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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 - 



8/9 
 

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 - 

 


