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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร (กรณีต้องตรวจสถำนที่ผลิต) ได้ แก่
กำรขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรื ออำคำรผลิตและสถำนที่เก็บ กำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม -ลดเครื่ องมือ
เครื่องจักร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้ แก่ การขอ
เพิ่ม-ลดบริเวณหรื ออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเครื่ องมือเครื่ องจักร
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 การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
ได้ แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรื ออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเครื่ องมือ
เครื่ องจักร 05/07/2558 17:00
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
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ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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. สถานที่ผลิตที่เข้ าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใช้ เครื่ องจักรมีกาลังรวม
ตังแต่
้ 5 แรงม้ า หรื อกาลังเทียบเท่าตังแต่
้ 5 แรงม้ าขึ ้นไป หรื อใช้ คนงานตังแต่
้ 7 คนขึ ้นไป โดยใช้ เครื่ องจักรหรื อไม่ก็ตาม
2. สถานที่ผลิตอาหารต้ องปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องตามข้ อกฎหมายแล้ วแต่กรณี ดังนี ้
2.1. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่ อง น ้าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน ้าบริ โภคฯ)
2.2. 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)
2.3. 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)
2.4. กรณีเป็ นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ
วันที่ 14 กันยายน 2553
2.5. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้ อมจาหน่าย ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้ อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้ อมจาหน่าย)
2.6. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตเกลือบริ โภค ต้ องเป็ นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริ โภค
2.7. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารทัว่ ไป ต้ องเป็ นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522
2.8. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ที่มีการกาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องแก้ ไข
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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
5. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรื อไม่สอดคล้ องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้ างต้ น หรื อผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถกู ต้ องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้
6. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะส่งคืนคาขอฯ พร้ อมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ในกรณี
ที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ วน
7. กรณีผลิตภัณฑ์มีความซับซ้ อนหรื อมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบตั ติ ามกฎหมายหลายฉบับ จะต้ องผ่านการพิจารณา
โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้โดยประมาณ 15-45 วัน
ทาการ แล้ วแต่กรณี
8. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้ อนหรื อเป็ นเทคโนโลยีใหม่ จะต้ องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางาน/
คณะกรรมการ/หรื อผู้เชี่ยวชาญ จะต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้โดยประมาณ 30-90 วันทาการ หรื อ
มากกว่า แล้ วแต่กรณี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

0 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุม่ งานคุ้มครอง เฉพาะสถานที่
ผู้บริโภคและเภสัช ผลิตตังอยู
้ จ่ งั หวัด
สาธารณสุข
ลพบุรีและผลิต
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

90 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
และมายื่นที่เจ้ าหน้ าที่

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ

5 นาที

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
ประเมินความถูกต้ องและ
สอดคล้ องตามกฎหมายทัง้
ด้ านสถานที่ (โดยการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิต)
และด้ านเอกสาร

17 วัน
ทาการ

2)

3)

4)

5)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักสาธารณสุข อาหารที่มีการ
จังหวัดลพบุรี
มอบอานาจให้
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเป็ นผู้
อนุญาต
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
-กลุม่ งานนิติการ เฉพาะสถานที่
-กลุม่ งานคุ้มครอง ผลิตอาหารตังอยู
้ ่
ผู้บริโภคและเภสัช จังหวัดลพบุรี
สาธารณสุข
และผลิตประเภท
สานักสาธารณสุข อาหารที่มอบ
จังหวัดลพบุรี
อานาจให้ สานัก
งานสาธารณสุข
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

จังหวัดเป็ น
ผู้อนุญาต
การลงนาม
6)

การแจ้ งผลพิจารณา

7)

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
1 ชัว่ โมง - งานการเงิน
พิจารณาภายใน 7 วันทา
กลุม่ งานบริหาร
การหลังเสร็จสิ ้นการ
-กลุม่ งานคุ้มครอง
พิจารณาออกใบชาระ
ผู้บริโภคและเภสัช
ค่าธรรมเนียม แล้ วแต่กรณี
สาธารณสุข
และส่งมอบ ใบอนุญาต
สานักงาน
และ/หรื อหนังสือ แก่
สาธารณสุข
ผู้ประกอบการ
จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขอ
เปลี่ยนแปลง
รำยกำรใน
ใบอนุญำตผลิต
อำหำร (ตำม
แบบ ส.4) (ผู้
ดำเนินกิจกำร
หรื อกรรมกำรที่มี
อำนำจลงนำม
ตำมหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นำมในแบบคำ
ขอฯ) (ดูใน
แบบฟอร์ มและ
ตัวอย่ำงกำร
กรอก)
เอกสำรที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
(ดูรำยละเอียด
ตำมหมำยเหตุ)
(ระบุชื่อและที่ตงั ้
ทุกแผ่น)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ชุด

หมำยเหตุ

(แบบแปลน
แผนผังที่ถกู ต้ อง
ตำมมำตรำส่วน
ประกอบด้ วย
1 แผนที่แสดงที่ตงั ้
ของโรงงำนและสิ่ง
ปลูกสร้ ำงที่อยูใ่ น
บริเวณใกล้ เคียง
2 แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสร้ ำงภำยใน
บริเวณที่ดนิ ของ
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ที่

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กรณีเพิ่ม-ลด
เครื่ องจักร ให้
ระบุกำลังแรงม้ ำ
รวมเดิมที่เคย
ได้ รับอนุญำต
และระบุกำลัง
แรงม้ ำที่เพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงจำก
เดิมด้ วย
กรณีใช้
เครื่ องจักรร่วมกัน
ในกำรผลิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
โรงงำน รวมทัง้
ระบบกำจัดน ้ำเสีย
และบ่อบำดำล
(ถ้ ำมี)
3 แบบแปลน
แผนผังของอำคำร
สถำนที่ผลิตและ
สถำนที่เก็บอำหำร
ที่ถกู ต้ องตำม
มำตรำส่วน เช่น
รูปด้ ำนหน้ ำ
ด้ ำนข้ ำง รูปตัด
แปลนพื ้น
ตำแหน่ง
เครื่ องจักร และ
ข้ อมูลรำยละเอียด
กำรผลิตอื่นๆ

1

0

ชุด

0

1

ฉบับ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำหำรหลำย
ประเภทต้ อง
แสดงมำตรกำร
ป้องกันกำร
ปนเปื อ้ นเพิ่มเติม
กรณีเป็ นกำรขอ
เพิ่มสถำนที่เก็บ
อำหำร ให้ สง่
เอกสำรเพิ่มเติม
ดังนี ้(ดู
รำยละเอียดตำม
หมำยเหตุ)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(ก.แผนผังแสดง
ตำแหน่งพร้ อม
ประโยชน์ใช้ สอย
ของอำคำรต่ำง ๆ
ในบริเวณที่ตงของ
ั้
สถำนที่เก็บอำหำร
และบริเวณข้ ำง
เคียง
ข.แปลนพื ้นแสดง
บริเวณของห้ อง
เก็บอำหำร พร้ อม
ประโยชน์ใช้ สอย
ของห้ องหรื อ
บริเวณต่ำง ๆ ใน
ชันของอำคำรที
้
่ใช้
เก็บอำหำร โดย
ระบุมำตรำส่วน
ของแปลนพื ้นที่
ถูกต้ องพร้ อม
แสดงทิศทำงเดิน
ผ่ำนเข้ ำ-ออกแต่
ละห้ องในแบบ
แปลนด้ วย
ค.กำรจัดห้ องหรื อ
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ที่

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ใบอนุญำตผลิต
อำหำร (แบบ
อ.2) ที่ได้ รับ
อนุญำตไว้
หนังสือมอบ
อำนำจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู ำเนิน
กิจกำรไม่ได้ มำ
ดำเนินกำรด้ วย
ตนเอง) ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
(ต่อผู้รับมอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บริเวณที่เก็บ
อำหำร
- ให้ แสดงกำร
จัดแยกเก็บอำหำร
แต่ละชนิดเป็ น
สัดส่วน
- ให้ แสดงระบบ
กำรถ่ำยเทอำกำศ
ระบบแสงสว่ำง
- ให้ แสดง
อุปกรณ์ที่ใช้ ใน
กำรเก็บและรักษำ
คุณภำพของ
อำหำรให้ คง
สภำพตำมควำม
จำเป็ นสภำพตำม
ควำมจำเป็ น)

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ นนิติ
บุคคลกำรมอบ
อำนำจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตำม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญำต อำจต้ อง
ประทับตรำ
สำคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. 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)
17. 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
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2)

จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาดาเนินการ
1.1 ระยะเวลา 20 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ
ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุงแก้ ไขสถานที่ผลิตที่เป็ นข้ อบกพร่องเล็กน้ อย ความไม่พร้ อมของผู้ประกอบการ และการชี ้แจง
ข้ อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
3. การเพิ่มรายการเครื่ องมือเครื่ องจักรหรื อจานวนคนงานที่มีผลต่อค่าธรรมเนียม จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มแล้ วแต่
กรณี และให้ ผ้ ยู ื่นคาไปชาระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินซึ่งอยูใ่ นศูนย์บริการ OSSC ใช้ เวลาโดยประมาณ 15 นาที เมื่อ
ชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่เคาน์เตอร์ บริการ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

05/07/2558
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

