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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอย้ายสถานท่ีผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอย้ายสถานท่ีผลิต สถานท่ีเก็บอาหาร กรณีเข้าขา่ยโรงงาน  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

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

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

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค,สว่นกลาง 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 35วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน  
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. สถานท่ีผลิตท่ีเข้าขา่ยโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ .ศ.2535 ท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรมีก าลงัรวม
ตัง้แต ่5 แรงม้า หรือก าลงัเทียบเทา่ตัง้แต ่5 แรงม้าขึน้ไป หรือใช้คนงานตัง้แต ่7 คนขึน้ไป โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 
2. มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ รับอนญุาตย้ายสถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีเก็บอาหาร เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากผู้อนญุาต การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 1) 
3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแตก่รณี ดงันี  ้
 3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน า้บริโภคฯ) 
 3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะ
ของนมพร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
 3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดท่ีปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต ่าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเป็น
กรดต ่าและอาหารปรับกรด) 
 3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ 
วนัท่ี 14 กนัยายน 2553 
 3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะบรรจพุร้อมจ าหนา่ย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหนา่ย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจพุร้อมจ าหนา่ย) 
 3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบนัทกึการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค  
 3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทัว่ไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ.2522 
 3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืน นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง
แก้ไขเพิ่มเตมิกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทัว่ไป) 
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เง่ือนไข 
1. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจ  
2. ผู้ ย่ืนขออนญุาต ต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้  
3. ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
4. การขออนญุาตผลิตอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่ (Novel Ingredients) ท่ี 
ยงัไมไ่ด้ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่ (Novel Food) ต้องผา่นการประเมินความ
ปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนญุาตผลิตอาหารได้ ) (ศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชน เร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของอาหาร ) 
5. การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไมอ่นญุาตค าขอฯ ในกรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้  
  5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ 
หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน  
  5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเ่ป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ข้อ 3ข้างต้น หรือผลการ
ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถ่กูต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ สง่มอบเอกสารหลกัฐานไว้  
6. การคืนค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืน
ค าขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึข้อบกพร่อง 
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม ่จะต้องผา่นการพิจารณาโดยคณะท างาน /
คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 30-90 วนัท าการ หรือ
มากกวา่ แล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอฯ 
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน  
 

90 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามาย่ืนท่ี
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครนายก 

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 

5 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

 
5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดัและผลิต
ประเภทอาหารท่ีมอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนญุาต คณะผู้ประเมินของ
จงัหวดั ประเมินความ
ถกูต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ด้านสถานท่ี
และด้านเอกสาร 

18 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

 

6) 
การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั

(กรณีสถานท่ีผลิต
อาหารตัง้อยู่
ตา่งจงัหวดัและ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

นครนายก ผลิตประเภท
อาหารท่ีมอบ
อ านาจให้
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้
อนญุาต) 

7) 

 กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดั และผลิต
อาหารท่ีมอบอ านาจให้
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัอนญุาต เจ้าหน้าท่ี
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 
7 วนัท าการหลงัเสร็จสิน้
การพิจารณา 
 

90 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 20วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 35 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) 

กรณีการย้าย
สถานท่ีผลิต
อาหาร และ/หรือ 
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 0 ฉบบั - 

2) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ค าขออนญุาต
ย้ายสถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร (ตาม
แบบ อ.5) (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

4) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
1ส าเนาทะเบียน
บ้านของสถานท่ี
ผลิตแหง่ใหม่ 
2 หนงัสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี 

- 0 1 ชดุ (แนบส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เชา่
(กรณีผู้ยินยอมให้
ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ฉบบัจริง) หรือ
ส าเนาสญัญาเชา่
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ถ้ามี) 

เชา่เป็นบคุคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีหรือผู้ให้
เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

5) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ตอ่) 
แบบแปลน
แผนผงัท่ีถกูต้อง
ตามมาตราสว่น 
จ านวน 1 ชดุ
ยกเว้นสถานท่ี
ผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดั จะใช้ 
2 ชดุ (ระบช่ืุอ
และท่ีตัง้ทกุแผน่) 
ประกอบด้วย  
1แผนท่ีแสดง
ท่ีตัง้ของโรงงาน
และสิ่งปลกูสร้าง
ท่ีอยูใ่นบริเวณ
ใกล้เคียง  
2  แผนผงัแสดง
สิ่งปลกูสร้าง
ภายในบริเวณ
ท่ีดนิของโรงงาน 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รวมทัง้ระบบ 
ก าจดัน า้เสียและ
บอ่บาดาล (ถ้ามี) 
3  แบบแปลน
แผนผงัท่ีถกูต้อง
ตามมาตรา
สว่นรวมถึงรูป
ด้านหน้า 
ด้านข้าง  รูปตดั 
แปลนพืน้ทกุชัน้ 
ต าแหนง่
เคร่ืองจกัร และ
ข้อมลู
รายละเอียดการ
ผลิตอ่ืนๆ 

6) 

กรณีอาหารท่ี
ผลิตเป็นอาหารท่ี
บรรจอุยูใ่น
ภาชนะบรรจท่ีุ
ปิดสนิทชนิดท่ีมี
ความเป็นกรดต ่า 
และชนิดปรับ
กรด (Low-acid 
Canned Foods 
and Acidified 
Foods) ต้องมี
ส าเนาหลกัฐาน
เพิ่มเตมิ คือ  
•หลกัฐานการ

- 0 1 ชดุ (สถานท่ีผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดั จะใช้ 
2 ชดุ ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฝึกอบรม
หลกัสตูรผู้
ควบคมุ
กระบวนการผลิต 
(Retort 
Supervisor) 
 •หลกัฐานแสดง 
วฒุิการศกึษา, 
การฝึกอบรม, 
ประสบการณ์
ของผู้ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความ
ร้อน (Process 
Authority)  

7) 

กรณีเป็นอาหารท่ี
มีความเป็นกรด
ต ่า ต้องสง่
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเตมิ 
ดงันี ้         
ก. การศกึษาการ
กระจายอณุหภมูิ
ในเคร่ืองฆา่เชือ้ 
(Temperature  
Distribution) 
ข. การศกึษาการ
แทรกผา่นความ

- 0 1 ชดุ ( ก. การศกึษาการ
กระจายอณุหภมูิ
ในเคร่ืองฆา่เชือ้ 
(Temperature 
Distribution) ท่ี
ถกูต้องตามหลกั
ทางวิชาการ และ
เป็นปัจจบุนั ซึง่
ต้องศกึษา ณ 
สถานท่ีผลิตก่อน
การใช้งาน หรือ
เม่ือมีการ
ปรับเปล่ียน
อปุกรณ์และ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ร้อนในผลิตภณัฑ์
อาหาร (Heat 
Penetration)        
ค. การก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความ
ร้อน ต้องศกึษา
ภายใต้ปัจจยั 
เก่ียวกบัสปอร์
ของจลุินทรีย์ท่ี
เป็นเปา้หมายใน
การก าหนดการ
ฆา่เชือ้  
(ดรูายละเอียด
ตามหมาย
เหต)ุ(สถานท่ี
ผลิตตา่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ) 

โครงสร้างท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การ
ท างานของเคร่ือง
ฆา่เชือ้ เอกสาร
ดงักลา่ว ต้อง
ด าเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน 
(Process 
Authority) ส าหรับ
เคร่ืองฆา่เชือ้แบบ
ใช้ความดนัเพิ่ม 
(Overpressure 
retorts) ให้ศกึษา
การกระจายความ
ร้อนในเคร่ืองฆา่
เชือ้ทกุเคร่ือง และ
ทกุบรรจภุณัฑ์ แต่
ถ้าเป็นเคร่ืองฆา่
เชือ้แบบใช้ไอน า้ 
(Steam retort) ไม่
จ าเป็นต้องศกึษา
ทกุเคร่ือง 
ข. การศกึษาการ
แทรกผา่นความ
ร้อนในผลิตภณัฑ์
อาหาร (Heat 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

Penetration) ท่ี
ถกูต้องทาง
วิชาการและเป็น
ปัจจบุนั ซึง่ต้อง
ศกึษา ณ สภาวะ
เดียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีท า
การผลิตจริง ได้แก่ 
เม่ือผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหม ่
หรือเม่ือมีการป
ล่ียนข้อก าหนด
ของผลิตภณัฑ์ 
หรือ เม่ือมีการ
เปล่ียนภาชนะ
บรรจเุฉพาะ
ส าหรับผลิตภณัฑ์
แตล่ะชนิด แตล่ะ
ขนาดบรรจ ุ
เอกสารดงักลา่ว
ต้องด าเนินการ
และออกเอกสาร
โดยผู้ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน 
(Process 
Authority) 
ค. การก าหนด
กระบวนการฆา่
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เชือ้ด้วยความร้อน 
ต้องศกึษาภายใต้
ปัจจยั 
เก่ียวกบัสปอร์ของ
จลุินทรีย์ท่ีเป็น
เปา้หมายในการ
ก าหนดการฆา่เชือ้ 
ได้แก่  
คลอสตริเดียม โบ
ทลูินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) หรือ
กรณีท่ีใช้ตวัชีว้ดั
อ่ืน ต้องมี
หลกัฐานทาง
วิชาการวา่มีคา่
การต้านทาน
ความร้อนท่ี
เทียบเทา่หรือสงู
กวา่สปอร์ของ 
คลอสตริเดียม โบ
ทลูินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) ) 

8) 

กรณีเป็นอาหาร
ชนิดท่ีปรับกรด 
ต้องสง่เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเตมิ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 1 ชดุ ( ก.เอกสาร
การศกึษา
อณุหภมูิและเวลา
ท่ีใช้ในการฆา่เชือ้
ผลิตภณัฑ์แตล่ะ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดงันี ้(ดู
รายละเอียดตาม
หมาย
เหต)ุ(สถานท่ี
ผลิตตา่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ) 

ชนิด และแตล่ะ
ขนาดบรรจอุยา่ง
เหมาะสม มีการ
ระบคุา่ความเป็น
กรดดา่งสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์ ใน
กรณีท่ีผลิตภณัฑ์
มีชิน้เนือ้อยูใ่น
ของเหลว ต้องระบุ
ชว่งเวลามากสดุ
และอณุหภมูิใน
การเก็บเพ่ือการ
ปรับสภาพชิน้เนือ้
นัน้ให้เป็นกรด 
โดยก าหนดให้คา่
ความเป็นกรดดา่ง
สมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เทา่กบั
หรือต ่ากวา่ 4.6 
ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดใน
กรรมวิธีการผลิตท่ี
ก าหนด ภายหลงั
การฆา่เชือ้ด้วย
ความร้อน 
ข. การก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ ต้องมี
การศกึษาภายใต้
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การควบคมุคา่
ความเป็นกรดดา่ง 
พร้อมทัง้ระบุ
ปัจจยัวิกฤตท่ีใช้
ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่อาหารนัน้จะไม่
มีการเจริญของ
จลุินทรีย์ท่ีท าให้
เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีก าหนด) 

9) 

กรณีผลิตน า้
บริโภคในภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิท 
ต้องมีเอกสารท่ี 
เก่ียวข้องเพิ่มเตมิ 
คือ ส าเนาผล
วิเคราะห์น า้ดบิ 
(ถ้ามี) 

- 0 1 ชดุ (สถานท่ีผลิต
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

10) 

กรณีผลิตนม
พร้อมบบริโภค
ชนิดเหลวท่ีผา่น
กรรมวิธีฆา่เชือ้
ด้วยความร้อน
โดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์ต้องแนบ
เอกสาร ผู้

- 0 1 ชดุ (สถานท่ีผลิต
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคมุ
กระบวนการผลิต
เพิ่มเตมิ 

11) 

กรณีใช้
เคร่ืองจกัรร่วมกนั
ในการผลิต
อาหารหลาย
ประเภทต้อง
แสดงมาตรการ
ปอ้งกนัการ
ปนเปือ้นเพิ่มเตมิ 

- 0 1 ฉบบั (สถานท่ีผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

12) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต
ตา่งจงัหวดัใช้
ส าเนาเพิ่มอีก 1 
ฉบบั) 

13) 

หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

14) 
กรณีการขอย้าย
เฉพาะสถานท่ี
เก็บอาหาร 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 0 ฉบบั - 

15) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

16) 

ค าขออนญุาต
ย้ายสถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร (ตาม
แบบ อ.5) (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

17) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
เอกสารเหมือน
ข้อ 4 ของกรณี
การย้ายสถานท่ี
ผลิต และ/หรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 1 ชดุ - 

18) 

แผนผงัท่ีถกูต้อง
ตามมาตราสว่น 
ดงันี(้ระบช่ืุอและ
ท่ีตัง้ทกุ
แผน่)(สถานท่ี
ผลิตตา่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ)(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

- 0 1 ชดุ (  1 แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตัง้ของ 
สถานท่ีเก็บอาหาร 
และสิ่งปลกูสร้าง 
บริเวณใกล้เคียง 
เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมท่ี
จะใช้เป็นสถานท่ี
จดัเก็บอาหารท่ีขอ
อนญุาตผลิตและ
เป็นข้อมลูในการ
ตรวจตดิตาม 
2 แผนผงัภายใน
ของสถานท่ีเก็บ
อาหาร ให้แสดง
รายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้
ก.แผนผงัแสดง
ต าแหนง่พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารตา่ง ๆ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ในบริเวณท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพืน้แสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหาร พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย 
ของห้องหรือ
บริเวณตา่ง ๆ ใน
ชัน้ของอาคารท่ีใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบมุาตราสว่น
ของแปลนพืน้ท่ี
ถกูต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดนิ
ผา่นเข้า-ออกแต่
ละห้องในแบบ
แปลนด้วย 
ค.การจดัห้องหรือ
บริเวณท่ีเก็บ
อาหาร 
-  ให้แสดงการ
จดัแยกเก็บอาหาร
แตล่ะชนิดเป็น
สดัสว่น 
  -  ให้แสดงระบบ
การถ่ายเทอากาศ 
ระบบแสงสวา่ง 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

-  ให้แสดง
อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
การเก็บและรักษา
คณุภาพของ
อาหารให้คง 
สภาพตามความ
จ าเป็น) 

19) 

เอกสารตามข้อ 
12 และข้อ 13 
เหมือนกรณีการ
ย้ายสถานท่ีผลิต 
และ/หรือสถานท่ี
เก็บอาหาร 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ชดุ ((สถานท่ีผลิต
ตา่งจงัหวดัใช้
ส าเนาใบอนญุาต
ผลิตเพิ่มอีก 1 
ฉบบั)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดั ตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี ส านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 หมู ่7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โทร.037-386-390 ตอ่107  
หมายเหตุ- 
 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

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

- 
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2) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอก 

- 
 

3) ตวัอยา่งแบบแปลนแผนผงัและรายละเอียดตา่งๆ  
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
1.ระยะเวลาด าเนินการรวม 35วนัท าการ กรณีย้ายข้ามจงัหวดั 60 วนัท าการ 
 โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจ ไมน่บัรวมเวลา
ปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
 
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 - 

 
 


