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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 - 

 
 
 

 


