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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตผลิตอาหาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาพ.ศ. 2558 

เร่ืองกําหนดระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 70วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตผลิตอาหารสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังอาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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หลกัเกณฑ์ 

 

1. มาตรา 18 แหง่พระราชบญัญตัอิาหารพ.ศ. 2522กําหนดให้ใบอนญุาตผลิตอาหารท่ีออกตามมาตรา 14 แหง่

พระราชบญัญตัิอาหารพ.ศ. 2522ให้ใช้ได้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีสามนบัแตปี่ท่ีออกใบอนญุาตถ้าผู้ รับอนญุาต

ประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืนคําขอเสียก่อนใบอนญุาตสิน้อายเุม่ือได้ย่ืนคําขอดงักล่าวแล้วจะประกอบกิจการ

ตอ่ไปก็ได้จนกวา่ผู้อนญุาตจะสัง่ไมอ่นญุาตตอ่อายใุบอนญุาตนัน้การขอตอ่อายแุละการอนญุาตให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 1) 

 

2. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแตก่รณีดงันี ้

 

2.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนํา้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 220) 

พ.ศ. 2544 เร่ืองนํา้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของนํา้บริโภคฯ) 

 

2.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ต้องเป็นไป

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บ

รักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม

พร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 

 

2.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรดต้องเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา

อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ํา

และอาหารปรับกรด) 

 

2.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองอาหารฉายรังสีประกาศณวนัท่ี 

14 กนัยายน 2553 

 

2.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะบรรจพุร้อมจําหนา่ยต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี

บรรจใุนภาชนะพร้อมจําหนา่ย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจพุร้อมจําหนา่ย) 

 

2.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภคต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญัตอิาหาร
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พ.ศ.2522 ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 

 

2.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทัว่ไปต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญัตอิาหาร

พ.ศ.2522 

 

2.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืนนอกเหนือจาก 2.1-2.7 ท่ีมีการกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 

193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแก้ไข

เพิ่มเตมิกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 

193) พ.ศ.2543 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทัว่ไป) 

 

 

 

เง่ือนไข 

 

1. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจ 

 

2. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอได้ 

 

3. ผู้ ย่ืนคําขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตามแบบตรวจสอบ

เอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็น

ผู้ลงนามในแบบคําขอฯ 

 

4. การไมอ่นญุาตคําขอ : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังจะพิจารณาไมอ่นญุาตคําขอฯในกรณีตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 4.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไม่สมบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ

หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อสําหรับประชาชน 

 

 4.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเ่ป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ข้อ 2 ข้างต้นหรือผลการ

ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถ่กูต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ย่ืนคําขอฯสง่มอบเอกสารหลกัฐานไว้ 

 

5. ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถ



4/14 
 

พิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการ

จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทึกมิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คํา

ขอ 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาตาม

วนัเวลาท่ีนดัหมาย 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

30 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้

ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องตามบนัทึก

ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี

กําหนดและมาย่ืนท่ี

เจ้าหน้าท่ีสํานกัอาหารตาม

รายช่ือท่ีระบใุนใบรับคําขอ 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่น

กรุงเทพมหานครผู้ประเมิน/ 

คณะผู้ประเมิน/ผู้ เช่ียวชาญ

ประเมินความถกูต้องและ

สอดคล้องตามกฎหมายทัง้

ด้านสถานท่ี (โดยการ

ตรวจสอบสถานท่ีผลิต) 

และด้านเอกสาร 
 

68 วนัทําการ สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

(กรณีมีเอกสาร

หนงัสือรับรองหรือ

สําเนาผลการ

ตรวจสอบสถานท่ี

ผลิตอาหารไมต้่อง

ตรวจสอบสถานท่ี

ผลิตใช้ระยะเวลา 

4 วนัทําการ) 

6) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรังให้

สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัเป็นผู้อนญุาตคณะผู้

ประเมินของจงัหวดัประเมิน

ความถกูต้องและสอดคล้อง

ตามกฎหมายทัง้ด้าน

สถานท่ีและด้านเอกสาร 
 

18 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอํานาจลงนามพิจารณา

อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

8) 

- 
 

กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่น

จงัหวดัตรังเจ้าหน้าท่ีแจ้งผล

การพิจารณาภายใน 7 วนั

ทําการหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณาออกใบชําระ

คา่ธรรมเนียมแล้วแตก่รณี

และสง่มอบใบอนญุาตและ/

หรือหนงัสือแก่

1 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการ 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 70 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 70 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบตรวจสอบ

คําขอและบนัทึก

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

2) 

คําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร( ตาม

แบบอ.3) (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามในแบบคํา

ขอฯ) (ดไูด้ใน

แบบฟอร์มและ

ตวัอยา่งการ

กรอก) 

3) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้องได้แก่ 1  

สําเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย์ 

(เฉพาะบคุคล

ธรรมดา) 2  

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลท่ีแจ้ง

วตัถปุระสงค์และ

ผู้ มีอํานาจลงช่ือ

แทนนิติบคุคลผู้

ขออนญุาต 

(เฉพาะนิติ

บคุคล)(คดัลอก

จากกระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 

เดือน)(รายละเอี

ยดตามหมาย

เหต)ุ 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ (กรณีเอกสารท่ี

เป็นฉบบัสําเนา

ให้"ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง"  ) 

4) 
หนงัสือแสดงว่า

เป็นผู้ ได้รับ

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบหมายให้

ดําเนินกิจการ

ของนิติบคุคลผู้

ขออนญุาต  

(เฉพาะนิติ

บคุคล) ตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ ดําเนิน

กิจการ 1 คน) 

อาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ในกรณีท่ีระบไุว้

ในหนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิตบิคุคลและ

กรณีมีการ

เปล่ียนแปลงผู้

ดําเนินกิจการให้

ปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขการ

เปล่ียนแปลงผู้

ดําเนินกิจการ

ด้วย 

5) 

บนัทกึคําให้การ

เร่ืองการตอ่อายุ

ใบอนญุาตผลิต

จํานวน 1 ฉบบั

กรณีท่ีไมมี่สําเนา

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั ( 

ให้แนบบนัทกึ

คําให้การเร่ืองการ

ตอ่อายใุบอนญุาต

ผลิตจํานวน 1 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หนงัสือรับรอง

ระบบ 

GMP/HACCP/I

SO22000 ตาม

มาตรฐานสากล

หรือสําเนา

หนงัสือรับรอง

ระบบ GMP ตาม

มาตรฐาน

กฎหมายท่ี

ครอบคลมุอาหาร

ท่ีผลิตและยงัไม่

หมดอาย(ุดู

รายละเอียดตาม

หมายเหต)ุ 

ฉบบักรณีท่ีไมมี่

สําเนาหนงัสือ

รับรองระบบ 

GMP/HACCP/IS

O22000 ตาม

มาตรฐานสากล

หรือสําเนาหนงัสือ

รับรองระบบ 

GMP ตาม

มาตรฐาน

กฎหมายท่ี

ครอบคลมุอาหาร

ท่ีผลิตและยงัไม่

หมดอาย)ุ 

6) 

สําเนาเอกสาร

หนงัสือรับรอง

หรือสําเนาผล

การตรวจสอบ

สถานท่ีผลิต

อาหาร (ดู

รายละเอียดตาม

หมายเหต)ุ 

สํานกัอาหาร 0 1 ฉบบั (กรณีมีเอกสาร

หนงัสือรับรองหรือ

สําเนาผลการ

ตรวจสอบสถานท่ี

ผลิตอาหารให้

แนบ 

1 สําเนาหนงัสือ

รับรองระบบ 

GMP/HACCP/IS

O22000 ตาม

มาตรฐานสากล

หรือสําเนาหนงัสือ

รับรองระบบ 

GMP ตาม
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มาตรฐาน

กฎหมายท่ีออก

โดยสํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยาหรือ

ออกโดยหนว่ย

ตรวจประเมินท่ีขึน้

ทะเบียนกบั

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยาท่ี

ครอบคลมุอาหาร

ท่ีผลิตและยงัไม่

หมดอายหุรือ 

2 สําเนาผลการ

ตรวจสอบสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีผา่น

ตามหลกัเกณฑ์

ของกฎหมายของ

พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีหรือของ

หนว่ยตรวจ

ประเมินท่ีขึน้

ทะเบียนกบั

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยาท่ี

เป็นผลการตรวจ

ภายใน 1 ปีกรณี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เอกสารท่ีเป็นฉบบั

สําเนาให้"ลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง" 

) 

7) 

 ใบอนญุ

าตผลิตอาหาร 

(แบบอ.2) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้ 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

8) 

หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เคร่ืองจักรท่ีใช้มีกาํลังรวมไม่ถงึ 5 แรงม้าและคนงานตัง้แต่ 7 คนแต่ไม่ถงึ 20 คน 

ค่าธรรมเนียม3,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) เคร่ืองจักรท่ีใช้มีกาํลังรวมไม่ถงึ 5 แรงม้าและคนงานตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม5,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

3) เคร่ืองจักรท่ีใช้มีกาํลังรวมตัง้แต่ 5 แรงม้าแต่ไม่ถึง 10 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม6,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

4) เคร่ืองจักรท่ีใช้มีกาํลังรวมตัง้แต่ 10 แรงม้าแต่ไม่ถึง 25 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม7,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

5) เคร่ืองจักรท่ีใช้มีกาํลังรวมตัง้แต่ 25 แรงม้าแต่ไม่ถึง 50 แรงม้า 

ค่าธรรมเนียม8,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

6) เคร่ืองจักรท่ีใช้มีกาํลังรวมตัง้แต่ 50 แรงม้าขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม10,000 บาท 

หมายเหตุ (ใหผู้ยื้น่คําขอไปชําระค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินสสจ.ตรังใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาทีเมื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมแล้วนําใบเสร็จรับเงินมารับใบอนญุาตทีศู่นย์ OSSC สสจ.ตรัง) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ีศนูย์จดัการเร่ือง

ร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์

หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  สํานกั

อาหารโทร. 02-590-7320 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (ตอ่อายใุบอนญุาต) 

- 

 

2) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอก 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

1. การขอตอ่อายใุบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบอ.3) 

 

  1.1 ระยะเวลา 70 วนัทําการ (กรณีไมมี่เอกสารหนงัสือรับรองหรือสําเนาผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร) 

เน่ืองจากต้องตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร 

 

  1.2 ระยะเวลา 5 วนัทําการ (กรณีมีเอกสารหนงัสือรับรองหรือสําเนาผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร) จงึไม่

จําเป็นต้องตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร 

 

โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอํานาจไมน่บัรวมเวลาการชีแ้จงข้อมลู
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ของผู้ประกอบการ 

 

2. เอกสารท่ีเป็นสําเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจทัว่ไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได้ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


