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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตตัง้ โรงงำนผลิตอำหำร และกำรขอเพิ่มประเภทอำหำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
20 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตอาหาร และการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 01/07/2558 09:00
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีสถานที่ผลิตอาหารตังอยู
้ จ่ งั หวัดลพบุรีและผลิตอาหารที่มีการมอบอานาจให้ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้อนุญาต
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. คูม่ ือฉบับนี ้ใช้ สาหรับสถานที่ผลิตที่เข้ าข่ายโรงงาน ซึง่ หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการ
ใช้ เครื่ องจักรมีกาลังรวมตังแต่
้ 5 แรงม้ า หรื อกาลังเทียบเท่าตังแต่
้ 5 แรงม้ าขึ ้นไป หรื อใช้ คนงานตังแต่
้ 7 คนขึ ้นไป โดยใช้
เครื่ องจักรหรื อไม่ก็ตาม
2. มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 กาหนดไว้ วา่ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดตังโรงงานผลิ
้
ตอาหารเพื่อจาหน่าย เว้ น
แต่ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 12)
3. สถานที่ผลิตอาหารต้ องปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องตามข้ อกฎหมายแล้ วแต่กรณี ดังนี ้
3.1. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่ อง น ้าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน ้าบริ โภคฯ)
3.2. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตนมพร้ อมบริโภคชนิดเหลวที่ผา่ นกรรมวิธีฆา่ เชื ้อด้ วยความร้ อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้ องเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์นมพร้ อมบริ โภคชนิดเหลวที่ผา่ นกรรมวิธีฆา่ เชื ้อด้ วยความร้ อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้ อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ ไรส์)
3.3. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็ นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด ต้ องเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็ นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็ น
กรดต่าและอาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเป็ นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง อาหารฉายรังสี ประกาศ
ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
3.5. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้ อมจาหน่าย ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้ อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้ อมจาหน่าย)
3.6. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตเกลือบริ โภค ต้ องเป็ นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริ โภค
3.7. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารทัว่ ไป ต้ องเป็ นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522
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3.8. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องแก้ ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทวั่ ไป)
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้ องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้
3. ผู้ยื่นคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และให้ ผ้ ดู าเนิน
กิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบคุ คลเป็ นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ สารอาหารหรื อสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยงั ไม่ได้
กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้ องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้ ) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
คูม่ ือสาหรับประชาชน เรื่ องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรื อไม่สอดคล้ องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3 ข้ างต้ น หรื อผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถกู ต้ องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้
6. การคืนคาขอ : หรื อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะส่งคืนคาขอฯ พร้ อมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ใน
กรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ วนได้
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้ อนหรื อเป็ นเทคโนโลยีใหม่ จะต้ องผ่านการพิจารณาโดยสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จะต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้โดยประมาณ 30-90 วันทาการ หรื อมากกว่า
แล้ วแต่กรณี
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการยื่นคาขอฯ
0 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
1)
และเอกสารหลักฐาน
ผู้บริโภคและเภสัช
ประกอบการพิจารณาให้
สาธารณสุข
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
ครบถ้ วน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

90 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
และนามายื่นต่อเจ้ าหน้ าที่

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ

5 นาที

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมายทังด้
้ านสถานที่
และด้ านเอกสาร

18 วัน
ทาการ

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข

2)

3)

4)

5)

6)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
-กลุม่ งานนิติการ
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

เฉพาะสถานที่
ผลิตอาหารตังอยู
้ ่
จังหวัดลพบุรี
และผลิตประเภท
อาหารที่มอบ
อานาจให้ สานัก
งานสาธารณสุข
จังหวัดเป็ น
ผู้อนุญาต

5/14

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การแจ้ งผลพิจารณา

7)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณาและออกใบสัง่
ชาระค่าธรรมเนียม แล้ วแต่
กรณี

150 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
- งานการเงิน
กลุม่ งานบริหาร
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 วันทาการ
13. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

กรณีการขอ
อนุญาตผลิต
อาหาร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

2)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คาขออนุญาตตัง้ สานักสาธารณสุข
โรงงานผลิต
จังหวัดลพบุรี
อาหาร (ตาม
แบบ อ.1) (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้
ลงนามในแบบ
คาขอฯ)
เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง 1
สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ขอ
อนุญาต ในกรณี
ผู้ขออนุญาตเป็ น
คนต่างด้ าว ต้ อง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตให้
ทางานใน
ประเทศ ซึง่ ออก
ให้ โดยกระทรวง
แรงงานหรื อผู้ว่า
ราชการจังหวัด
2 สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน ใน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ชุด

หมำยเหตุ
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ที่

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าวต้ องยื่น
สาเนาหนังสือ
เดินทาง
3 สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา)
4 สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้ ง
วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ผู้ขออนุญาต
(เฉพาะนิติ
บุคคล)
(ต่อ) 5 สาเนา
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคลจาก
กระทรวง
พาณิชย์ (บัญชี
รายชื่อ ผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิตบิ คุ คล
ที่เป็ นบริ ษัท)
(คัดลอกจาก

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ
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ที่

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน) ในกรณี
ที่ผ้ ขู ออนุญาต
เป็ นนิติบคุ คล
ต่างด้ าว ต้ องยื่น
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบคุ คล
ต่างด้ าวจาก
กระทรวง
พาณิชน์วา่ ไม่ขดั
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาตหรื อบัตร
ส่งเสริมการ
ลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้ รับ
การส่งเสริมการ
ลงทุน
(ต่อ) 6 สาเนา
ทะเบียนบ้ านของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(1 สาเนาทะเบียน
บ้ าน่สานักงาน
ใหญ่ (ถ้ ามี)
2 กรณีหนังสือ

9/14

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อาหาร7 หนังสือ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรื อสาเนา
สัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร (ถ้ ามี) 8
หนังสือแสดงว่า
เป็ นผู้ได้ รับ
มอบหมายให้
ดาเนินกิจการ
ของนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาต
(เฉพาะนิติ
บุคคล) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้ดาเนิน
กิจการ 1 คน)
อาจต้ อง
ประทับตราของ
บริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรอง
การจด
ทะเบียน)(ฉบับ
จริง 1 ฉบับ)
9 หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ผลิตหรื อ
สถานที่เก็บอาหาร
หรื อสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตหรื อ
สถานที่เก็บอาหาร
ต้ องแนบหลักฐาน
ผู้ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ฯหรื อผู้ให้
เช่าสถานที่ฯ กรณี
ผู้ให้ เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดาให้ แนบ
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ าน กรณีผ้ ใู ห้ เช่า
เป็ นนิติบคุ คลให้
แนบหนังสือการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลเพิ่มเติม
ด้ วย)
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ที่

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1คน)
(ต่อ) 10 แบบ
แปลนแผนผังที่
ถูกต้ องตาม
มาตราส่วน
(ระบุชื่อและที่ตงั ้
ทุกแผ่น)
ประกอบด้ วย
10.1 แผนที่
แสดงที่ตงของ
ั้
โรงงานและสิ่ง
ปลูกสร้ างที่อยูใ่ น
บริเวณใกล้ เคียง
10.2 แผนผัง
แสดงสิ่งปลูก
สร้ างภายใน
บริเวณที่ดนิ ของ
โรงงาน รวมทัง้
ระบบ กาจัดน ้า
เสียและบ่อ
บาดาล (ถ้ ามี)
10.3 แบบแปลน
แผนผังของ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ
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ที่

8)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อาคารสถานที่
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหารที่
ถูกต้ องตาม
มาตราส่วน
รวมถึงรูปด้ าน
หน้ าด้ านข้ าง
รูปตัด แปลนพื ้น
ทุกชัน้ ตาแหน่ง
เครื่ องจักร และ
ข้ อมูลราย
ละเอียดการ
ผลิตอื่นๆ
(ต่อ) 10.4
เอกสาร
รายละเอียด
ต่างๆ เช่น
รายการเครื่ องมือ
เครื่ องจักร
กรรมวิธีการผลิต
ที่มาของน ้าใช้
สูตรส่วนปรกอบ
ประเภทอาหาร
ภาชนะบรรจุ
วิธีการบริ โภค
กรรมวิธีการล้ าง
เครื่ องจักร
วิธีการกาจัดขยะ
จานวนคนงาน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

12/14

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กรณีมีการใช้
เครื่ องมือ
เครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์การผลิต
ร่วมกันสาหรับ
9) การผลิตอาหาร
หลายชนิดต้ องมี
มาตรการป้องกัน
การปนเปื อ้ นที่
เหมาะสม
เพิ่มเติม
กรณีผลิตน ้า
บริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
ต้ องมีเอกสารที่
10)
เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
คือ สาเนาผล
วิเคราะห์น ้าดิบ
(ถ้ ามี
กรณีใช้
เครื่ องจักรร่วมกัน
ในการผลิต
อาหารหลาย
11)
ประเภทต้ อง
แสดงมาตรการ
ป้องกันการ
ปนเปื อ้ นเพิ่มเติม
กรณีการขอเพิ่ม
12)
ประเภทอาหาร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

0

1

ชุด

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

คาขออนุญาต
ผลิตอาหาร(ตาม
แบบ อ.1)
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
13) อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบ
คาขอฯ)
ใบอนุญาตผลิต
อาหารที่เคย
14)
ได้ รับอนุญาต
แล้ ว

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ

15. ค่ ำธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมไม่ ถงึ 5 แรงม้ ำและคนงำนตัง้ แต่ 7 คน แต่ ไม่ ถงึ 20 คน
2) เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมไม่ ถงึ 5 แรงม้ ำและคนงำนตัง้ แต่ 20 คนขึน้ ไป
3) เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมตัง้ แต่ 5 แรงม้ ำ แต่ ไม่ ถึง 10 แรงม้ ำ
4) เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมตัง้ แต่ 10 แรงม้ ำ แต่ ไม่ ถงึ 25 แรงม้ ำ
5) เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมตัง้ แต่ 25 แรงม้ ำ แต่ ไม่ ถงึ 50 แรงม้ ำ
6) เครื่องจักรที่ใช้ มีกำลังรวมตัง้ แต่ 50 แรงม้ ำขึน้ ไป
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ)
16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
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2)

หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773

17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
18. หมำยเหตุ
1. การขออนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.1) และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 20 วันทาการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารตังอยู
้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานครหรื อเป็ นประเภทอาหาร
ที่มอบอานาจให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจาณาอนุญาตได้ ) โดยเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วน
จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุง แก้ ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้ อมของผู้ประกอบการ และ
ชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

01/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

