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือออกโดยหน่วย
ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่ครอบคลุมอาหารที่
ผลิตและยังไม่หมดอายุ หรือ 
- ส าเนาผลการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือของ
หน่วยตรวจประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่
เป็นผลการตรวจภายใน 1 ปี 

7) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ (ฉบับจริง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

8) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้
ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการมอบ
อ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัทด้วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานต้ังแต่ 7 คน แต่ไม่ถึง 20 คน 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 
2) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานต้ังแต่ 20 คนขึ้นไป 

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
3) 
 

เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท 

4) 
 
 

เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท 

5) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 25 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท 

6) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป 
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมายเหตุ  การช าระค่าธรรมเนียม ข้อ1-6 สามารถช าระค่าธรรมเนียมได้ท่ี 
งานการเงิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55  
โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก 
เขตดุสิต กทม. 10300 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (ต่ออายุใบอนุญาต) 
2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) 
1.1 ระยะเวลา 75 วันท าการ (กรณีไม่มีเอกสารหนังสือรับรอง หรือส าเนาผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร) 

เนื่องจากต้องตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร 
1.2 ระยะเวลา 11 วันท าการ (กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือส าเนาผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร) จึงไม่

จ าเป็นต้องตรวจสถานท่ีผลิตอาหารโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ 
ไม่นับรวมเวลาการช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ายสถานท่ีผลิต สถานท่ีเก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
                                                ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหน่วยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ:  จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  35    วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 19/05/2015 20:02  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตท่ีเข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ท่ีมีการใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม
ต้ังแต่ 5 แรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าต้ังแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานต้ังแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตย้ายสถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีเก็บอาหาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 1) 
  3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
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   3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ าบริโภคฯ) 
   3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
   3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ า
และอาหารปรับกรด) 
   3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ 
ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย) 
   3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 
   3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ียื่นค าขอได้ 
  3. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
  4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ท่ี 
ยังไม่ได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย
โดยผู้เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ี
คู่มือส าหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
  5. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  
    5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ 
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3ข้างต้น หรือผลการ
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ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ 
  6. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
ค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
  7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันท าการ หรือ
มากกว่า แล้วแต่กรณี 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียด 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอฯ และเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 
 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน  

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ีก าหนด และ
น ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยืนค าขอรอรับ
ใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหารต้ังอยู่จังหวัด
นครราชสีมาและผลิตประเภทอาหารที่
มอบอ านาจให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้อนุญาต คณะ
ผู้ประเมินของจังหวัด ประเมินความ
ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย                

18 วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

6) การลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 
วันท าการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาและ
จัดส่งเอกสารใหผู้้ประกอบการต่อไป 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   25 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 35 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีการย้ายสถานที่ผลิต
อาหาร และ/หรือ สถานที่เก็บ
อาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

2) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) ค าขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร (ตาม
แบบ อ.5) (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มีอ านาจลง
นามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค า
ขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

4) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1 ส าเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตแห่งใหม่  
2 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
(ฉบับจริง) หรือส าเนาสัญญา
เช่าสถานที่ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี) 

- 0 1 ชุด (แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เชา่เป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ห้เช่าเป็นนิติบุคคล) 

5) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) แบบ
แปลนแผนผังที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วน จ านวน 1 ชุด 
(ระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น) 
ประกอบด้วย 
1  แผนที่แสดงที่ต้ังของ
โรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง  
2 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน 
รวมทั้งระบบ ก าจัดน้ าเสียและ
บ่อบาดาล (ถ้าม)ี  
3 แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วนรวมถึงรูป
ด้านหน้า ด้านข้าง  รูปตัด 
แปลนพ้ืนทุกชั้น ต าแหน่ง
เครื่องจักร และข้อมูล
รายละเอียดการผลิตอื่นๆ 

6) กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหาร
ที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรด
ต่ า และชนิดปรับกรด (Low-
acid Canned Foods and 
Acidified Foods) ต้องมี
ส าเนาหลักฐานเพ่ิมเติม คือ  
• หลักฐานการฝึกอบรม
หลักสูตรผูค้วบคุม
กระบวนการผลิต (Retort 
Supervisor)  
• หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา
, การฝึกอบรม, ประสบการณ์
ของผู้ก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (Process 
Authority)  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด  

7) กรณีเป็นอาหารที่มีความเป็น
กรดต่ า ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 
ดังน้ี          
ก. การศึกษาการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ 
(Temperature  
Distribution)ข. การศึกษา
การแทรกผ่านความร้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat 
Penetration)        
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด ก. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิใน
เคร่ืองฆ่าเชื้อ (Temperature 
Distribution) ที่ถูกต้องตามหลักทาง
วิชาการ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ 
สถานที่ผลิตก่อนการใช้งาน หรือเมื่อมี
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และโครงสร้างที่
อาจมีผลกระทบต่อการท างานของเคร่ือง
ฆ่าเชื้อ เอกสารดังกล่าว ต้องด าเนินการ
และออกเอกสารโดยผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
(Process Authority) ส าหรับเคร่ืองฆ่า
เชื้อแบบใช้ความดันเพิ่ม (Overpressure 
retorts) ให้ศึกษาการกระจายความร้อน
ในเคร่ืองฆ่าเชื้อทุกเคร่ือง และทุกบรรจุ
ภัณฑ์ แต่ถ้าเป็นเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ า 
(Steam retort) ไม่จ าเป็นต้องศึกษาทุก
เคร่ือง 
ข. การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนใน
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ข. การก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน ต้องศึกษา
ภายใต้ปัจจัย เกี่ยวกับสปอร์
ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้าหมาย
ในการก าหนดการฆ่าเชื้อ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

ผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการและเป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ต้องศึกษา ณ สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่
ท าการผลิตจริง ได้แก่ เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือเมื่อมีการปลี่ยนข้อก าหนดของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุเฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
แต่ละขนาดบรรจุ เอกสารดังกล่าวต้อง
ด าเนินการและออกเอกสารโดยผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
(Process Authority) 
ค. การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน ต้องศึกษาภายใต้ปัจจัย 
เก่ียวกับสปอร์ของจุลินทรีย์ที่เป็น
เป้าหมายในการก าหนดการฆ่าเชื้อ ได้แก่ 
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium 
botulinum) หรือกรณีที่ใช้ตัวชี้วัดอ่ืน 
ต้องมีหลักฐานทางวิชาการว่ามีค่าการ
ต้านทานความร้อนที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
สปอร์ของ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
(Clostridium botulinum)  

8) กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับ
กรด ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 
ดังน้ี (ดูรายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด ก. เอกสารการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่
ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และ
แต่ละขนาดบรรจุอย่างเหมาะสม มีการ
ระบุค่าความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีชิ้นเน้ืออยู่
ในของเหลว ต้องระบุช่วงเวลามากสุดและ
อุณหภูมิในการเก็บเพื่อการปรับสภาพชิ้น
เน้ือน้ันให้เป็นกรด โดยก าหนดให้ค่าความ
เป็นกรดด่างสมดุลของผลิตภัณฑ์เท่ากับ
หรือต ่ากว่า 4.6 ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในกรรมวิธีการผลิตที่ก าหนด 
ภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
ข. การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ ต้องมี
การศึกษาภายใต้การควบคุมค่าความเป็น
กรดด่าง พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่ใช้
ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้มั่นใจว่า
อาหารน้ันจะไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์ที่
ท าให้เกิดโรค โดยแสดงไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตที่ก าหนด 

9) กรณีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเอกสาร
ที่ เก่ียวข้องเพ่ิมเติม คือ 
ส าเนาผลวิเคราะห์น้ าดิบ (ถ้ามี) 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด  
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

10) กรณีผลิตนมพร้อมบบริโภค
ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่า
เชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ต้องแนบเอกสาร ผู้
ควบคุมกระบวนการผลิต
เพ่ิมเติม 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด  

11) กรณีใช้เครื่องจักรร่วมกันใน
การผลิตอาหารหลายประเภท
ต้องแสดงมาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนเพ่ิมเติม 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ  

12) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

13) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อ
ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการ
มอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้องประทับตรา
ส าคัญของบริษัทด้วย ในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

14) กรณีการขอย้ายเฉพาะสถานที่
เก็บอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

15) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

16) ค าขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร (ตาม
แบบ อ.5) (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มีอ านาจลง
นามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค า
ขอฯ) 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

17) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เอกสารเหมือนข้อ 4 ของกรณี
การย้ายสถานที่ผลิต และ/
หรือสถานที่เก็บอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด - 

18) แผนผังที่ถูกต้องตามมาตรา
ส่วน ดังน้ี(ระบุชื่อและที่ต้ังทุก
แผ่น) (ดูรายละเอียดตาม
หมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของ สถานที่เก็บ
อาหาร และสิ่งปลูกสร้าง 
บริเวณใกล้เคียง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขออนุญาตผลิตและเป็นข้อมูลใน
การตรวจติดตาม 
2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร 
ให้แสดงรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี 
ก.แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อมประโยชน์
ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณที่ต้ัง
ของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้องเก็บ
อาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอย 
ของห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ในชั้นของ
อาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตรา
ส่วนของแปลนพื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดง
ทิศทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องใน
แบบแปลนด้วย 
ค.การจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
-  ให้แสดงการจัดแยกเก็บอาหารแต่ละ
ชนิดเป็นสัดส่วน 
 -  ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ 
ระบบแสงสว่าง 
 -  ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเก็บและ
รักษาคุณภาพของอาหารใหค้ง 
สภาพตามความจ าเป็น) 

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

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  

2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1         

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอย้ายสถานท่ี) 
2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก 
3) ตัวอย่างแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดต่างๆ 

 
19. หมายเหตุ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 25 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดย
ผู้มีอ านาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 
เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 
 
 
 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การ
แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้
ด าเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/
การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การแก้ไขช่ือ

สถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยู่สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร/เปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนิน
กิจการ/เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร/การ
เปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
               ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ :  จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  5   วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้อง

ตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยู่สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร/เปล่ียนช่ือตัว-
ช่ือสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ/เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร
และยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร/การเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคล 
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11. ช่องทางการให้บริการ  
 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

  
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตท่ีเข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ท่ีมีการใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม
ต้ังแต่ 5 แรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าต้ังแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานต้ังแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. การขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ี ได้แก่ 
 - แก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนบุคคลผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต) 
 - แก้ไขท่ีอยู่ของสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนุญาตไว้) เช่น การเปล่ียนแปลงเลข
หมายประจ าบ้าน เนื่องจากส านักงานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแต่สถานท่ีผลิตยังคงต้ังอยู่ท่ีเดิม 
 - เปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกุล ของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) (ท่ี
ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนตัวบุคคล) 
 - เปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
 - ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกว่า 1 แห่ง) ท่ีได้รับอนุญาตไว้ใน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร ส าหรับในกรณีท่ีมีการประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รับอนุญาตยื่น
ความประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหารให้
ถูกต้องตามหลักฐานเอกสารการเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  2. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
  3. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
  4. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมารจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
ค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียด 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการ  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลา
ที่ก าหนด และน ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลักฐาน 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหารต้ังอยู่จังหวัดนครราชสีมา 
คณะผู้ประเมินของจังหวัด ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

4 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลังเสรจ็สิ้นการพิจารณาและส่งมอบใบอนุญาตและ/
หรือหนังสือ แก่ผู้ประกอบการ 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   11  วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีแก้ไขชื่อสถานที่ผลิต
อาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผู้รับอนุญาต) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

2) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

4) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการแก้ไข ปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานที่ผลิตล่าสุด หรือ 
2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (เฉพาะนิติบุคคล) ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลสถานที่ผลิต
ล่าสุด(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) 
3 ส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติ
บุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น) (เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) 
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
ต่างด้าว ต้องย่ืนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต 
จ านวน 1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนผลิตเพื่อจ าหน่ายจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) 

5) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

7) กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่
ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร 
(ที่ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่
ที่รับอนุญาตไว้)  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

8) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

9) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดในหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 ส าเนาหลักฐานเอกสารการแจ้งแก้ไขที่
อยู่ของสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้จาก
ส านักงานเขต กระทรวงมหาดไทย ที่
สถานที่รับอนุญาตน้ันต้ังอยู่ หรือ 
2 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต
และ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่ได้รับ
อนุญาตไว้ที่ได้มีการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของ
สถานที่นั้นแล้วจากส านักงานเขต
กระทรวงมหาดไทย  

11) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

12) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

13) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผู้รับอนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติบุคคล) ของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

14) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

15) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

16) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใน
กรณีผู้ขออนุญาต (ผู้ด าเนินกิจการ)เป็นคน
ต่างด้าว ให้ย่ืนหนังสืออนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้น้ันและพร้อม
ส าเนาหนังสือเดินทาง (passport) (ถ้าม)ี 
หรือ 
2 ส าเนาหลักฐานเอกสารการแจ้งเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาตหรือผู้
ด าเนินกิจการตามแต่กรณีจากส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 
17) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 

อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

18) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 

19) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู้
ด าเนินกิจการ (เฉพาะกรณี
นิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

20) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

21) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

22) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใน
กรณีที่ผู้ด าเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว ให้
ย่ืนส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง (passport) 
2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค ์และผู้มีอ านาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  (คัดลอก
จากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3 หนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนิน
กิจการคนใหม่จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ด าเนินกิจการใหม่ 1 คน)(ฉบับจริง ) 

23) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 

24) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
การมอบอ านาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัท
ด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

25) กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร(กรณีที่มีการ
ประกาศแก้ไขกลุ่มประเภท
อาหารโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา)และ/หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 
แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ใน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ชุด - 

26) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

27) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

28) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

29) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 

30) กรณีการเปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคลผู้รับ
อนุญาตหรือแปรสภาพนิติ
บุคคลตามกฎหมาย(เฉพาะ
นิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

31) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

32) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

33) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีการแจ้งระบุให้เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคลหรือแปรสภาพนิติบุคคล
ตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์ 
(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 
2  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุด)(คัดลอก
จากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
(กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของบริษัทที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงถือครองหุ้น
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องย่ืนหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่าง
ด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่าง
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย) 
3 หนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนิน
กิจการจากนิติบุคคลผู้ขออนุญาตใน
สถานะ ใหม่ของนิติบุคคลพร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้ด าเนินกิจการใหม่ 
1 คน) (ฉบับจริง) 

34) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

35) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
การมอบอ านาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัท
ด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     

 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี  1          

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก 
2) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขช่ือสถานทีผลิต) 
3) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขท่ีอยู่สถานทีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร) 
4) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียน เพิ่ม ลด ผู้ด าเนินกิจการ) 
6) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ี

เก็บอาหารที่มีมากกว่า 1 แห่ง) 
7) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคล) 

    
19. หมายเหตุ 
1. รวมระยะเวลาด าเนินการ 11 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อ านาจ ไม่นับรวมเวลาการช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 
2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานท่ีผลิต) ไดแก การขอ
เพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานท่ีเก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานท่ีผลิต) ไดแก การขอเพิ่ม-ลด

บริเวณหรืออาคารผลิตและสถานท่ีเก็บ การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนวยงาน  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  20   วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน     0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจ

สถานท่ีผลิต) ไดแก การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานท่ีเก็บ การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง 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 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
  1. สถานท่ีผลิตท่ีเขาขายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ท่ีมีการใชเครื่องจักรมีกําลังรวม
ต้ังแต 5 แรงมา หรือกําลังเทียบเทาต้ังแต 5 แรงมาข้ึนไป หรือใชคนงานต้ังแต 7 คนข้ึนไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม 
  2. สถานท่ีผลิตอาหารตองปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกฎหมายแลวแตกรณี ดังนี้ 
   2.1. กรณีเปนสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ําบริโภคฯ) 
   2.2. กรณีเปนสถานท่ีผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเช้ือดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส ตอง
เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเช้ือดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พรอมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอรไรส) 
   2.3. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดตํ่า และชนิดท่ีปรับกรด ตองเปนไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความเปนกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเปนกรดตํ่า
และอาหารปรับกรด) 
   2.4. กรณีเปนสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ 
ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   2.5. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย ตองเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย) 
   2.6. กรณีเปนสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   2.7. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารท่ัวไป ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 
   2.8. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ท่ีมีการกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแกไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
เง่ือนไข 
  1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ 
  2. ผูยื่นขออนุญาต ตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได 
  3. ผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ 
  4. การขออนุญาตผลิตอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดย
ผูเช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือ
สําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
  5. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีตางๆ 
ดังตอไปนี้  
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    5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ 
หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
    5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเปนไปตามขอกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑขอ 2 ขางตน หรือผล
การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถูกตองตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผูยื่นคําขอฯ สงมอบเอกสารหลักฐานไว 
  6. การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ 
ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีตกลง (กําหนด) ไวในแบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึกขอบกพรอง 
  7. กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ จะตองผานการพิจารณา
โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเช่ียวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วัน
ทําการ แลวแตกรณี 
  8. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซอนหรือเปนเทคโนโลยีใหม จะตองผานการพิจารณาโดยคณะทํางาน/
คณะกรรมการ/หรือผูเช่ียวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทําการ หรือ
มากกวา แลวแตกรณี 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการ  

 กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืนคํา
ขอดําเนินการแกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอเจาหนาท่ี 
ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอรอ
รับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหารต้ังอยูจังหวัด
นครราชสีมาและผลิตประเภทอาหาร
ท่ีมอบอํานาจใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต 
คณะผูประเมินของจังหวัด ประเมิน
ความถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายท้ังดานสถานท่ีและดาน
เอกสาร 

18 วันทําการ กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณาภายใน 
7 วันทําการหลังเสรจ็สิ้นการ
พิจารณาและจัดสงเอกสารใหแก
ผูประกอบการตอไป 

60 นาที กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   25   วัน 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ 

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสขุ 

1 0 ฉบับ - 

2) คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตาม
แบบ ส.4) (ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลงนามในแบบคํา
ขอฯ) (ดูในแบบฟอรมและ
ตัวอยางการกรอก) 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสขุ 

1 0 ฉบับ - 

3) เอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดแก (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 
(ระบุชื่อและท่ีต้ังทุกแผน) 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสขุ 

1 0 ชุด แบบแปลนแผนผังที่ถูกตองตาม
มาตราสวน  ประกอบดวย 
1  แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงาน
และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง 
2  แผนผังแสดงสิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน 
รวมทั้งระบบกําจัดนํ้าเสียและบอ
บาดาล (ถามี) 
3  แบบแปลนแผนผังของอาคาร
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ
อาหารที่ถูกตองตามมาตราสวน 
เชน รูปดานหนา ดานขาง รูปตัด 
แปลนพื้น ตําแหนงเคร่ืองจักร 
และขอมูลรายละเอียดการผลิต
อ่ืนๆ) 

4) กรณีเพ่ิม-ลดเครื่องจักร ให
ระบุกําลังแรงมารวมเดิมท่ีเคย
ไดรับอนุญาต  และระบุกําลัง
แรงมาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจาก
เดิมดวย  

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสขุ 

1 0 ชุด - 

5) กรณีใชเครื่องจักรรวมกันใน
การผลิตอาหารหลายประเภท
ตองแสดงมาตรการปองกัน
การปนเปอนเพ่ิมเติม 

- 0 1 ฉบับ  
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ 

เอกสาร 
หมายเหตุ 

6) กรณีเปนการขอเพ่ิมสถานท่ี
เก็บอาหาร ใหสงเอกสาร
เพ่ิมเติมดังน้ี(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ) (สถานท่ีผลิต
อาหารอยูตางจังหวัดใช 2 ชุด) 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสขุ 

1 0 ชุด ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอม
ประโยชนใชสอยของอาคารตาง 
ๆ ในบริเวณที่ต้ังของสถานที่เก็บ
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) 

7) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสขุ 

1 1 ฉบับ - 

8) หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง) ติด
อากรแสตมป 30 บาท (ตอ
ผูรับมอบอํานาจ 1 คน) กรณีผู
ขออนุญาตเปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตองประทับตรา
สําคัญของบริษัทดวย ในกรณี
ท่ีระบุไวในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล) 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสขุ 

1 0 ฉบับ - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) เคร่ืองจักรท่ีใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานต้ังแต 7 คน แตไมถึง 20 คน 

คาธรรมเนียม 3,000 บาท 
2) เคร่ืองจักรท่ีใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานต้ังแต 20 คนข้ึนไป 

คาธรรมเนียม 5,000 บาท 
3) 
 

เคร่ืองจักรท่ีใชมีกําลังรวมต้ังแต 5 แรงมา แตไมถึง 10 แรงมา 
คาธรรมเนียม 6,000 บาท 

4) 
 
 

เคร่ืองจักรท่ีใชมีกําลังรวมต้ังแต 10 แรงมา แตไมถึง 25 แรงมา 
คาธรรมเนียม 7,000 บาท 

5) เคร่ืองจักรท่ีใชมีกําลังรวมต้ังแต 25 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา 
คาธรรมเนียม 8,000 บาท 

6) เคร่ืองจักรท่ีใชมีกําลังรวมต้ังแต 50 แรงมาข้ึนไป 
คาธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมายเหตุ  การชําระคาธรรมเนียม ขอ1-6 สามารถชําระคาธรรมเนียมไดท่ี 
งานการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแตเวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 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 

 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1          
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบฟอรมและตัวอยางการกรอก 
2) ตัวอยางแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดอื่น 
3) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (การขอเพิ่ม ลดอาคารผลิต เพิ่ม ลดเครื่องจักร) 
4) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร) 
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19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1.1 ระยะเวลา 25 วันทําการ  หรือ 
 1.2 ระยะเวลา 40 วันทําการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารผลิตประเภทอาหารท่ีไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเปนผูอนุญาต)โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตไดรับเอกสารท่ีครบถวน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับรวมเวลา
ปรับปรุงแกไขสถานท่ีผลิตท่ีเปนขอบกพรองเล็กนอย ความไมพรอมของผูประกอบการ และการช้ีแจงขอมูลของ
ผูประกอบการ 
2. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได 
3. การเพิ่มรายการเครื่องมือเครื่องจักรหรือจํานวนคนงานท่ีมีผลตอคาธรรมเนียม จะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มแลวแตกรณี 
และใหผูยื่นคําไปชําระคาธรรมเนียมท่ีฝายการเงิน ใชเวลาโดยประมาณ 15 นาที เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว นํา
ใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตท่ีเคานเตอรบริการ 
 

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนญุาตผลิตอาหาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ:   จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    5   วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 
11. ช่องทางการให้บริการ  

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

  
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
มาตรา 22 แห่ง พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง   (ฉบับท่ี 1) 
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เง่ือนไข 
  1. การรับค าขอท่ี OSSC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
  2. ผู้มายื่นค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีและผลิตภัณฑ์ท่ียื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจ
ให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
  3. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
  4. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
  5. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน  
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ีก าหนด และ
น ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอรอรับใบ
รับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ 
ด าเนินการประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมาย 

4 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต และลงนาม 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 
วันท าการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาและ
ออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   11   วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) ค าขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตาม
แบบ อ.4)  (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) ใบรับแจ้งความ (บันทึกประจ าวัน) ที่ระบุ
ใบอนุญาตผลิตอาหารสูญหายของสถานี
ต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสูญหาย 

- 1 0 ฉบับ (กรณีไม่มีใบอนุญาต
ช ารุดหรือถูกท าลาย
บางส่วน) 

4) ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ช ารุดหรือถูก
ท าลายบางส่วน แล้วแต่กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อาจต้องประทับตราส าคัญของบรษิัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ  การช าระค่าธรรมเนียม สามารถช าระค่าธรรมเนียมได้ท่ี 
งานการเงิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55  
โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1          
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก 
 

 
วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตนําหรือสัง่อาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  8   วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน        0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด    0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด    0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร  
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 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 การจัดเตรียมสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหารตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
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    1 สถานท่ีนําเขา 
       1.1 เปนอาคารเคหะสถานถาวรต้ังอยูในท่ีเหมาะสมใชเปนสถานท่ีนําเขาอาหาร 
       1.2 มีสถานท่ีต้ังอยูตามหลักฐานของการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาท่ี
ดําเนินกิจการ 
       1.3 มั่นคงและถูกสุขลักษณะ 
       1.4 จัดทําปายถาวรแสดงช่ือสถานท่ีนําเขาและปายถาวรท่ีมีขอความ;สถานท่ีนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร; 
ติดหรือแขวนไวภายนอกสถานท่ีในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย 
    2 สถานท่ีเก็บอาหาร 
       2.1 ตองต้ังอยูในท่ีเหมาะสมไมทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหารท่ีจัดเก็บไดอยางดี 
       2.2 เปนอาคารมีลักษณะมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีพื้นท่ีภายในอาคารสําหรับจัดเก็บอาหารท่ีขออนุญาตนําเขาได
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 
           - ไมใหเก็บอาหารในโรงงานหรือสถานท่ีผลิตวัตถุมีพิษ 
            - การเก็บอาหารรวมกันหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกัน ตองแยกหองเก็บเปนสัดสวน ยกเวนหองเย็นใหแยกบริเวณ
เก็บอาหารแตละรายใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน 
            - บริเวณหรือหองเก็บอาหารไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณอื่น ๆ เชน บริเวณท่ีพักอาศัยหองน้ํา-หองสวม เปนตน 
       2.5 ตองมีช้ันหรือยกพื้นสําหรับวางอาหารมีความสูง 8 นิ้วเปนอยางนอย ยกเวนในกรณีท่ีใชเครื่องทุนแรงในการยก
สินคาใหมีความสูงตามความเหมาะสม 
       2.6 การจัดเก็บอาหารใหมีชองวางระหวางช้ันและหางจากผนังหองพอสมควรเพื่อสะดวกในการเก็บอาหารและทํา
ความสะอาดท่ีเก็บ 
       2.7 ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับ
ปริมาณของอาหารท่ีเก็บ 
       2.8 ใหจัดทําปายถาวรท่ีมีขอความสถานท่ีนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร ติดไวในสถานทีเก็บอาหาร (ในกรณี
ท่ีสถานท่ีเก็บอาหารอยูคนละแหงกับสถานท่ีนําเขาฯ) 
       2.9 ใหจัดทําปายถาวรท่ีมีขอความ สถานท่ีเก็บอาหารติดไวหนาหองเก็บอาหาร 
       2.10 ใหจัดทําปายช่ือแสดงชนิดของอาหารแตละชนิดติดหรือแขวนไวในท่ีท่ีเก็บอาหาร ตัวอยางเชน วัตถุเจือปนอาหาร
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทหรือจัดทําปายช่ือแสดงกลุมประเภทของอาหารแตละกลุม ติดหรือแขวนไวในท่ีท่ีเก็บอาหาร
แตละกลุม เชนอาหารควบคุมเฉพาะอาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารท่ีตองมีฉลากอาหารท่ัวไป 
     3. การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใชสถานท่ีเก็บอาหารเดิมตองมีพื้นท่ีหรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอ สําหรับการ
เพิ่มประเภทอาหารใหมดวย หากอาหารท่ีขอเพิ่มประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บท่ีรักษาอุณหภูมิตาม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวย กรณีสถานท่ีเก็บอาหารไม
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เพียงพอหรือสถานท่ีเก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นตองเพิ่มสถานท่ีเก็บ
อาหารหรือเพิ่มหองเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยตองยื่นคําขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานท่ีต้ังและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานท่ีเก็บ
อาหารแหงใหมท่ีขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
เง่ือนไข 
 1.ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอท่ี ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
 2.ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปน
ผูดําเนินการแทนแนบดวย) 
 3.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตาม
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 4.การขออนุญาตนําเขาอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียัง
ไมไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel 
Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนํา
หรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความ
ปลอดภัยของอาหาร) 
 5.การออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามท่ีต้ังของสถานท่ีนําเขาท่ีปรากฏท่ีอยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น 
 6.การไมอนญุาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 7.การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีท่ีผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอและเอกสาร
หลักฐาน 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง

ผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข 

 

- 
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ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืนคําขอ
ดําเนินการแกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอเจาหนาท่ี ณ 
OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอรอรับ
ใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีนําเขาอาหารต้ังอยูจังหวัด
นครราชสีมา คณะผูประเมินของ
จังหวัด ประเมินความถูกตองและ
สอดคลองตามกฎหมายท้ังดานสถานท่ี 
(กรณีตรวจสถานท่ี) และดานเอกสาร 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณาภายใน 
7 วันทําการหลังเสรจ็สิ้นการพิจารณา 
ผูประกอบการชําระคาธรรมเนียม 
และสงมอบใบอนุญาตให
ผูประกอบการตอไป 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  12 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
  ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของผูขออนุญาต กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
2) บัตรประจําตัวประชาชน ผูขอ

อนุญาต 
กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

3) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาวย่ืน
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศน้ันๆ 

0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาว ตอง
ย่ืนหนังสืออนุญาตใหทํางานใน
ประเทศ 

กระทรวงแรงงานหรือ
ผูวาราชการจงัหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีแจงวัตถุประสงค และผูมี
อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชีรายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคลท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ (คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) 

7) หนังสือรับรองการประกอบธุรกจิ
นิติบุคคลตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจอาหารท่ีขออนุญาต 
หรือบัตรสงเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบานของสถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บอาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบานสํานักงานใหญ  กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
10) หนังสือสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง ยายและแตงต้ัง
ขาราชการครูและบคุลากร
การศึกษา(ของผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.กรณีการขอใบอนุญาต
นําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร  

- - - - - 

2) 1.1 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
ขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ 
อ.6)(ขอใหม) 

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.2คําขออนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.6) 

สํานักอาหาร 1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามใน
แบบคําขอฯ) 

4) 1.3เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดในหมายเหตุ) 

- 0 1 ชุด 1. ทะเบียนบานของผูขออนุญาตและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน ในกรณีผูขออนุญาตเปนคน
ตางดาว ใหย่ืนสําเนาหนังสืออนุญาตใหทํางานใน
ประเทศ (work permit) ซ่ึงออกใหโดย
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 ตองย่ืนหนังสือรับรองการ
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 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

5) 1.4เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
(ตอ)(ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ) 

- 0 2 ชุด 6.หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชาสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บ
อาหาร (ถามี) 
7.แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน ดังน้ี (ระบุชื่อ
และที่ต้ังทุกแผน) (ดูตัวอยางตามภาคผนวก 3) 
7.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่นําเขาฯ 
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางบริเวณ
ใกลเคียง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่จัดเก็บอาหารที่ขออนุญาตนําเขา
และเปนขอมูลในการตรวจติดตาม 
7.2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให
แสดงรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
ก. แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชนใชสอย
ของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ต้ังของสถานที่เก็บ
อาหารและบริเวณขางเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บอาหาร 
พรอมประโยชนใชสอยของหองหรือบริเวณตาง 
ๆ ในชั้นของอาคารที่ใชเก็บอาหาร โดยระบุ
มาตราสวนของแปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดง
ทิศทางเดินผานเขา-ออกแตละหองในแบบแปลน
ดวย 
ค. การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปน
สัดสวน 
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบแสง
สวาง 
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและรักษา
คุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน 

6) 1.5หนังสือแสดงวาเปนผู
ไดรับมอบหมายใหดําเนิน
กิจการของนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต  (เฉพาะนิติ
บุคคล) 

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูดําเนินกิจการ 1 
คน) อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล) 

7) 1.6หนังสือมอบอํานาจ
ท่ัวไป (กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมาดําเนินการ
ดวยตนเอง) 

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ 
1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลการมอบ
อํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต อาจตองประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8) 2.กรณีการขอเพ่ิม
ประเภทอาหารใน
ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.6) 
(สําหรับสถานท่ีเก็บ
อาหารท่ีไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไข
หองเก็บอาหาร โดยมี
บริเวณและอุปกรณ
ควบคุมการจัดเก็บอาหาร
ใหมีคุณภาพเพียงพอกับ
การจัดเก็บรักษาคุณภาพ
อาหารท้ังหมด) :  

- - - - - 

9) 2.1แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
ขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักรตามแบบ 
อ.6(ขอใหม) 

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) 2.2คําขออนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักรตามแบบ 
อ.6  

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามใน
แบบคําขอฯ) 

11) 2.3ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) 
ท่ีไดรับอนุญาตไว 
 
 
 
 

สํานักอาหาร
หรือกลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

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 ช้ัน1 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 

  เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th  
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบ อ.6 
-คําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6) 
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบบุคคลธรรมดา) 
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบนิติบุคคล) 

2) ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
-ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติบุคคล) 

3) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 

4) ตัวอยางแผนท่ีแสดงท่ีต้ังและแผนผังสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหาร 
-ตัวอยางแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหาร 
-ตัวอยางแผนผังสถานท่ีนําเขาสถานท่ีเก็บอาหารและบริเวณขางเคียง 

19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 วันทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวน จนถึง ตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ ลงนามอนุญาตโดยผูมี
อํานาจ ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบดวยตามกรณี 
3.  เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได 
 

วันที่พิมพ 13/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา     
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  5   วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน

ใบอนุญาตฯ  
11. ช่องทางการให้บริการ 

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ได้ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ าหน่าย เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 มาตรา 18 ก าหนดให้ใบอนุญาตน าเข้าอาหารที่ออกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้ใช้ได้จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีสามนับแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอเสียก่อน
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ใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะส่ังไม่อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น 
 มาตรา 22 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 2) 
เง่ือนไข 
 ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองโดยการรับค าขอท่ี OSSC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
 ผู้ยื่นค าขอ ต้องสามารถมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มี
อ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
 การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
 การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ ใน
กรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค า
ขอด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลา
ที่ก าหนด และน ามาย่ืนต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอรอ
รับใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

5) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการประเมิน
ความสอดคล้องตามกฎหมาย 

4 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

7) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8) - 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันท าการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณา ออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียม และส่งมอบ
ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่อไป 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 11  วันท าการ 
 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตน า
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.8) : 1.
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 2.ค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8) (ดูได้ใน
แบบฟอร์มตัวอย่าง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

3) 3.ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้า
มาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ที่
ได้รับอนุญาตไว้  
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) 4.เอกสารที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

0 1 ชุด ได้แก่  
4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 
4.2 ส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณิชย์ (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) 
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้
ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างด้าว 
ต้องย่ืนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต 
จ านวน 1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริม
การลงทุนตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนผลิตเพื่อจ าหน่ายจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) 

5) 5.หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ด าเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งน้ีให้
แนบส าเนาบัตรประชาชน หรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่าง
ด้าว)ของกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบุคคลที่ลงนามใน
หนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังฯ(และ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนิน
กิจการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการด้วย) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) 6. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อ
ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) โดยระบุ
อ านาจให้ชัดเจน เช่น มีอ านาจใน
การย่ืนค าขอฯ /แก้ไขเพิ่มเติม/ลง
ชื่อรับทราบข้อบกพร่อง เป็นต้น 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
การมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญาต และแนบส าเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ฯ ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจด้วย) 

7) กรณีการขอใบแทนใบอนุญาตน า
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.9) :  
1.แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

8) 2.ค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
(แบบ อ.9) (ดูได้ในแบบฟอร์ม
ตัวอย่าง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

9) 3.ใบรับแจ้งความว่าใบอนุญาตน า
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักรสูญหายของสถานี
ต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ัน
สูญหาย หรือใบอนุญาตน าหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักรที่
ช ารุดหรือถูกท าลาย  แล้วแต่
กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) 4.หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณี
ผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง)  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อ
ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) โดยระบุ
อ านาจให้ชัดเจน เช่น มีอ านาจใน
การย่ืนค าขอฯ /แก้ไขเพิ่มเติม/ลง
ชื่อรับทราบข้อบกพร่อง เป็นต้น 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
การมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญาต และแนบส าเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ฯ ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจด้วย) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) การต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15,000 บาท 
2) ใบแทนใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 500 บาท 
การช าระค่าธรรมเนียม ข้อ1-2 สามารถช าระค่าธรรมเนียมได้ท่ี 
งานการเงิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     

 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1          

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ (อ.8) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
2) แบบ (อ.9) ค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
3) ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
4) ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจท่ัวไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) 

19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาด าเนินการรวม 11 วันท าการโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อ านาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์หรือการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชนของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยตามกรณี 
3.  เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายสถานท่ีนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานท่ีเก็บอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอยายสถานท่ีนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานท่ีเก็บอาหาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:     กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนวยงาน  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา   
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ    7   วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน      0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอยายสถานท่ีนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานท่ีเก็บอาหาร  
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 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร
เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต ผูรับอนุญาตนําเขาอาหารท่ีมีความประสงคจะยายสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
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ใหทําการยื่นคําขออนุญาตยายสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร ตามแบบ อ.10 
เง่ือนไข 
 ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอท่ี OSSC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
 ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทน
แนบดวย) 
 กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรองไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 การขออนุญาตนําเขาอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) 
ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนําหรือส่ัง
อาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร) 
 การออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามท่ีต้ังของสถานท่ีนําเขาท่ีปรากฏท่ีอยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสามารถออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุก
ประเภทอาหาร แตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผู
อนุญาต เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เทานั้น 
 ตองมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอย และสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักร     
จะเพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน 
 การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีท่ีผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 
 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืนคํา
ขอดําเนินการแกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอเจาหนาท่ี 
ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอรอ
รับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและสงมอบใบอนุญาตท่ี
สลักหลงัการยายใหแก
ผูประกอบการ 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   12   วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีการยายสถานท่ีนําเขา : 
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 2.คําขออนุญาตยายสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร (แบบ อ.10)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคํา
ขอฯ) 

3) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ  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 (ถาม)ี พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูให
เชา (กรณีผูยินยอมใหใชสถานทีห่รือผูใหเชาเปน
บุคคลธรรมดา) หรือแนบสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูยินยอมใหใชสถานที่
หรือผูใหเชาเปนนิติบุคคล) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือ
รับรอง) 

4) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ตอ) กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ชุด 3.5แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่นําเขาฯ แหง
ใหมและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่ทีข่ออนุญาต
นําเขาและเปนขอมูลในการตรวจติดตาม ) 

5) 4. ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ท่ี
ไดรับอนุญาตไว 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

6) 5. หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
 
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ 1 
คน) โดยระบุอํานาจใหชัดเจน เชน มีอํานาจในการ
ย่ืนคําขอฯ /แกไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบ
ขอบกพรอง เปนตน กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
การมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต และแนบสําเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองฯ 
ทั้งน้ีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ
ดวย) 

7) กรณีการยายสถานท่ีเก็บ
อาหาร : 1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8) 2.คําขออนุญาตยายสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร (แบบ อ.10)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคํา
ขอฯ) 

9) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ  กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

0 1 ฉบับ 3.1สําเนาทะเบียนบานของสถานที่เก็บอาหารแหง
ใหม 

10) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ตอ) กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ 3.2หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชา (ถาม)ี พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูให
เชา (กรณีผูยินยอมใหใชสถานทีห่รือผูใหเชาเปน
บุคคลธรรมดา) หรือแนบสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูยินยอมใหใชสถานที่
หรือผูใหเชาเปนนิติบุคคล) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือ
รับรอง) 

12) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ตอ) กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ 3.3แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน ดังน้ี (ระบุชื่อ
และที่ต้ังทุกแผน)  :   
3.3.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของ สถานที่เก็บ
อาหาร และสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขออนุญาตนําเขาและเปนขอมูลในการ
ตรวจติดตาม 
3.3.2แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ใหแสดง
รายละเอียด 
ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชนใชสอยของ
อาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ต้ังของสถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณขางเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บอาหาร พรอม
ประโยชนใชสอยของหองหรือบริเวณตาง ๆ ในชั้น
ของอาคารที่ใชเก็บอาหาร โดยระบุมาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดงทิศทางเดินผานเขา-
ออกแตละหองในแบบแปลนดวย/ กรณีอาคารมี
หลายชั้นใหแจงดวยวาแตละชั้นใชทําประโยชนใด / 
กรณีสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บต้ังอยูเลขที่
เดียวกัน ใหระบุตําแหนงของสถานที่นําเขา (office) 
ดวย 
ค.  การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปน
สัดสวน 
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบแสงสวาง 
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและรักษาคุณภาพ
ของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน และระบุ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา  

13) 4.คํารับรองประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา
มาในราชอาณาจักร  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลตามเงื่อนไขเปนผูลง
นามในแบบคํารับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2 
แผนของคํารับรองฯ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

(เฉพาะกรณีท่ีไมมีการตรวจ
สถานท่ี)  

14) 5.ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ท่ี
ไดรับอนุญาตไว  
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

15) 6.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ 1 
คน) โดยระบุอํานาจใหชัดเจน เชน มีอํานาจในการ
ย่ืนคําขอฯ /แกไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบ
ขอบกพรอง เปนตน กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
การมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต และแนบสําเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองฯ 
ทั้งน้ีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ
ดวย) 

 
16. คาธรรมเนียม 
 ไมมีคาธรรมเนียม 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 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 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1           
 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบฟอรม อ.10 และตัวอยางการกรอก 
2) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ นิติบุคคล 
3) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
4) ตัวอยางแผนท่ีแสดงท่ีต้ังและแผนผังสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหาร 
5) แบบคํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือส่ังอาหาร 
6) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (checklist) 
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19. หมายเหตุ 
1.  การขออนุญาตยายสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (แบบ อ.10) ระยะเวลา 12 วันทําการ 
โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตไดรับเอกสารท่ีครบถวน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารให
สมบูรณหรือการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประกอบดวยตามกรณี 
3.  เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได 
 
 

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการท่ีรับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเปล่ียนแปลงแกไขรายการท่ีรับอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:    กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  7  วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน     0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปล่ียนแปลงแกไขรายการท่ีรับอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร  
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 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
  การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใชสถานท่ีเก็บอาหารเดิมตองมีพื้นท่ีหรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอสําหรับการ
เพิ่มประเภทอาหารใหมดวย หากอาหารท่ีขอเพิ่มประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บท่ีรักษาอุณหภูมิตาม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวย กรณีสถานท่ีเก็บอาหารไม
เพียงพอหรือสถานท่ีเก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นตองเพิ่มสถานท่ีเก็บ
อาหารหรือเพิ่มหองเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยตองยื่นคําขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาใน
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ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานท่ีต้ังและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานท่ีเก็บ
อาหารแหงใหมท่ีขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
เง่ือนไข 
การยื่นคําขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) ครอบคลุมกิจกรรมตางๆ 
ดังตอไปนี ้
 (1) แกไขช่ือสถานท่ีนําเขาอาหาร (ไมใชเปนการเปล่ียนบุคคลผูรับอนุญาตหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต) 
 (2) แกไขท่ีอยูของสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ีรับอนุญาตไว) เชน การเปล่ียนแปลง
เลขหมายประจําบาน เนื่องจากสํานักงานเขตแจงเปล่ียนแปลงแตสถานท่ีนําเขายังคงต้ังอยูท่ีเดิม 
 (3) เปล่ียนช่ือ-สกุลของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกุล ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) (ท่ี
ไมใชเปนการเปล่ียนตัวบุคคล) 
 (4) เปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
 (5) ยกเลิกหรือแกไขกลุมประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับอนุญาตไวใน
ใบอนุญาตนําเขาอาหาร สําหรับในกรณีท่ีมีการประกาศแกไขกลุมประเภทอาหารโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือผูรับอนุญาตมีความประสงคจะยกเลิกประเภทอาหารท่ีไดรับอนุญาตการนําเขาอาหารไวบางประเภท ใหผูรับอนุญาตยื่น
ความประสงคขอแกไขกลุมประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการนําเขาอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหารให
ถูกตองตามหลักฐานเอกสาร 
 (6) การเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
 (7) การแกไขหรือเปล่ียนแปลงหองเก็บอาหาร เชน ยายหองเก็บอาหาร เพิ่มหองเก็บอาหาร เปล่ียนช้ันท่ีเก็บอาหาร หรือ
เพิ่มเนื้อท่ีหองเก็บ 
 (8) การเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคลผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการแปรสภาพนิติบุคคล  
 การรับคําขอท่ี OSSC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทน
แนบดวย) 
 กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 การขออนุญาตนําเขาอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) 
ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนําหรือส่ัง
อาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร) 
 การออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามท่ีต้ังของสถานท่ีนําเขาท่ีปรากฏท่ีอยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสามารถออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุก
ประเภทอาหาร แตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผู
อนุญาต เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เทานั้น 
 ตองมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอย และสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักร จะ
เพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน 
 การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีท่ีผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ตามบันทึกขอบกพรอง ภายใน
เวลาท่ีกําหนด และนํามาย่ืนตอ
เจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอรอ
รับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 

4 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต และลงนามสลัก
หลังใบอนุญาตหรือหนังสือถึง
ผูประกอบการ 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตใหผูประกอบการตอไป 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   11 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
  ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

3) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
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 ตองย่ืน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลตางดาวจากกระทรวงพาณิชนวา
ไมขัดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

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

4) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
5.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

6) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

7) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

8) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาเอกสารการแจงแกไขที่อยู
ของสถานที่ทีไ่ดรับอนุญาตไวจาก
สํานักงานเขต กระทรวงมหาดไทย ที่
สถานที่รับอนุญาตน้ันต้ังอยู หรือ 
3.2 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่
นําเขาและ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่
ไดรับอนุญาตไวที่ไดมีการแจงแกไขที่อยู
ของสถานที่น้ันแลวจากสํานักงานเขต 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

กระทรวงมหาดไทย 
3.3 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) ที่มีการแกไขที่อยู
สถานที่นําเขาลาสุด หรือ 
3.4 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะนิติบุคคล) ที่
มีการแกไขที่อยูสถานที่นําเขาลาสุด 
(คัดลอกจากระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 
เดือน) 

9) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
5.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 
 

11) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

12) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

13) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาตและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ในกรณีผูขออนุญาตเปนคน
ตางดาว ใหย่ืนสําเนาหนังสืออนุญาตให
ทํางานในประเทศ (work permit) ซ่ึง
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) 

14) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

15) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
5.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

16) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

17) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

18) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูดําเนินกิจการ
คนใหม (สําหรับกรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนผู
ดําเนินกิจการ) ในกรณีผูดําเนินกิจการที่
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนเปนคนตางดาว ใหย่ืน
สําเนาหนังสือเดินทาง (passport)และ
หนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศ 
(work permit) ซ่ึงออกใหโดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด 
3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจงวัตถุประสงค 
และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) 
3.3 หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผู
ดําเนินกิจการคนใหมจากนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท 
(ตอผูดําเนินกิจการใหม 1 คน) 

19) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

20) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
5.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

21) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

22) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

23) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :  
3.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

24) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :  
4.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

25) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

26) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

27) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่เก็บ
อาหาร 
3.2 หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับ
จริง)หรือสําเนาสัญญาเชาสถานที่นําเขา
และสถานที่เก็บอาหาร (ถาม)ี 
3.3 แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน 
ดังน้ี (ระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผน) (ฉบับ
จริง 1 ชุด) 
3.3.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของ 
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสราง
บริเวณใกลเคียง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขออนุญาตนําเขาและเปนขอมูล
ในการตรวจติดตาม 
3.3.2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บ
อาหาร ใหแสดงรายละเอียดดังตอไปน้ี 
ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชน
ใชสอยของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ต้ัง
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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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

28) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
4.คํารับรองประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา
มาในราชอาณาจักร  (เฉพาะ
กรณีท่ีไมมีการตรวจสถานท่ี) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
ตามเงื่อนไขเปนผูลงนามในแบบคํา
รับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2 
แผนของคํารับรองฯ) 

29) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
5.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

30) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
6.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

31) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

32) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

33) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
3.แผนผังท่ีถูกตองตามมาตรา
สวน แผนผังภายในของ
สถานท่ีเก็บอาหาร ใหแสดง
รายละเอียดดังตอไปน้ี(ระบุ
ชื่อและท่ีต้ังทุกแผน)(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชน
ใชสอยของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ต้ัง
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) 

34) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
4.คํารับรองประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา
มาในราชอาณาจักร  (เฉพาะ
กรณีท่ีไมมีการตรวจสถานท่ี)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
ตามเงื่อนไขเปนผูลงนามในแบบคํา
รับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2 
แผนของคํารับรองฯ) 

35) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
5.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

36) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
6.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

37) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :  
1 แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

38) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :  
2 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

39) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :  
3 เอกสารท่ีเกี่ยวของ(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่มีการแจงระบุให
เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลหรือแปร
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) 
3.2  สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ
บริษัท (ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงลาสุด) 
(กรณีที่มีจํานวนหุนตางชาติของบริษัทที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต้ังแตรอย
ละ 50 ขึ้นไป ตองย่ืนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลตางดาวจาก
กระทรวงพาณิชยวาไมขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคน
ตางดาว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมดวย) 
3.3 หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผู
ดําเนินกิจการจากนิติบุคคลผูขออนุญาต
ในสถานะใหมทีแ่ปรสภาพตามกฎหมาย 
พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผู
ดําเนินกิจการใหม 1 คน) (ฉบับจริง) 

40) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :  
4 ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

41) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :   
5 หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 
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16. คาธรรมเนียม 

         ไมมีคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 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 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1          
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300   
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบ ส.5 
2) ตัวอยางแสดงแผนผัง ท่ีต้ังสถานท่ีนําเขา ท่ีเก็บ 
3) ตัวอยางแบบคํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารฯ 
4) ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
5) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 

 
19. หมายเหตุ 
1. การขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) ระยะเวลาแตละรายการ
ท้ังส้ิน 8 วันทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตไดรับเอกสารท่ีครบถวน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับระยะเวลา
การแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบดวยตามกรณี 
3. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได 
 

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคุม
เฉพาะ,  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตง,นมเปร้ียวผลิตภัณฑของนม,
ไอศกรีมเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพิเศษ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นท่ีนอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ,  

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแตงนมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนมไอศกรีม, 
เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและอาหารวัตถุประสงคพิเศษ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:     กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 2   วันทําการ 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน    0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภทอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ,  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี,นมโค,    นมปรุงแตง
นมเปรี้ยวผลิตภัณฑของนมไอศกรีมเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและอาหาร
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 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
  1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้ 
   1.1 อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไดแก กาแฟ เกลือบริโภค ขาวเติมวิตามิน ไขเยี่ยวมา ครีม เครื่องด่ืมเกลือ
แรช็อกโกแลต ชา ชาสมุนไพร ซอสบางชนิด น้ําแข็ง น้ํานมถ่ัวเหลืองในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท* น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท น้ําปลา น้ําผ้ึง* น้ํามันถ่ัวลิสง น้ํามัน เนย น้ํามันปาลม น้ํามันมะพราว น้ํามันและไขมัน น้ําแรธรรมชาติน้ําสมสายชู 
เนย เนยแข็ง เนยใสหรือกี ผลิตภัณฑปรุงรสท่ีไดจากการยอยโปรตีนของถ่ัวเหลือง แยมเยลลีและมารมาเลดในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท อาหารกึ่งสําเร็จรูป น้ําเกลือปรุงอาหาร เนยเทียม เนยผสมผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม 
   1.2 อาหารท่ีตองมีฉลากไดแกขนมปงซอสในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทแปงขาวกลองผลิตภัณฑจากเนื้อสัตววัตถุแตง
กล่ินรสวุนสําเร็จรูปและขนมเยลล่ีหมากฝรั่งและลูกอมอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที 
   1.3 อาหารท่ัวไป **ไดแกสัตวและผลิตภัณฑพืชและผลิตภัณฑแปงและผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสน้ําตาลเครื่องเทศ
ผลิตภัณฑสําหรับทําอาหารชนิดตางๆท่ียังไมพรอมบริโภค 
หมายเหตุ: 
*กรณีท่ีไมเขาขายเปนโรงงานไมตองยื่นคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร (แบบสบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบสบ.5) แต
สถานท่ีตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ.2555 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต
และเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 
**อาหารท่ัวไปท่ีผานการตรวจสถานท่ีผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามท่ีกําหนดสําหรับอาหารนั้นๆและประสงคจะแสดงเลขสารบบอาหาร 
  2. ผลิตภัณฑท่ียื่น 
   2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาประเภทอาหารท่ีประสงคจะยื่นกอนและใบอนุญาตท่ีไดรับยังมี
ผลบังคับใชท้ังนี้สถานท่ีผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีเกี่ยวของและกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร 
   2.2 ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมีวัตถุประสงค
พิเศษี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ) 
   2.3 ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารท่ีมีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
   2.4 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอื่นๆท่ีเกี่ยวของโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถานประกอบการ 
   2.5 กรณีมีการใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามดังนี ้
           2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆเชนการใชวัตถุเจือปนอาหารในแยมเยลลีและมาร
มาเลดในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทใหใชตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
แยมเยลลีและมารมาเลดในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
            2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหารเชนการใชวัตถุเจือปนอาหารในเนยแข็ง
และอาหารกึ่งสําเร็จรูปเปนตน 
   2.6 ตองไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหารและ/หรืออาหารท่ีหามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 
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   2.7 ตองประกอบไปดวยสวนประกอบท่ีอนญุาตใหใชในอาหารและมีประวัติการใชเปนอาหารเชนกรณีมีการใชพืช
เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนท่ีใชตามบัญชีรายช่ือพืชท่ีอนุญาตใหใชในเครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุเปนตน 
  3. ผลิตภัณฑท่ีมีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) 
  4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณ
สถานประกอบการ 
  5. การใชช่ืออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของ 
  6. การแสดงฉลากอาหารตองเปนไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต 
  7. การแสดงฉลากโภชนาการตองเปนไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลากโภชนาการโดยตองมี
รายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบเปนขอมูลไวณสถานประกอบการ 
เง่ือนไข 
 ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ 
 ผูยื่นขออนุญาตตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได 
 ผูยื่นขออนุญาตตองจัดเตรียมแบบคําขอและเอกสารประกอบโดยตรวจสอบรายละเอียดตามแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง 
 กรณีท่ีขอรับเลขสารบบอาหารใหมตองใชแบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) 
 กรณีท่ีมีการแกไขรายละเอียดของอาหารท่ีไดรับเลขสารบบอาหารตามขอ 4 ไปแลวนั้นตองใชแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) 
 ตองพิมพขอมูลในแบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารท่ีจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ใหถูกตองครบถวน 
 แบบฟอรมใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) หรือแบบการแกไขรายละเอียดของอาหารท่ีจด
ทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (สบ.6) ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลท้ังนี้ใหรวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆดวย 
 กรณีการขอเลขสารบบอาหารกาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ี
นํามาปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวาผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหงตองแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสวนประกอบท้ังชนิดและปริมาณเปนรอยละของน้ําหนักและ 1 หนวยบริโภคอาหารจะตองใชเวลา
เพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้เปน 35 วันทําการ 
 กรณีการขอเลขสารบบอาหารเครื่องด่ืมเกลือแรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องเครื่องด่ืมเกลือแรตองแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสวนประกอบท้ังชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการเปนรอยละของน้ําหนักปริมาณเกลือแรตอ
ลิตรและตอ 1 หนวยบริโภคของอาหารจะตองใชเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้เปน 35 วันทําการ 
 กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลท่ีระบุในคําขอหรือเอกสารประกอบตองสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑและหรือเอกสารหลักฐานเพื่ออธิบายความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑนั้นประกอบการ
พิจารณาดวยจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วันทําการ 
 กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับตองผานการพิจารณาโดย
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คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเช่ียวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15-45 วันทํา
การแลวแตกรณี 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวน ผูย่ืนคําขอ
รอรับเลขสารบบอาหาร 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

(หากเปนกรณีนําเขาตอง
เปนคําขอฯที่ใชใบรับรอง
สถานที่ผลิตเดิมที่ไดรับ
การตรวจสอบและรับรอง
จากพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่เก่ียวของไดรับ
การตรวจสอบและรับรอง
จากพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนครที่
เก่ียวของ) 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอ
เจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การพิจารณา 
 

ผูประเมินดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 
และหรือคณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 

20 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

5) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตและลง
นาม 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

6) การแจงผลพิจารณา 
 

แจงผลการพิจารณาและสงมอบ
แกผูประกอบการภายใน 7 วัน
ทําการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 27 วันทําการ 
 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ัน ตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 2 วันทําการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนังสือมอบอํานาจ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด (กรณีผูย่ืนมาย่ืนคําขอไมใชผูดําเนิน
กิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของ
นิติบุคคลของสถานประกอบน้ันๆ) 

2) แบบฟอรมใบจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร (แบบสบ.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (กรณีขอใหม 
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

3) แบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารท่ีจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร (สบ.6) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (กรณีแกไขรายละเอียดหลังไดรับ
อนุญาตแบบสบ.5 
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
*ดูท่ีภาคผนวก 3) 

4) แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) หลักฐานแสดงการไดรับ
อนุญาตของสถานประกอบ
ฉบับปจจุบันจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแลวแตกรณี 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ (ถายสําเนาดานหนา-หลัง 
-กรณีผลิตไมเขาขายโรงงานคําขอรับ
เลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขาย
โรงงาน (สบ.1)และหากมีการแกไข
สถานท่ีผลิตอาหารใหใชแบบการ
แกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขาย
โรงงาน ( สบ.2) 
- กรณีผลิตเขาขายโรงงาน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบอ.2) 
- กรณีนําเขาใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาในราชอาณาจักร    
(แบบอ.7)) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) ใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร
ท่ีเปนไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเรื่องใบรับรอง
สถานท่ีผลิตอาหารสําหรับ
การนําเขาอาหาร 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ (*กรณีนําเขา) 

7) รายละเอียดสูตร
สวนประกอบท้ังชนิดและ
ปริมาณเปนรอยละของ
นํ้าหนักและตอ 1 หนวย
บริโภคของอาหารจากผูผลิต 

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลติภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง 
*ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

8) รายละเอียดสูตร
สวนประกอบท้ังชนิดและ
ปริมาณของวัตถุดิบทุก
รายการเปนรอยละของ
นํ้าหนักปริมาณเกลือแรตอ
ลิตรและตอ 1 หนวยบริโภค
ของอาหารจากผูผลิต 

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะเครื่องด่ืมเกลือแร 
ตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

9) เอกสารตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
ตามแบบสบ.5-2 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง 
กรณีมีการใชวัตถุเจือปนอาหาร) 

10) เอกสารตรวจสอบปริมาณ
วิตามินแรธาตุตามแบบ
สบ.5-3 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง
กรณีมีวิตามินและแรธาตุ) 

11) เอกสารตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโนตามตามแบบ
สบ.5-4 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง 
กรณีมีกรด   อะมิโน ) 

12) เอกสารตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพรสารสกัดสาร
สังเคราะหตามแบบสบ.5-5 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟ
สําเร็จรูปผสมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามา
ปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบรโิภค
และบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิทไมวา
ผลิตภัณฑจะเปนชนิดเหลวหรือแหง 
กรณีมีสมุนไพรสารสกัดสาร
สังเคราะห) 

13) ใบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย (Oraganic) จาก
หนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานท่ีไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของรัฐหรือ
จากหนวยงานรับรองสากล
เชนIFOAM (The 
International Federation 
of Organic Agriculture 
Movements) สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีชื่ออาหารมีคําวา “ออรกานิก
“เกษตรอินทรีย“เกษตรธรรมชาติ”
หรือคําท่ีสื่อคลายกัน) 

14) เอกสารหรือหลักฐานตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  (ฉบับท่ี 365) 
พ.ศ.2556 เรื่องการแสดง
ขอความ“พรีเมียม”บน
ฉลาก 

- 1 0 ชุด (กรณีชื่ออาหารมีคําวา “พรีเมียม”
หรือ“Premium”) 

15)  เอกสารชี้แจง
เหตุผลการแกไขรายละเอียด 

- 1 0 ฉบับ (กรณีการย่ืนแบบสบ.6 แกไขชื่อ
อาหารชื่อตราอาหารชื่อหรือท่ีต้ัง
สถานท่ีผลิตอาหารเปนตน) 

16) เอกสารแสดงรายละเอียด
สูตรใหมและเอกสาร
เปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเดิมกับสูตร
สวนประกอบใหม 

- 2 0 ฉบับ (เฉพาะย่ืนแบบสบ.6 แกไขสูตร
สวนประกอบของเครื่องด่ืมเกลือแร
กาแฟผสมและกาแฟสําเร็จรูปผสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่องกาแฟท่ีนํามาปรุงแตงรส
ในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุใน
ภาชนะท่ีปดสนิทไมวาผลิตภัณฑจะ
เปนชนิดเหลวหรือแหง) 
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16. คาธรรมเนียม 
 ไมมีคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 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 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 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) หลักเกณฑการต้ังช่ืออาหาร 
8) หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิต(กรณีนําเขา) 
  

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปร้ียว, 
ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ

ของนม, ไอศกรีม, เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2557  ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  8  วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน       0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด    0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด    0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑอาหารประเภท นมโค, นมปรุงแตง, นมเปรี้ยว, 

ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม, เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
 
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 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(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   เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิท 
   1.7  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
  2. ผลิตภัณฑท่ียื่น 
   2.1   ตองไดรับอนญุาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาประเภทอาหารท่ีประสงคจะยื่นกอน และใบอนุญาตท่ีไดรับ
ยังมีผลบังคับใช ท้ังนี้สถานท่ีผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ และกรณีนําเขาตองมีใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตามภาคผนวก 1) 
   2.2  ตองไมเขาขายเปนอาหารวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑและการแกไขรายการ
อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ) 
   2.3  ตองไมเขาขายเปนอาหารใหมและอาหารท่ีมีอาหารใหมเปนสวนผสม (Novel Food) (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร) 
   2.4  ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนัน้ๆ) 
   2.5  ตองมีการใชวัตถุเจือปนอาหารเปนไปตามดังนี้ 
    2.5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้นๆ เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมโคใหใชตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค การใชวัตถุกันเสียในเครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทใหใชตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
    2.5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในนมปรุง
แตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
   2.6  ตองไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหาร และ/หรือ อาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 
   2.7   ตองประกอบไปดวยสวนประกอบท่ีอนุญาตใหใชในอาหาร และมีประวัติการใชเปนอาหาร กรณีมีการใชสวน
ของพืชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑใหตรวจสอบชนิดของพืชและสวนท่ีใชตามบัญชีรายช่ือพืชท่ีอนุญาตใหใชไดในเครื่องด่ืม
ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
  3.   ผลิตภัณฑท่ีมีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การ
ขอประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) 
  4.   การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ และการใช
ภาชนะบรรจุ/ฝา พลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึง่เหลวตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห 
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  5.  การใชช่ืออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน ตองปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ี
เกี่ยวของ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 2) 
  6.   การแสดงฉลากอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะ
บรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต 
  7.   การแสดงฉลากโภชนาการ ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 
เง่ือนไข 
  1.  ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูไดรับอนุญาตตามใบทะเบียนพาณิชยหรือผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ีมีองคความรู ตามหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด หรือศึกษา
กฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของดวยตนเอง พรอมท้ังสามารถใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นขอ และมีอํานาจตัดสินใจลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมี
อํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนดวย) 
  2.  สําหรับผลิตภัณฑท่ียังไมไดมอบอํานาจให สสจ. ตองยื่นคําขอท่ี อย. ไดแก นมโค นมปรุงแตง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ
ของนม ไอศกรีมยกเวนไอศกรีมชนิดผง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทยกเวนหนอไมปรับกรดบรรจุปป เครื่องด่ืมในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิทชนิดอัดกาชและเครื่องด่ืมแหงบางชนิด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการมอบอํานาจ ตามภาคผนวก 3)  
  3.  เอกสารท่ีตองลงนามโดยผูไดรับอนุญาตตามสถานประกอบการท่ีไดรับอนุญาตไวหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ไดแก 
 สบ.5 /สบ.5-1/ขอมูลผูติดตอและสถานประกอบการ/สบ.6 
 สําเนาหนังสือแจงสูตรสวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขา  
 หนังสือรับรองช่ืออาหารหรือตรา/เครื่องหมายการคาสอดคลองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดง
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ 
 หนังสือขอใชและยินยอมใหใชเอกสารรวม ท้ังนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) ท้ังจากผูขอใชและผูยินยอมใหใชเอกสารรวมประกอบดวย 
  4. ผูยื่นคําขอตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตามท่ีกําหนดและจัดเรียงเอกสารแบบคําขอ หลักฐานประกอบ และ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองใหครบถวนถูกตอง                                                                         
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 4) 
  5. ผูยื่นคําขอตองประเมินกรรมวิธีการผลิตดวยตนเองตามท่ีกฎหมายกําหนด                                                                           
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 5)   
  6.  กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูลท่ีระบุในคําขอหรือเอกสารหลักฐานใหสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ เอกสารแสดงรายละเอียดความไมชัดเจนหรือความไมสอดคลองของผลิตภัณฑประกอบการพิจารณา 
  7.  กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ตองผานการพิจารณา
โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเช่ียวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ    15 –45 
วันทําการ แลวแตกรณี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 

60นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน 
ใหผูย่ืนคําขอดําเนินการ
แกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายใน
เวลาท่ีกําหนด และนํามา
ย่ืนตอเจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวน ผู

ย่ืนคําขอรอรับใบรับคําขอ

ไวเปนหลักฐาน 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

(หากเปนกรณีนําเขา ตองเปน
คําขอฯท่ีใชใบรับรองสถานท่ี
ผลิตสําหรับการนําเขาอาหาร) 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมินดําเนินการ
ประเมินความสอดคลอง
ตามกฎหมาย และหรือ
คณะประเมิน/ผูเชี่ยวชาญ
ดําเนินการประเมินความ
สอดคลองตามกฎหมาย 

20วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

(ไมนับรวมระยะเวลาการ
ชี้แจงขอมูลของ
ผูประกอบการและหรือ
พิจารณาจากคณะประเมิน
ผูเชี่ยวชาญ ประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายท้ังดานสถานท่ี(โดย
การตรวจสอบสถานท่ีผลิต)
และดานเอกสาร 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม 
พิจารณาอนุญาต หรือไม
อนุญาต และลงนาม 

5วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการ
พิจารณาภายใน 
7 วันทําการหลังเสรจ็สิ้น
การพิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตหรือหนังสือให
ผูประกอบการตอไป 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   27 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของผูขออนุญาต กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
2) บัตรประจําตัวประชาชน ผูขออนุญาต กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
3) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาวย่ืนหนังสือ

เดินทาง   
กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศน้ันๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาว ตองย่ืน
หนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศ 

กระทรวงแรงงานหรือ
ผูวาราชการจงัหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ี
แจงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคล 
(บัญชีรายชื่อ ผูถือหุน) (เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

7) หนังสือรับรองการประกอบธุรกจินิติ
บุคคลตางดาววาไมขัดพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 
2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตรสงเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารท่ีไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบานของสถานท่ีผลิตและสถานท่ี
เก็บอาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบานสํานักงานใหญ  กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
10) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน 
 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงต้ังขาราชการครูและ
บุคลากรการศึกษา(ของผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.กรณกีารย่ืนจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.5) 
สําหรับอาหาร 7 ประเภท
(กรณีขอใหม) 

    - 

2) 1.2แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
จดทะเบียนอาหาร/แจง
รายละเอียดอาหาร(แบบ 
สบ.5) และการแกไข (สบ.
6) ReProcess 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 - ฉบับ - 

3) 1.3ใบจดทะเบียนอาหาร/
แจงรายละเอียดอาหาร 
(แบบสบ.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

4) 1.4ใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ อ.2)/นําเขาอาหาร
(แบบ อ.7)/คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารไมเขา
ขายโรงงาน(แบบ สบ.1)(
ดานหนา-หลัง) และหากมี
แกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ี
ไมเขาขายโรงงานใหแนบ
สําเนาแบบการแกไข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
แลวแตกรณี 

สํานักอาหารหรือกลุม
งานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

5) 1.5ใบรับรองสถานท่ีผลิต
อาหารสําหรับการนําเขา
อาหาร (กรณีนําเขา) ท่ียังมี
ผลใชได (ศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 1) 

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 

0 2 ฉบับ  
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) 1.6เอกสารขอมูลผูติดตอ
และสถานประกอบการ 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 7) 

7) 1.7เอกสารประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับจด
ทะเบียนอาหารตามแบบ 
สบ.5-1 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 8) 

8) 1.8ใบรับรองผูควบคุมการ
ผลิตอาหาร (เฉพาะกรณี
ผลิต) 

 0 2 ฉบับ สําหรับการผลิตอาหารที่เปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังน้ี 
1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549  เร่ือง วิธีการ
ผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอม
บริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556  เร่ือง วิธีการ
ผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดตํ่าและ
ปรับกรด 

9) 1.9กรณีนําเขาใหสง
หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบโดยคิดเปน
รอยละของนํ้าหนักรวมให
ครบ 100% จากผูผลิต ท่ีมี
การลงลายมือชื่อหรือ
ประทับตราสําคัญของ
หนวยงานผูผลิต กรณีเปน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
หรือฉบับสําเนา ใหผูรับ
อนุญาตนําเขารับรองวา
เปนเอกสารแสดงสูตรและ
สวนประกอบจากผูผลิต  

 0 2 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 9) 

10) 1.10กรณีท่ีมีการใชวัตถุ
เจือปนอาหาร ใหย่ืน
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
ตามแบบ สบ.5-2 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 10) 

11) 1.11กรณีท่ีมีวิตามินและ
แรธาตุเปนสวนประกอบ 
ใหย่ืนเอกสารตรวจสอบ
ปริมาณวิตามินแรธาตุตาม
แบบ สบ.5-3 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 11) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

12) 1.12กรณีท่ีมีกรดอะมิโน
เปนสวนประกอบ ใหย่ืน
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
กรดอะมิโน ตามแบบ สบ.
5-4 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 12) 

13) 1.13กรณีท่ีมีสมุนไพร สาร
สกัด สารสังเคราะห
สวนประกอบ ใหย่ืน
เอกสารตรวจสอบปริมาณ
สมุนไพร สารสกัด สาร
สังเคราะห ตามแบบ สบ.
5-5 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 13) 

14) 1.14รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพหรือ
มาตรฐานของ นมโค นม
ปรุงแตง นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑของนม ไอศกรีม 
เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท และอาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะของ
อาหารน้ันๆ (กรณีนําเขา)  

 1 0 ฉบับ  (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 14) 

15) 1.15กรณีใชผลวิเคราะห
รวมอาหารท่ีจะใชรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะหรวม
จะตองมี สูตรสวนประกอบ
, กรรมวิธีการผลิต 
เหมือนกัน และตองผลิต
จากสถานท่ีผลิตเดียวกัน
กับอาหารท่ีไดรับอนุญาต
ไวแลว (กรณีนําเขา) 

 1 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 14) 

16) 1.16กรณีใชสารอาหารเปน
สวนประกอบของชื่อ
อาหารหรือคํากํากับชื่อ
อาหารตองสงผลวิเคราะห
ชนิดและปริมาณ
สารอาหารน้ันประกอบการ
พิจารณา และฉลากตอง
ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 

 - 2 ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

17) 1.17อาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีประเภท
หรือชนิดอาหารตามท่ี
กําหนดไวในบัญชีทาย
ประกาศ แตมีลักษณะ
พิเศษท่ีมิอาจกําหนดเน้ือ
อาหารใหเปนตามท่ีกําหนด
ไวในบัญชีไดใหแจงเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 

 2 0 ฉบับ  

18) 1.18กรณีรายละเอียด
ผลิตภัณฑไมชัดเจนหรือไม
สอดคลองกับขอมูลท่ีระบุ
ในคําขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ เอกสารแสดง
รายละเอียดความไมชัดเจน
หรือความไมสอดคลองของ
ผลิตภัณฑประกอบการ
พิจารณา 

 2 0 ฉบับ  

19) 1.19หนังสือมอบอํานาจ 
กรณีเปนผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ  

20) 1.20เอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1.กรณีแสดงคําวา “ออรกา
นิก” “เกษตรอินทรีย” 
“เกษตรธรรมชาติ” หรือ
คําท่ีสื่อคลายกันเปนสวน
ของชื่ออาหารหรือแสดง
บนฉลากตองแสดงสําเนา
ใบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย (Organic) 

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

0 2 ฉบับ  



10/14 
 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

21) 1.21กรณีชื่ออาหารแสดง
คําวา “พรีเมียม” ตอง
แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 365) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การ
แสดงขอความ “พรีเมียม” 
บนฉลากอาหาร หรือ(ฉบับ
ท่ี ๓๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง การแสดงขอความ 
“พรีเมียม” บนฉลากนํ้านม
โคสด และนํ้านมโคชนิด
เต็มมันเนย ท่ีผานกรรมวิธี
พาสเจอรไรส 

 0 2 ฉบับ  

22) 1.22กรณีอาหารฉายรังสี
ตองแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานจากโรงงานฉาย
รังสี หรือผูใหบริการวาจะมี
การฉายรังสีผลิตภัณฑท่ี
ขอรับเลขสารบบอาหารน้ัน
จริง 

 0 2 ฉบับ  

23) 1.23กรณีประสงคแสดง
อายุการเก็บรักษานมโค
พาสเจอรไรส นมปรุงแตง
พาสเจอรไรส ผลิตภัณฑ
ของนมพาสเจอรไรสและ
นมเปรี้ยวพาสเจอรไรสเกิน
กวาท่ีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ตอง
แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ตามหลักเกณฑเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา
อนุญาตการขยายการแสดง
ระยะเวลาการบริโภคของ
นมโคพาสเจอรไรส นมปรุง
แตงพาสเจอรไรส 
ผลิตภัณฑของนมพาสเจอร
ไรสและนมเปรี้ยวพาสเจอร
ไรส 
 
 
 

 0 2 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 15) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

24) 2.กรณกีารย่ืนจดทะเบียน
อาหาร/แจงรายละเอียด
อาหาร(แบบ สบ.5) 
สําหรับอาหาร 7 ประเภท
(กรณแีกไข) 

     

25) 2.1แบบตรวจสอบคําขอจด
ทะเบียนอาหาร/แจง
รายละเอียดอาหาร(แบบ 
สบ.5) และการแกไข (สบ.
6) ReProcess 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 - ฉบับ  

26) 2.2ใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ อ.2)/นําเขาอาหาร
(แบบ อ.7)/คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารไมเขา
ขายโรงงาน(แบบ สบ.1)(
ดานหนา-หลัง) และหากมี
แกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ี
ไมเขาขายโรงงานใหแนบ
สําเนาแบบการแกไข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
แลวแตกรณี 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ  

27) 2.3หนังสือแสดงเหตุผล
และรายละเอียดการแกไข
รายละเอียดของอาหาร 

 1 0 ฉบับ กรณีรายละเอียดผลิตภัณฑไม
ชัดเจนหรือไมสอดคลองกับขอมูล
ท่ีระบุในคําขอหรือเอกสาร
หลักฐานใหสงตัวอยางผลิตภัณฑ 
เอกสารแสดงรายละเอียดความไม
ชัดเจนหรือความไมสอดคลองของ
ผลิตภัณฑประกอบการพิจารณา 

28) 2.4เอกสารประเมิน
ผลิตภัณฑสําหรับจด
ทะเบียนอาหารตามแบบ 
สบ.5-1 กรณีแกไขสูตร
สวนประกอบตามขอ 9 
(แบบ สบ 5-1) กรณีนําเขา
ใหสงหนังสือแจงสูตร
สวนประกอบโดยคิดเปน
รอยละของนํ้าหนักรวมให
ครบ 100% 

 2 0 ฉบับ (พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน) 

29) 2.5ตารางเปรียบเทียบสูตร
สวนประกอบเกาและใหม 
กรณีแกไขสูตร

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 9) 
การแกไขสูตรสวนประกอบตองไม
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สวนประกอบตามขอ 9 
(แบบ สบ 5-1) โดยคิดเปน
รอยละของนํ้าหนักรวมให
ครบ 100%  

เปนการแกไขจนกระท่ังเปลี่ยน
ชนิดลักษณะและประเภทของ
ผลิตภณัฑ เชน เปลี่ยนจากนม
ปรุงแตงเปนผลิตภัณฑของนม 
หรือไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นสตรอ
เบอรรีเปนไอศกรีมหวานเย็น
กลิ่นเลมอน หรือเปลี่ยนลักษณะ
อาหารจากของเหลวเปนขน 

30) 2.6เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณการใชวัตถุเจือปน
อาหารตามแบบ สบ.5-2 
กรณีมีการใชวัตถุเจือปน
อาหารเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตไว  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 10) 

31) 2.7เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณวิตามินและแรธาตุ
ตามแบบ สบ.5-3 กรณีมี
การใชวิตามินและแรธาตุ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีเคย
ไดรับอนุญาต จํานวน 2 
ฉบับ) 

 2 0 ฉบับ (พิมพ/เขียนตัวบรรจงครบถวน) 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 11) 

32) 2.8เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณกรดอะมิโนตาม
แบบ สบ.5-4 กรณีมีการใช
กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลง
จากเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาต  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 12) 

33) 2.9เอกสารตรวจสอบ
ปริมาณสมุนไพร สารสกัด 
สารสังเคราะหตามแบบ 
สบ.5-5 กรณีมีการใช
กรดอะมิโน สมุนไพร สาร
สกัด สารสังเคราะห 
เปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีเคย
ไดรับอนุญาต  

 2 0 ฉบับ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 13) 

34) 2.10หนังสือมอบอํานาจ 
กรณีเปนผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ  
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16. คาธรรมเนียม 
 ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 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 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1          
 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) ภาคผนวก 1 

-หลักเกณฑการพิจารณาใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหารสําหรับการนําเขาอาหาร 
2) ภาคผนวก 2 

-หลักเกณฑการแสดงช่ืออาหาร 
3) ภาคผนวก 3 

-หลักเกณฑการรายช่ือประเภทอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขสําหรับอาหาร 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) ภาคผนวก 11 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินและแรธาตุ 

12) ภาคผนวก 12 
-เอกสารตรวขสอบปริมาณกรดอะมิโน 

13) ภาคผนวก 13 
-เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด สารสังเคราะห 

14) ภาคผนวก 14 
-หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห 

15) ภาคผนวก 15 
-หลักเกณฑเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของนมโคพาสเจอรไรสนม
ปรุงแตงพาสเจอรไรสผลิตภัณฑของนมพาสเจอรไรสและนมเปรี้ยวพาสเจอรไรส 
 

19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา 27 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวนตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู
มีอํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
2. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได 
 
 

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 

จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา

ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ.2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน     0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [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 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
  1. ผลิตภัณฑตองจัดเปนอาหารประเภทดังตอไปนี้ 
  วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
 ซัยคลาเมตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 359) พ.ศ 2556 เรื่องซัยคลาเมต 
 สตีวิออลไกลโคไซดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 360) พ.ศ.2556 เรื่องสตีวิออลไกลโคไซด 
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 วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมอาหารและยาเรื่องการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 
 วัตถุแตงกล่ินรส (Flavoring agent) ตามภาคผนวก 1 
  2. ผลิตภัณฑท่ียื่น 
   2.1 ตองไดรับอนุญาตสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขาประเภทอาหารท่ีจะยื่นขออนุญาตกอนและใบอนุญาตท่ีไดรับ
ยังมีผลบังคับใชท้ังนี้สถานท่ีผลิตอาหารตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของโดยตองแนบหลักฐานตามแตกรณีดังนี้ 
 ผูผลิตวัตถุเจือปนอาหารท่ีเขาขายโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบอ. 2) หรือผูผลิตวัตถุเจือปนอาหารท่ี
ไมเขาขายโรงงานจะตองไดรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบสบ.1) โดยมีประเภทอาหารตรงกับอาหารท่ี
จะยื่นขอ 
 ผูนําเขาวัตถุเจือปนอาหารจะตองไดรับใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบอ.7) โดยมีประเภท
อาหารตรงกับอาหารท่ีจะยื่นขอ 
  ตองไมเขาขายเปนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษหรืออาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุมน้ําหนักตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะสําหรับอาหารนั้นี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไข
รายการผลิตภัณฑอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษและคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตและแกไขรายการผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุมน้ําหนัก) 
  ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขการใชในอาหารมีการวิเคราะหและการแสดงฉลากตามหลักเกณฑท่ีประกาศ
กําหนด (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก 2) 
   2.2ไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหารและ/หรืออาหารท่ีหามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 
  3. การต้ังช่ืออาหารหรือตราหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของ 
  4. การใชภาชนะบรรจุอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุและการใชภาชนะ
บรรจุ/ฝาพลาสติกมีสีสัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบการยื่นข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารหรือคําขอใชฉลากอาหารดวย 
เง่ือนไข 
  1. ผลิตภัณฑตองเปนไปตามหลักเกณฑในการยื่นคําขอฯ 
  2. ผูยื่นคําขอฯตอง 
          2.1 เปนเจาของกิจการหรือผูไดรับมอบอํานาจเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลและมีอํานาจตัดสินใจลงนาม
รับทราบขอบกพรองไดกรณีไมใชเจาของกิจการหรือผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบ
อํานาจใหเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนดวย 
          2.2 ประเมินและจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองสําหรับอาหารประเภทวัตถุเจือปน
อาหาร (checklist) ดวยตนเองกอนยื่นคําขอฯ 
  3. การยื่นคําขอฯ 
          3.1 เอกสารท่ีตองลงนามโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก
อ.17/สบ.3, อ.19/สบ.4, อ.20 หนังสือช้ีแจงการเพิ่มฉลากท่ีผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักรสําเนาหนังสือแจง
สูตรสวนประกอบจากผูผลิตตางประเทศกรณีนําเขาหนังสือยินยอมใหใชช่ืออาหารหรือช่ือตรา/เครื่องหมายการคาสอดคลอง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุหนังสือขอใชและยินยอมใหใชการใช
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เอกสารรวมเปนตนท้ังนี้ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัดจากกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน
ของวันท่ีใชสําเนาหนังสือรับรองนั้น (สําหรับกรณีนิติบุคคล) ประกอบดวย 
  4. กรณีลักษณะผลิตภัณฑไมสอดคลองกับขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานใหสงตัวอยางผลิตภัณฑประกอบการยื่นคํา
ขอฯ ดวย 
  5. ผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับจะตองผานการพิจารณาโดย
คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเช่ียวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 -45 วันทํา
การแลวแตกรณี 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบตามวัน
เวลาท่ีนัดหมาย 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของคําขอและเอกสาร
หลักฐาน 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอ
เจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอ
รอรับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 

20 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตและลง
นาม 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณา
และสงมอบแกผูประกอบการ
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมแลวแตกรณี 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  27  วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1. เอกสารประกอบการ
ย่ืนคําขอใหม 

- 0 0 ฉบับ - 

2) 1.1 แบบฟอรมคําขอ - 0 0 ฉบับ - 
3) 1.1.1 คําขอข้ึนทะเบียน

ตํารับอาหาร (อ.17) 
- 1 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตเปนโรงงานหรือ

กรณีนําเขา 
2.พิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง 
3.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ) 
 

4) 1.1.2 คําขออนุญาตใช
ฉลากอาหาร (สบ.3) 

- 2 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน 
2.พิมพเทาน้ัน 
3.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ) 

5) 1.2 ใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของ
กับสถานประกอบการ 

- 0 0 ฉบับ - 

6) 1.2.1 ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 ) 

- 0 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตเขาขายโรงงาน) 

7) 1.2.2 ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (อ.7 ) 

- 0 1 ฉบับ (1. เฉพาะกรณีนําเขา 
2. ใหแนบหนังสือหรือใบรับรองสถานท่ีผลิต
อาหารตางประเทศสําหรับการนําเขาตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเรื่องใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับการ
นําเขา ) 

8) 1.2.3 ใบคําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.1) 

- 0 1 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน 
2.ใหแนบเพ่ิมสําเนาแบบการแกไขสถานท่ี
ผลิตไมเขาขายโรงงาน (สบ.2 ) ดวยสําหรับ
กรณีสถานท่ีผลิตมีการแกรายการขอสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) 1.3 รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพหรือ
มาตรฐานวัตถุเจือปน
อาหาร 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 1.4 หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบ/ กรรมวิธี
การผลิต/ ขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ/ขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐานของวัตถุ
เจือปนอาหารท่ีใชเปน
วัตถุดิบ 

- 1 0 ฉบับ (1. กรณีนําเขาใหใชเอกสารฉบับจริงท่ีมี
ลายเซนตและอาจมีตราประทับของ
บริษัทผูผลิตดวยก็ไดกรณีสําเนาใหรับรองวา"
เปนเอกสารจากผูผลิตจรงิ"ลงนามโดยผู
ดําเนินกิจการ 
2.กรณีผลิตในประเทศใชเอกสารฉบับจริงลง
นามโดยผูดําเนินกิจการหรือผูรับผิดชอบใน
การผลิต) 

11) 1.5 เอกสารอ่ืน
ประกอบการพิจารณาเชน
เอกสารประกอบการ
พิจารณาการแจงวิธีใชวัตถุ
เจือปนอาหาร/ผล
วิเคราะหสารอาหาร(ถามี) 
เอกสารหรือหลักฐานท่ี
สนับสนุนการแสดง
ขอความหรือสัญลักษณ
บนฉลาก(ถามี) 
 

- 1 0 ฉบับ - 

12) 1.6 ฉลากและคูมือ
ประกอบการจําหนาย 

- 4 0 ชุด (1.กรณีฉลากมีภาษาตางประเทศท่ีไมใช
ภาษาอังกฤษใหแนบคําแปลดวย) 

13) 1.7 ตัวอยางอาหาร - 0 0 ชุด (เฉพาะกรณีลักษณะปรากฏหรือผลวิเคราะห
ระบุลักษณะกายภาพไมสอดคลองกับ
ขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามกฏหมายให
นําสงตัวอยางอาหาร 1 หนวย ) 

14) 1.8 หนังสือมอบอํานาจ - 0 1 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการ 
2.ผานการตรวจสอบและรับรองจากพนักงาน
เจาหนาท่ีสํานักอาหารหรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ีเกี่ยวของ ) 

15) 1.9 หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัด
จากกระทรวงพาณิชย 

- 1 1 ชุด (1.เฉพาะกรณีนิติบุคคลและกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามใน
แบบอ.17/สบ.3 
2.หนังสือรับรองอายุไมเกิน 6 เดือนของวันท่ี
ใชสําเนา) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

16) 1.10 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรอง
สําหรับอาหารประเภท
วัตถุเจือปนอาหาร 
(checklist) 

- 1 1 ชุด - 

17) 2. เอกสารประกอบการ
ย่ืนแกไข 

- 0 0 ฉบับ - 

18) 2.1 แบบฟอรมคําขอ - 0 0 ชุด - 
19) 2.1.1 คําขอแกไขรายการ

ทะเบียนตํารับอาหาร 
(แบบ อ.19) 

- 1 0 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตเปนโรงงานหรือ
กรณีนําเขาสามารถพิมพหรือเขียนดวยตัว
บรรจง 
2.กรณีแกไขรายการตามบัญชีหมายเลข 4 
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
เลขสารระบบอาหารพ.ศ.2557 ใหพิมพ
เทาน้ัน 
3. ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ) 

20) 2.1.2 แบบการแกไข
รายละเอียดของอาหารท่ี
ไดรับอนุญาตใชฉลาก
อาหาร (แบบ สบ.4) 

- 2 0 ฉบับ (1. เฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน 
2.พิมพเทาน้ัน 
3. ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ) 

21) 2.2 ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร (แบ
บอ.18) หรือคําขออนุญาต
ใชฉลากอาหาร (สบ.3) 

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

22) 2.3 ฉลากอาหารเดิมท่ี
ไดรับอนุญาต 

- 4 0 ฉบับ (กรณีขอยกเลิกหรือผอนผันขอใชฉลากเดิม) 

23) 2.4 ฉลากอาหารใหมท่ีขอ
แกไข 

- 1 1 ฉบับ (การเพ่ิมหรือแกไขรายละเอียดในแบบฉลาก) 

24) 2.5 หนังสือชี้แจงเหตุผล
การแกไขจากผูผลิตฉบับ
จริง 

- 1 0 ฉบับ (ตามแตกรณีเชนหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนท่ีต้ัง
ผูผลิตหนังสือชี้แจงการแกไขชื่ออาหารหรือ
เครื่องหมายการคาเปนตน) 

25) 2.6 หนังสือแจงสูตร
สวนประกอบและ/หรือ
กรรมวิธีการผลิตจาก
ผูผลิตกรณีแกไขสูตร
สวนประกอบหรือกรรมวิธี
การผลิตแลวแตกรณี 
 
 

- 1 0 ฉบับ - 



7/9 
 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

26) 2.7 ตารางเปรียบเทียบ
สูตรสวนประกอบปจจุบัน
และสูตรสวนประกอบใหม 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมีการแกไขสูตรสวนประกอบ) 

27) 2.8 เอกสารหรือหลักฐาน
ท่ีสนับสนุนการแสดง
ขอความหรือสัญลักษณ
บนฉลาก 
 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

28) 2.9 เอกสารหรือหลักฐาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

- 0 0 ฉบับ (ถามี) 

29) 2.10 ใบอนุญาตท่ี
เกี่ยวของกับสถาน
ประกอบการ 

- 0 0 ฉบับ - 

30) 2.10.1 ใบอนุญาตนําเขา
หรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (อ.7 ) 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนําเขา) 

31) 2.10.2 ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (อ.2 ) 

- 0 1 ฉบับ (กรณีสถานท่ีผลิตเขาขายเปนโรงงาน) 

32) 2.10.3 ใบคําขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.1) 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผลิตสถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน) 

33) 2.11 หนังสือมอบอํานาจ - 0 1 ฉบับ (1.เฉพาะกรณีผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการ 
2. ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก
พนักงานเจาหนาท่ีสํานักอาหารหรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ีเกี่ยวของ) 

34) 2.12 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรอง
สําหรับอาหารประเภท
วัตถุเจือปนอาหาร 
(checklist) 

- 1 0 ฉบับ - 

35) 3. ขอใบแทนใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร 
 

- 0 0 ฉบับ - 

36) 3.1 กรณีใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารสูญ
หาย 

- 0 0 ฉบับ - 

37) 3.1.1 คําขอใบแทน
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหาร (แบบ อ.20) 

- 1 0 ฉบับ (1.พิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง 
2.ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ/กรรมการ
ผูจัดการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

38) 3.1.2 ใบแจงความฉบับ
จริงท่ีระบุวาใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร
เลขท่ี...(ระบุเลขท่ีตํารับ
รายการท่ีสูญหาย)...ไดสูญ
หายไป 

- 1 0 ฉบับ - 

39) 3.2 กรณีใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร
ชํารุดหรือถูกทําลาย
บางสวน 

- 0 0 ฉบับ - 

40) 3.2.1 คําขอใบแทน
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหาร (แบบ อ.20) 

- 1 0 ฉบับ (ลงนามโดยผูดําเนินกิจการกรรมการผูจัดการ
ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได) 

41) 3.2.2 ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารท่ี
ชํารุดหรือถูกทําลาย 

- 1 0 ฉบับ - 

42) 4.เพ่ิมฉลากสงออก - 0 0 ฉบับ - 
43) 4.1 หนังสือชี้แจงการขอ

เพ่ิมฉลากท่ีผลิตเพ่ือ
สงออกจําหนายนอก
ราชอาณาจักร 

- 1 1 ฉบับ (ลงนามโดยผูดําเนินกิจการ/กรรมการ
ผูจัดการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได) 

44) 4.2 ฉลากอาหารท่ี
ประสงคจะสงออก 

- 2 0 ฉบับ - 

45) 4.3 คําแปลฉลาก
ภาษาตางประเทศ (ยกเวน
ภาษาอังกฤษ) 

- 2 0 ฉบับ - 

46) 4.4 ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร 
(แบบ อ.18) 

- 0 1 ฉบับ - 

47) 4.5 ใบอนุญาตผลิตอาหาร
( แบบอ.2) 

- 0 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร 

คาธรรมเนียม 5,000 บาท 
2) ใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
3) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร 

ไมมีคาธรรมเนียม 
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4) การแกไขรายการอนุญาต 

ไมมีคาธรรมเนียม 
5) หนังสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากท่ีผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร 

ไมมีคาธรรมเนียม 
หมายเหตุ  การชําระคาธรรมเนียม ขอ1-2 สามารถชําระคาธรรมเนียมไดท่ี 
งานการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแตเวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 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 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1          

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คําขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (แบบอ.17) 
2) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบสบ.3) 
3) คําขอแกไขทะเบียนตํารับอาหาร (แบบอ.19) 
4) คําขอเปล่ียนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบส.4) 
5) หนังสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากอาหารท่ีผลิตเพื่อสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร 
6) ภาคผนวก 1 วัตถุแตงกล่ินรสท่ีตองยื่นคําขอขึนทะเบียนหรือคําขออนุญาตใชฉลากวัตถุเจือปนอาหาร 
7) ภาคผนวก 2 สรุปหลักเกณฑคุณภาพหรือมาตรฐานเงื่อนไขการใชในอาหารมีการวิเคราะหและการแสดงฉลาก 

 
วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:   กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การอนุญาตโฆษณาอาหาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พ.ร.บ.  อาหารพ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชนพ.ศ. 2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 10 วันทําการ 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน     0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การอนุญาตโฆษณาอาหารทางส่ือวิทยุ 
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 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนทางฉายภาพ
ภาพยนตรหรือทางหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอื่นหรอืดวยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชนในทางการคาตองนําเสียงภาพภาพยนตรหรือ
ขอความท่ีจะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอนเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได 
หลักการ/ขอปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร 
  1. อาหารท่ีกฎหมายกําหนดใหขออนุญาตผลิตนําเขาและอื่นๆตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาหารตามแตละ
กรณีนั้นๆ 
     1.1 ผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีตัวใหมเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหมตองผานการ
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ประเมินความปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญและ/หรือรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนโดยดูรายละเอียดในคูมือสําหรับ
ประชาชนเรื่องการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหมและอาหารท่ีมีอาหารใหมเปนสวนผสม )Novel Food) 
     1.2 รายละเอียดสูตรสวนประกอบตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศท่ีเกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต 
     1.3 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศท่ีเกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต 
     1.4 การใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
     1.5 ไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหารและ/หรืออาหารท่ีหามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 
  2. การโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร 
     2.1 ไมเปนเท็จหรือเกินความจริงไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารและใหเกิดความหลงเช่ือโดยไม
สมควร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 
     2.2 โฆษณาสรรพคุณเฉพาะท่ีไดรับอนุญาตในฉลากท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     2.3 ไมอนุญาตใหแสดงสรรพคุณคุณประโยชนของแตละสวนประกอบและการกลาวอางหนาท่ีของสารอาหารตอง
เปนการกลาวถึงสารอาหารท่ีมีอยูในบัญชีสารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป (Thai 
RDI) โดยไมใชการกลาวอางถึงตัวผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ 
     2.4 ผลิตภัณฑท่ีมีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชนเรื่อง
การประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) กอน 
หลักเกณฑท่ัวไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหารพ.ศ.2551) 
การแสดงคําเตือนในการโฆษณาอาหารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดใหแสดงคําเตือนในการ
โฆษณาไวเปนการเฉพาะและตัวอยางคําท่ีไมอนุญาตใหใชในการโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 
หลักเกณฑเฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหารพ.ศ.2551) 
หลักเกณฑตอไปนี้ใชเปนแนวทางในการพิจารณาคําขอโฆษณาอาหารท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑเฉพาะแตละชนิดซึ่งนอกจาก
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ัวไปแลวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเฉพาะนี้ดวย 
  1. อาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
  2. นมโคชนิดผงนมปรุงแตงชนิดผงและผลิตภัณฑของนมชนิดผงท่ีฉลากระบุกลุมอายุผูบริโภคต้ังแต 1 ปข้ึนไป 
  3. นมและผลิตภัณฑนมนอกเหนือจากนมโคชนิดผงนมปรุงแตงชนิดผงและผลิตภัณฑของนมชนิดผงท่ีฉลากระบุกลุมอายุ
ผูบริโภคต้ังแต 1 ปข้ึนไป 
  4. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลล่ี 
  5. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลล่ีท่ีมีสวนผสมของกลูโคแมนแนนหรือแปงจากหัวบุก 
  6. อาหารทางการแพทย (Medical Food) 
  7. อาหารประเภทเครื่องปรุงรสเชนน้ําสมสายชูน้ําปลาซอสซีอิ้ว 
  8. อาหารกึ่งสําเร็จรูป 
  9. เครื่องด่ืมเกลือแร 
  10. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
  11. อาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 305 พ.ศ. 2550 เรื่องการ
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แสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีบางชนิด 
(หมายเหตุ : อาหารขอ 1-3 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑ
การโฆษณาอาหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2555) 
ตัวอยางขอความท่ีไมอนุญาตในการโฆษณาอาหารรวมถึงการใชภาพท่ีส่ือใหเขาใจไดในความหมายเดียวกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 
ตัวอยางลักษณะภาพท่ีไมอนุญาตในการโฆษณาอาหาร (แลวแตกรณี) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนํา
ในการโฆษณาอาหาร) 
เง่ือนไข 
  1. การโฆษณาท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูอนุญาตกําหนดไดแก 
     1.1 อนุญาตเฉพาะขอความและภาพท่ีไมไดขีดฆา 
     1.2 โฆษณาในเวลาไมเกิน 5 ปนับจากวันท่ีอนุญาต 
     1.3 ขอความและภาพท่ีโฆษณาตองตรงตามท่ีไดรับอนุญาตถาโฆษณาแตกตางไปจากนี้ถือวาขอความโฆษณาท้ังหมด
ไมไดรับอนญุาต 
     1.4 ใหแสดงขอความเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาในส่ือท่ีไดรับอนุญาตยกเวนทางส่ือวิทยุกระจายเสียงไมตองแสดงเลขท่ี
ใบอนุญาตโฆษณา 
     1.5 เงื่อนไขอื่นๆตามท่ีกําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี) 
  2.การรับคําขอท่ี OSSC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  3.ผูมายื่นคําขอตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอไดและมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบขอบกพรองได 
  4.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองประเมินตัวเองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบพรอมตรวจสอบใหครบถวน
ถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) 
  5.กรณีคําขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดท่ีจําเปนตองสงเรื่องใหผูเช่ียวชาญหรือตองนําเรื่องเขาหารือคณะทํางาน
อาจมีการขอเอกสารช้ีแจงประกอบขอมูลท่ียื่นมาในภายหลัง 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียด 

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอและ
เอกสารหลักฐาน 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอ
เจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวน ผูย่ืนคําขอ

รอรับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 

 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียด 

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 
 

42 ชั่วโมง กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

(เริ่มนับระยะเวลา
ต้ังแตไดรับเอกสารท่ี
ครบถวนและถูกตอง
จนถึงลงนามอนุญาต
โดยผูมีอํานาจไมนับ
ระยะเวลาการแกไข
เอกสารหรือชี้แจง
ขอมูลของ
ผูประกอบการ) 

 
6) การลงนาม 

 
ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาต/สงคืนและ
ลงนาม 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา แจงผลการพิจารณาและสงมอบ
แกผูประกอบการภายใน 7 วัน
ทําการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 10  วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบฟอรมคําขออนุญาตโฆษณา 
(แบบฆอ.1) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (ตองกรอกขอความครบถวน
และลงลายมือชื่อจริงท้ัง 2 
ฉบับ) 

2) เอกสารแนบทายคําขออนุญาต
โฆษณา(แบบฆอ.3) คือแบบสําหรับ
แสดงภาพราง/สตอรี่บอรดขอความ
ภาพเสียงท่ีสอดคลองกับสื่อท่ีขอ
อนุญาตโดยตองแสดงเน้ือหาท่ี
โฆษณาใหชัดเจน/บรรยาย

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (ในแตละสื่อโฆษณาอาจมี
ลักษณะแตกตางกันไปดัง
ตัวอยางในไฟลเอกสารแนบ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

รายละเอียดใหสามารถเขาใจไดงาย
และตองไมมีรอยแกไขขูดลบขีดฆา
หรือเพ่ิมเติมลงลายมือชื่อจรงิทุก
ฉบับ 

3) เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีขอ
อนุญาตโฆษณา (แลวแตกรณี) 
พรอมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด - 

4) กรณีเปนนิติบุคคลเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับบุคคลผูขออนุญาต 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด (การย่ืนครั้งแรกใชมอบอํานาจ
ฉบับจริงในการย่ืนครัง้ตอไป
สามารถใชสําเนาท่ีลงเลขรับ
แลวได) 

5) กรณีเปนบุคคลธรรมดาเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับบุคคลผูขออนุญาต 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด (การย่ืนครั้งแรกใชมอบอํานาจ
ฉบับจริงในการย่ืนครัง้ตอไป
สามารถใชสําเนาท่ีลงเลขรับ
แลวได) 

6) สําเนาคําขออนุญาตโฆษณาเดิมท่ี
เคยไดรับอนุญาตพรอมท้ังลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองในกรณีท่ี
ตองการใชสํานวนโฆษณาเดิม 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
 ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 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 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 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 ส่ิงพิมพ 
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 
ขอมูลเพิ่มเติมท่ีเว็บไซดสํานักอาหารหัวขอการขออนุญาตโฆษณา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-
FOOD/index.php 
 การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตไดรับเอกสารท่ีครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
 

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 

จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 


