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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตตัง้โรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตตัง้โรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ /สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 60วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตตัง้โรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ต่างจงัหวดัและผลิตอาหารทีมี่การมอบอ านาจใหส้ านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผูอ้นญุาต 
ทีอ่ยู่: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก(กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค) 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก  
โทรศพัท์ 037-386-390 ต่อ 107 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
1. คูมื่อฉบบันีใ้ช้ส าหรับสถานท่ีผลิตท่ีเข้าขา่ยโรงงานซึง่หมายถึงโรงงานตามพระราชบญัญตัโิรงงานพ .ศ.2535 ท่ีมีการใช้
เคร่ืองจกัรมีก าลงัรวมตัง้แต ่5 แรงม้าหรือก าลงัเทียบเทา่ตัง้แต ่5 แรงม้าขึน้ไปหรือใช้คนงานตัง้แต ่7 คนขึน้ไปโดยใช้
เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 
2. มาตรา 14 แหง่พระราชบญัญตัอิาหารพ.ศ.2522 ก าหนดไว้วา่ห้ามมิให้ผู้ใดตัง้โรงงานผลิตอาหารเพ่ือจ าหนา่ยเว้นแต่
ได้รับอนญุาตจากผู้อนญุาตการขออนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 12) 
3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแตก่รณีดงันี  ้
 3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เร่ืองน า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน า้บริโภคฯ) 
 3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะ
ของนมพร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
 3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่าและชนิดท่ีปรับกรดต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต ่าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเป็น
กรดต ่าและอาหารปรับกรด) 
 3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองอาหารฉายรังสีประกาศณ
วนัท่ี 14 กนัยายน 2553 
 3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะบรรจพุร้อมจ าหนา่ยต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหนา่ย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจพุร้อมจ าหนา่ย) 
 3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภคต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหารพ.ศ.2522 ตามบนัทกึการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค  
 3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทัว่ไปต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหารพ.ศ.2522 
 3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืนนอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบั
ท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแก้ไข
เพิ่มเตมิกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 
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193) พ.ศ.2543 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทัว่ไป) 
 
เง่ือนไข 
1. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจ  
2. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้  
3. ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
4. การขออนญุาตผลิตอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่ (Novel Ingredients) ท่ียงัไมไ่ด้
ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่ (Novel Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดย
ผู้ เช่ียวชาญและรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนญุาตผลิตอาหารได้ ) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี
คูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของอาหาร ) 
5. การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไมอ่นญุาตค าขอฯในกรณีตา่งๆดงัตอ่ไปนี  ้
  5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ
หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน  
 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเ่ป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ข้อ 3 ข้างต้นหรือผลการ
ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถ่กูต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯสง่มอบเอกสารหลกัฐานไว้  
6. การคืนค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯพร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค า
ขอฯไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและ
บนัทกึข้อบกพร่อง 
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหมจ่ะต้องผา่นการพิจารณาโดยคณะท างาน /คณะกรรมการ/
หรือผู้ เช่ียวชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 30-90 วนัท าการหรือมากกวา่แล้วแต่
กรณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอฯ
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณาให้

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ครบถ้วน 
 

นครนายก 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

90 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี
ก าหนดและน ามาย่ืนตอ่
เจ้าหน้าท่ีตามรายช่ือท่ีระบุ
ในใบรับค าขอ 
 

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ยืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดัและผลิต
ประเภทอาหารท่ีมอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนญุาตคณะผู้ประเมินของ
จงัหวดัประเมินความ
ถกูต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ด้านสถานท่ี
และด้านเอกสาร 
 

18 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามพิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดั และผลิต
อาหารประเภทท่ีมอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
ออกใบอนญุาต เจ้าหน้าท่ี
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 
7 วนัท าการหลงัเสร็จสิน้
การพิจารณาและสง่มอบ
แบบ สบ.2 แก่
ผู้ประกอบการ 

60นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 20 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 20 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
กรณีการขอ
อนญุาตผลิต
อาหาร 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 0 ฉบบั - 

2) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ค าขออนญุาตตัง้
โรงงานผลิต
อาหาร (ตาม
แบบอ.1) (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

4) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง  
1 ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขอ
อนญุาตในกรณีผู้
ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าวต้อง
ย่ืนหนงัสือ
อนญุาตให้
ท างานใน

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเทศซึง่ออก
ให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้วา่
ราชการจงัหวดั  
2 ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนใน
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นคน
ตา่งด้าวต้องย่ืน
ส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง  
3 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) 
 4 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคลท่ีแจ้ง
วตัถปุระสงค์และ
ผู้ มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิตบิคุคลผู้
ขออนญุาต 
(เฉพาะนิติ
บคุคล) 

5) 
เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ตอ่) 
 5 ส าเนาหนงัสือ

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสญัชาติ
ของนิตบิคุคล
จากกระทรวง
พาณิชย์ (บญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิตบิคุคล
ท่ีเป็นบริษัท) 
(คดัลอกจาก
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) ในกรณี
ท่ีผู้ขออนญุาต
เป็นนิตบิคุคล
ตา่งด้าวต้องย่ืน
หนงัสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิตบิคุคล
ตา่งด้าวจาก
กระทรวง
พาณิชน์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบ
ธุรกิจคนตา่งด้าว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนญุาตหรือบตัร
สง่เสริมการ
ลงทนุตาม
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับ
การสง่เสริมการ
ลงทนุ 

6) 

(ตอ่) 6 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 
7 หนงัสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี 
(ฉบบัจริง) หรือ
ส าเนาสญัญาเชา่
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ถ้ามี)  
8 หนงัสือแสดง
วา่เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ด าเนินกิจการ
ของนิตบิคุคลผู้
ขออนญุาต 
(เฉพาะนิติ
บคุคล) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ด าเนิน
กิจการ 1 คน) 
อาจต้อง
ประทบัตราของ

- 1 0 ชดุ (1ส าเนาทะเบียน
บ้านส่ านกังาน
ใหญ่ (ถ้ามี) 
2กรณีหนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีเก็บอาหาร
หรือสญัญาเชา่
สถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีเก็บอาหาร
ต้องแนบหลกัฐาน
ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีฯหรือผู้ให้
เชา่สถานท่ีฯกรณี
ผู้ให้เชา่เป็นบคุคล
ธรรมดาให้แนบ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านกรณีผู้ให้เชา่
เป็นนิตบิคุคลให้
แนบหนงัสือการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคลเพิ่มเตมิ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรอง
การจด
ทะเบียน)(ฉบบั
จริง1 ฉบบั) 
9 หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1คน) 

ด้วย) 

7) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ตอ่) 
10 แบบแปลน
แผนผงัท่ีถกูต้อง
ตามมาตราสว่น 
(สถานท่ีผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) (ระบช่ืุอและ
ท่ีตัง้ทกุแผน่) 
ประกอบด้วย 
10.1  แผนท่ี
แสดงท่ีตัง้ของ
โรงงานและสิ่ง
ปลกูสร้างท่ีอยูใ่น

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บริเวณใกล้เคียง 
10.2  แผนผงั
แสดงสิ่งปลกู
สร้างภายใน
บริเวณท่ีดนิของ
โรงงานรวมทัง้
ระบบก าจดัน า้
เสียและบอ่
บาดาล (ถ้ามี) 
10.3  แบบแปลน
แผนผงัของ
อาคารสถานท่ี
ผลิตและสถานท่ี
เก็บอาหารท่ี
ถกูต้องตาม
มาตราสว่นรวม
ถึงรูปด้านหน้า
ด้านข้างรูปตดั
แปลนพืน้ทกุชัน้
ต าแหนง่
เคร่ืองจกัรและ
ข้อมลู
รายละเอียดการ
ผลิตอ่ืนๆ 

8) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ตอ่) 
10.4 เอกสาร
รายละเอียด
ตา่งๆเชน่รายการ

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร
กรรมวิธีการผลิต
ท่ีมาของน า้ใช้
สตูรสว่นปรกอบ
ประเภทอาหาร
ภาชนะบรรจุ
วิธีการบริโภค
กรรมวิธีการล้าง
เคร่ืองจกัรวิธีการ
ก าจดัขยะจ านวน
คนงาน (สถานท่ี
ผลิตตา่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ) 

9) 

กรณีมีการใช้
เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรหรือ
อปุกรณ์การผลิต
ร่วมกนัส าหรับ
การผลิตอาหาร
หลายชนิดต้องมี
มาตรการปอ้งกนั
การปนเปือ้นท่ี
เหมาะสม
เพิ่มเตมิ 

- 1 0 ชดุ (สถานท่ีผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

10) 

กรณีอาหารท่ี
ผลิตเป็นอาหารท่ี
บรรจอุยูใ่น
ภาชนะบรรจท่ีุ

- 0 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปิดสนิทชนิดท่ีมี
ความเป็นกรดต ่า
และชนิดปรับ
กรด (Low-acid 
Canned Foods 
and Acidified 
Foods) ต้องมี
ส าเนาหลกัฐาน
เพิ่มเตมิคือ 
•หลกัฐานการ
ฝึกอบรม
หลกัสตูรผู้
ควบคมุ
กระบวนการผลิต 
(Retort 
Supervisor) 
 •หลกัฐานแสดง
วฒุิการศกึษา, 
การฝึกอบรม, 
ประสบการณ์
ของผู้ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความ
ร้อน (Process 
Authority) ) 
(สถานท่ีผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

11) 

กรณีเป็นอาหารท่ี
มีความเป็นกรด
ต ่าต้องสง่
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเตมิ
ดงันี ้
ก. การศกึษาการ
กระจายอณุหภมูิ
ในเคร่ืองฆา่เชือ้ 
(Temperature  
Distribution) 
ข. การศกึษาการ
แทรกผา่นความ
ร้อนในผลิตภณัฑ์
อาหาร (Heat 
Penetration)        
ค. การก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความ
ร้อนต้องศกึษา
ภายใต้ปัจจยั
เก่ียวกบัสปอร์
ของจลุินทรีย์ท่ี
เป็นเปา้หมายใน
การก าหนดการ
ฆา่เชือ้ (ดู
รายละเอียดตาม
หมาย

- 1 0 ชดุ ( ก. การศกึษาการ
กระจายอณุหภมูิ
ในเคร่ืองฆา่เชือ้ 
(Temperature 
Distribution) ท่ี
ถกูต้องตามหลกั
ทางวิชาการและ
เป็นปัจจบุนัซึง่
ต้องศกึษาณ
สถานท่ีผลิตก่อน
การใช้งานหรือ
เม่ือมีการ
ปรับเปล่ียน
อปุกรณ์และ
โครงสร้างท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การ
ท างานของเคร่ือง
ฆา่เชือ้เอกสาร
ดงักลา่วต้อง
ด าเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน 
(Process 
Authority) ส าหรับ
เคร่ืองฆา่เชือ้แบบ
ใช้ความดนัเพิ่ม 
(Overpressure 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เหต)ุ(สถานท่ี
ผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

retorts) ให้ศกึษา
การกระจายความ
ร้อนในเคร่ืองฆา่
เชือ้ทกุเคร่ืองและ
ทกุบรรจภุณัฑ์แต่
ถ้าเป็นเคร่ืองฆา่
เชือ้แบบใช้ไอน า้ 
(Steam retort) ไม่
จ าเป็นต้องศกึษา
ทกุเคร่ือง 
ข. การศกึษาการ
แทรกผา่นความ
ร้อนในผลิตภณัฑ์
อาหาร (Heat 
Penetration) 
ท่ีถกูต้องทาง
วิชาการและเป็น
ปัจจบุนัซึง่ต้อง
ศกึษาณสภาวะ
เดียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีท า
การผลิตจริงได้แก่
เม่ือผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหม่
หรือเม่ือมีการป
ล่ียนข้อก าหนด
ของผลิตภณัฑ์
หรือเม่ือมีการ
เปล่ียนภาชนะ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บรรจเุฉพาะ
ส าหรับผลิตภณัฑ์
แตล่ะชนิดแตล่ะ
ขนาดบรรจุ
เอกสารดงักลา่ว
ต้องด าเนินการ
และออกเอกสาร
โดยผู้ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน 
(Process 
Authority) 
ค. การก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน
ต้องศกึษาภายใต้
ปัจจยั 
เก่ียวกบัสปอร์ของ
จลุินทรีย์ท่ีเป็น
เปา้หมายในการ
ก าหนดการฆา่เชือ้
ได้แก่ 
คลอสตริเดียมโบทู
ลินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) หรือ
กรณีท่ีใช้ตวัชีว้ดั
อ่ืนต้องมีหลกัฐาน
ทางวิชาการวา่มี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คา่การต้านทาน
ความร้อนท่ี
เทียบเทา่หรือสงู
กวา่สปอร์ของคลอ
สตริเดียมโบทู
ลินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) 

12) 

กรณีเป็นอาหาร
ชนิดท่ีปรับกรด
ต้องสง่เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเตมิ
ดงันี(้ดู
รายละเอียดตาม
หมาย
เหต)ุ(สถานท่ี
ผลิตตา่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ) 

- 1 0 ชดุ (  ก. เอกสาร
การศกึษา
อณุหภมูิและเวลา
ท่ีใช้ในการฆา่เชือ้
ผลิตภณัฑ์แตล่ะ
ชนิดและแตล่ะ
ขนาดบรรจอุยา่ง
เหมาะสมมีการ
ระบคุา่ความเป็น
กรดดา่งสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์ในกรณี
ท่ีผลิตภณัฑ์มีชิน้
เนือ้อยูใ่น
ของเหลวต้องระบุ
ชว่งเวลามากสดุ
และอณุหภมูิใน
การเก็บเพ่ือการ
ปรับสภาพชิน้เนือ้
นัน้ให้เป็นกรดโดย
ก าหนดให้คา่
ความเป็นกรดดา่ง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เทา่กบั
หรือต ่ากวา่ 4.6 
ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดใน
กรรมวิธีการผลิตท่ี
ก าหนดภายหลงั
การฆา่เชือ้ด้วย
ความร้อน 
ข. การก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ต้องมี
การศกึษาภายใต้
การควบคมุคา่
ความเป็นกรดดา่ง
พร้อมทัง้ระบุ
ปัจจยัวิกฤตท่ีใช้
ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่อาหารนัน้จะไม่
มีการเจริญของ
จลุินทรีย์ท่ีท าให้
เกิดโรคโดยแสดง
ไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีก าหนด) 

13) 
กรณีผลิตน า้
บริโภคในภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิท

- 0 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ต้องมีเอกสารท่ี
เก่ียวข้องเพิ่มเตมิ
คือส าเนาผล
วิเคราะห์น า้ดบิ 
(ถ้ามี)(สถานท่ี
ผลิตตา่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ) 

14) 

กรณีผลิตนม
พร้อมบบริโภค
ชนิดเหลวท่ีผา่น
กรรมวิธีฆา่เชือ้
ด้วยความร้อน
โดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์ต้องแนบ
เอกสารผู้ควบคมุ
กระบวนการผลิต
เพิ่มเตมิ(สถานท่ี
ผลิตตา่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ) 

- 0 1 ชดุ - 

15) 

กรณีใช้
เคร่ืองจกัรร่วมกนั
ในการผลิต
อาหารหลาย
ประเภทต้อง
แสดงมาตรการ
ปอ้งกนัการ
ปนเปือ้นเพิ่มเตมิ 

- 1 0 ฉบบั (สถานท่่ีผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

16) 
กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั

0 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นครนายก 

17) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

18) 

ค าขออนญุาต
ผลิตอาหาร(ตาม
แบบอ.1)  (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

19) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหารท่ีเคย
ได้รับอนญุาต
แล้ว 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 1 ชดุ - 

20) 

เอกสารเหมือน
การขออนญุาต
ผลิตและเพิ่ม
เอกสาร
ดงัตอ่ไปนี(้ดตูาม
หมาย
เหต)ุ(สถานท่ี
ผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ชดุ (กรณีสถานท่ีผลิต
เคยได้รับอนญุาต
จากส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัและ
ประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารท่ี
ไมไ่ด้มอบอ านาจ
ให้จงัหวดั
ด าเนินการต้องสง่



21/23 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สตูรสว่นประกอบ
กรรมวิธีการผลิต
รายการเคร่ืองจกัร
ท่ีใช้ของ
ผลิตภณัฑ์เดมิท่ี
เคยได้รับอนญุาต
ทกุชนิดเพิ่มเตมิ) 

21) 

ใบรับรองจาก
อตุสาหกรรม
จงัหวดัวา่สถานท่ี
ผลิตอาหารเข้า
ขา่ยโรงงาน
หรือไม ่

ส านกังาน
อตุสาหกรรม
จงัหวดั 

1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมไม่ถงึ 5 แรงม้าและคนงานตัง้แต่ 7 คนแต่ไม่ถงึ 20 คน 

หมายเหตุ -คา่ธรรมเนียม 3,000 บาท 
 

2) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมไม่ถงึ 5 แรงม้าและคนงานตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป 
หมายเหตุ -  คา่ธรรมเนียม 5,000 บาท 
 

3) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมตัง้แต่ 5 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 10 แรงม้า 
หมายเหตุ - คา่ธรรมเนียม 6,000 บาท 
 

4) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมตัง้แต่ 10 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 25 แรงม้า 
หมายเหตุ -  คา่ธรรมเนียม 7,000 บาท 
 

5) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมตัง้แต่ 25 แรงม้าแต่ไม่ถงึ 50 แรงม้า 
หมายเหตุ -  คา่ธรรมเนียม 8,000 บาท 
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6) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมตัง้แต่ 50 แรงม้าขึน้ไป 
หมายเหตุ - คา่ธรรมเนียม 10,000 บาท 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน 

กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 ถนนตวิานนท์ต าบล
ตลาดขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556    E-
mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  สายดว่นของรัฐบาล 1111 ส านกัอาหารโทร. 02-590-7320 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน 
กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดั ตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั นครนายก 
90 หมู ่7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โทร.037-386-390 ตอ่107  
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีขอใหม่) 

- 
2) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกข้อมลู 

- 
3) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผงัและตวัอยา่ง  

- 
4) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดตา่งๆและตวัอยา่ง  

- 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มประเภท) 

- 
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19. หมายเหตุ 
1. การขออนญุาตผลิตอาหาร (แบบอ.1) และการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
 ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 20 วนัท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประเภทอาหาร
ท่ีมอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจาณาอนญุาตได้) 
 ระยะเวลา 60 วนัท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยูต่า่งจงัหวดัและผลิตประเภทอาหารท่ียงัไมม่อบอ านาจ
ให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั) 
 โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจไมน่บัรวมเวลาปรับปรุง
แก้ไขสถานท่ีผลิตความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการและชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
2. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้  
 

วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย สรินรัตน์ กลิ่นหวล 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 

 


