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บทนํ า

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกํ าหนดไววา หามมิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
เพือ่จ ําหนาย เวนแตไดรับอนญุาตจากผูอนญุาต ประกอบกบัปจจบัุนธรุกจิเกีย่วกบัการผลติอาหารมแีนวโนม
ที่จะขยายออกไปกวางมากยิ่งขึ้น แตผูประกอบการจํ านวนมากที่ติดตอกับเจาหนาที่เพื่อขออนุญาตผลิต
อาหาร ยงัมคีวามเขาใจตอกฎระเบียบและขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตอาหารไมชัดเจน ทํ าใหเกิดปญหา
ความลาชาในการปฏิบัติงาน กองควบคุมอาหารโดยกลุมตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร จึงเห็นควรจัดทํ า
เอกสารคูมอืในการยื่นคํ าขออนุญาตผลิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แกไข หลังจากไดรับใบอนุญาตผลิตแลว 
โดยจะกลาวถงึกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบการยื่นขออนุญาต ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ต้ังแต
รับคํ าขอฯจนถงึอนุญาต การจัดเตรียมสถานที่ผลิตพรอมแบบแปลนตัวอยาง ทั้งนี้ผูจัดทํ าคาดหวังวาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติ อันจะสงผลใหการอนุญาตโปรงใสเปนไปใน      
ทศิทาง เดียวกันและรวดเร็วยิ่งขึ้น

กลุมควบคุม สนับสนุน และพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร

กองควบคุมอาหาร

ส ํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2549
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การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
(แบบ อ.1)

  กฎหมายที่เกี่ยวของ

1.  มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกํ าหนดไววา หามมิใหผูใดตั้งโรงงาน
ผลิตอาหารเพื่อจํ าหนาย เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต

2.  มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกํ าหนดไววา ใบอนุญาตที่ออกตาม
ความในมาตรา 14 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวา
การกระท ําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได

3.  กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
4.  ผูประกอบกจิการซึง่มสีถานที่ผลิตอาหารเขาขายเปนโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่ต้ังขึ้นเพื่อผลิตอาหาร จะตองยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร ซึ่งสถานที่ผลิตที่เขาขายโรงงานนั้น หมายถึง        
โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใชเครื่องจักรมีกํ าลังรวมตั้งแต 5 แรงมา หรือกํ าลัง
เทยีบเทาตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม

  ประเภทของอาหารที่จะตองยื่นขออนุญาต

อาหารทุกประเภทที่มีสถานที่ผลิตเขาขายในลักษณะดังกลาวตามขอ 1 จะตองยื่นขอ
อนญุาตผลติอาหารใหถูกตอง ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ดวย และเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว          
จงึจะด ําเนนิการตอไปได โดยผูผลิตอาหารในกลุม 54 ประเภท (ภาคผนวกหนา 24-26) จะตองปฏบัิติตาม
หลกัเกณฑวธิกีารทีดี่ในการผลติ หรือ GMP สุขลกัษณะทัว่ไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่193) 
พ.ศ.2543 และนํ ้าบริโภค จะตองปฏบัิติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่220) พ.ศ.2544 นอกเหนอื
จากนั้นจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการพิจารณาสถานที่ผลิตและนํ าเขาฯซึ่งอาหาร (Minimum 
Requirement)

  สถานที่ในการยื่นขออนุญาต

1.  กองควบคมุอาหาร สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.  กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวแตกรณี
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  ขัน้ตอนการยื่นคํ าขอฯ

 เอกสารประกอบคํ าขอฯ
ผูประกอบการที่ประสงคจะผลิตอาหารจะตองยื่นคํ าขออนุญาต และไดรับการอนุญาตกอน      

จงึจะท ําการผลิตได โดยขั้นแรกจะตองเตรียมเอกสารเพื่อยื่นตอเจาหนาที่ดังนี้
(1)  คํ าขออนุญาตตั้งโรงงานตามแบบ อ.1 จํ านวน 1 ฉบับ (ขอไดจากกองควบคุมอาหาร

สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด)
(2)  สํ าเนาหรอืรูปถายทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํ านวน 1 ฉบับ ในกรณีผูขออนุญาตเปน

คนตางดาว ตองยื่นหนังสืออนุญาตใหทํ างานในประเทศ ซึ่งออกใหโดยกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการ
จงัหวดั จํ านวน 1 ฉบับ

(3)  สํ าเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย จํ านวน 1 ฉบับ
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)

(4)  สํ าเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แจงวัตถุประสงค และผูมี
อํ านาจลงชื่อแทนนติิบุคคลผูขออนุญาต จํ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคล)

(5)  สํ าเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (บัญชีรายชื่อผูถือหุน)
จ ํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคลที่เปนบริษัท) ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลตางดาว ตองยื่นหนังสือ
รับรองประกอบธุรกิจนิติบุคคลตางดาว จํ านวน 1 ฉบับ หรือแนบบัตรสงเสริมการลงทุนแทนก็ได

(6)  หนงัสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต จํ านวน
1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคล) ติดอากรแสตมป 30 บาท อาจตองประทับตราของบริษัทดวย ในกรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ขอแบบหนังสือมอบอํ านาจและแตงตั้งผูดํ าเนินกิจการไดจากกองควบคุม
อาหาร สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด)

(7)  แบบแปลนแผนผงัทีถ่กูตองตามมาตราสวน จ ํานวน 1 ชดุ ยกเวนสถานทีผ่ลิตอยูตางจงัหวดั
จะใช 2 ชุด

7.1  แผนทีแ่สดงที่ต้ังของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
7.2  แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบกํ าจัดนํ้ าเสีย

และบอบาดาล (ถามี)
7.3  แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้

ก.  รูปดานหนา ดานขาง และรูปตัดของอาคารทีใ่ชในการผลติ ซึง่มกีารแสดงชนดิของ
วสัดุทีใ่ชในสวนของฝาผนัง เพดาน พื้น ประตู หนาตาง และหลังคา เปนตน
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ข.  แปลนพื้น โดยแสดง
• การแบงกั้นหองหรือเนื้อที่หรือบริเวณ โดยแยกเปนสัดสวนสํ าหรับการผลิต

อาหารแตละประเภท และเปนไปตามสายงานการผลิต เพื่อใชสํ าหรับ
-  เก็บวัตถุดิบ
-  เตรียมวัตถุดิบ
-  ปรุงผสม
-  การฆาเชื้อหรือวิธีการอื่น ๆ เชน ผานความรอน หรือแชเย็น หรือแชแข็ง

หรือทํ าใหแหง แลวแตกรณี
-  บรรจุ
-  ปดฉลาก
-  เก็บผลิตภัณฑ
-  เก็บภาชนะบรรจุ
-  ลางท ําความสะอาดอุปกรณหรือภาชนะ
-  เกบ็อุปกรณหรือภาชนะกอนและหลังใช
-  เกบ็สารเคมีหรือวัตถุมีพิษ
-  อ่ืน ๆ เชน ถังหรือบอเก็บนํ้ าที่ใชในการผลิต และหองเก็บนํ้ าแข็ง เปนตน

• ตํ าแหนงของเครื่องจักรพรอมดวยรายละเอียด ไดแก ชนิดและขนาดแรงมา
ของเครือ่งจกัรทีจ่ะใช ถาเปนเครื่องจักรที่ไมอาจระบุแรงมาได เชน เครื่องใชไฟฟา ใหระบุพลังงานไฟฟาที่ใช 
(ก ําลังวัตต) เตาไฟใหระบุชนิด ขนาด และแบบของเตา ขนาดของหองเผา ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชและ
ปริมาณที่ใชตอหนึ่งชั่วโมง หมอนํ้ าใหระบุแรงมา (Boiler Horse Power) จาก (Name Plate) ปริมาณไอนํ้ า 
(Steam Rate) ทีใ่ช หรือจะแสดงแบบหมอนํ้ าก็ได

• ระดับของพื้นอาคารผลิตอาหาร ระดับของพื้นหองผลิตอาหาร ซึ่งตองเปน
แบบลาดเอยีงทางระบายนํ้ าเพื่อสะดวกในการทํ าความสะอาด

• ทอหรือทางระบายนํ ้า พรอมทัง้แจงขนาดของทอหรือทางระบายนํ ้าและทศิทาง
ของนํ ้าไหลภายในอาคารผลติจนออกนอกอาคารผลติโดยละเอยีด ถามทีางระบายนํ ้าสาธารณะอยูใกลเคยีง
โรงงาน กใ็หแสดงทางระบายนํ้ าทิ้งไปสูทางระบายนํ้ าสาธารณะดวย

ค.  ทีต้ั่งและจํ านวนอางลางมือในบริเวณผลิต
ง.  ทีต้ั่งและจ ํานวนของหองสวมชาย ที่ปสสาวะชาย และหองสวมหญิง อางลางมือ

หนาหองสวม
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จัดแยกหองสวมของคนงานชายและหญิงใหเปนสัดสวนและมีเครื่องสุขภัณฑ
ที่จ ําเปน (เชน อางลางมือ) พรอมดวยสบูสํ าหรับลางมือใหเพียงพอแกจํ านวนคนงาน ดังนี้

                        คนงาน หองสวม ทีป่สสาวะ อางลางมือ
ไมเกิน 15 1 1 1
ไมเกิน 40 2 2 2
ไมเกิน 80 3 3 3

ถาคนงานตัง้แต 80 คนขึน้ไป จะตองเพิม่หองสวม ทีป่สสาวะชาย และอางลางมอื
อีกอยางละ 1 ทีต่อคนงานที่เพิ่มข้ึนทุก ๆ 50 คน และใหมีการรักษาความสะอาดพรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรค
เปนประจํ าดวย

7.4  รายละเอียดตาง ๆ
ก.  กรรมวธิกีารผลติอาหารแตละชนดิโดยละเอยีด ซึง่จะตองสอดคลองกบัเครือ่งจกัร

ทีแ่สดงไวในแบบแปลนนั้น
ข.  สูตรสวนประกอบของอาหารเปนรอยละของนํ้ าหนัก (วัตถุดิบและสารปรุงแตงที่

ใชในการผลิตอาหาร)
ค.  ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตและชนิดของ

ภาชนะบรรจุ
ง.  ทีม่าของนํ ้าทีใ่ชในการผลติ หากไมไดใชนํ ้าประปาใหแจงกรรมวธิกีารปรบัคุณภาพ

ของนํ้ าดวย
จ.  กรรมวิธีลางเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณตาง ๆ (ถามี)
ฉ.  วิธีการกํ าจัดขยะมูลฝอย
ช.  จ ํานวนคนงานชาย-หญิง

 การจดัเตรียมสถานที่ผลิตอาหาร
หลังจากที่ยื่นเอกสารและรายละเอียดตอเจาหนาที่แลว ผูประกอบการควรจัดเตรียมสถานที่

ผลิตอาหาร ดังนี้
1.  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑการพจิารณาสถานทีผ่ลิตอาหารและน ําเขาฯซึง่อาหาร (Minimum

Requirement) ไดแก อาหารประเภทพรอมปรุง พรอมบริโภค อาหารทั่วไป (ยกเวนอาหารแชเยือกแข็งผาน
กรรมวิธี)

1)  สถานที่ต้ัง
ตองอยูในทีเ่หมาะสมและไมใกลเคยีงกบัสถานทีน่ารังเกยีจ เชน คอกปศสัุตวหรือสถานที่

เลีย้งสตัว สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ หรือแหลงเสื่อมโทรม เปนตน อันอาจจะทํ าใหอาหารที่ผลิตเกิดอันตรายตอ
สุขภาพของผูบริโภค
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2)  ตัวอาคาร
2.1  ตองใชสํ าหรับผลิตอาหารเทานั้น
2.2  ตองมัน่คงและถกูสขุลกัษณะ มรีะบบแสงสวางและระบบการถายเทอากาศไดเพยีงพอ
2.3  มผีนงัเรยีบและทํ าดวยวัสดุที่ทํ าความสะอาดงาย
2.4  ในกรณเีปนอาคารตัง้แต 2 ชัน้ขึน้ไปและพืน้ชัน้สองเปนไม ใหตีฝาเหนอืบริเวณผลติ

และทองบันได
2.5  พืน้อาคารตองทํ าดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง เรียบ และทํ าความสะอาดงาย
2.6  พืน้ของบรเิวณที่ใชทํ าการผลิต ตองเปนแบบลาดเอียงลงสูทางระบายนํ้ า
2.7  ตองตดิหรอืจดัปายแสดงสถานที่ผลิตไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยใหเห็นไดงาย

3)  การจัดพื้นที่ในอาคาร
3.1  จดัใหมหีองหรอืบริเวณส ําหรบัเกบ็วตัถดิุบ เตรยีมวตัถดิุบ ปรุงผสม บรรจ ุเกบ็ผลิตภณัฑ

และหองหรอืบริเวณอื่นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามสายงานการผลิต และสามารถปองกันสัตว
หรือแมลงหรือส่ิงอื่นเขาไปปะปนกับอาหารได

3.2  ตองแยกทีอ่ยูอาศยั หองนํ ้าหองสวม ออกเปนสดัสวนไมปะปนกบับริเวณทีผ่ลิตอาหาร
4)  เชือ้เพลิงที่ใชในการผลิต

4.1  ตองมบีริเวณเกบ็เปนสดัสวนและสามารถปองกนัการฟุงกระจายเขาสูบริเวณผลติได
4.2  การล ําเลยีงเชื้อเพลิงตองมีมาตรการปองกันการฟุงกระจายเขาสูบริเวณผลิตได

5)  ทางระบายนํ้ า
5.1  ทางระบายนํ ้าภายในอาคารโรงงานจะตองมีความลาดเอียงใหนํ้ าไหลไดสะดวก

เรียบ และท ําความสะอาดงาย หากจํ าเปนตองมีฝาปดใหเปนแบบตะแกรงโปรงมองเห็นพื้นรางระบายนํ้ าได
5.2  ทางระบายนํ ้าภายในอาคารโรงงานตองมีขนาดกวางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร

กอนระบายนํ ้าลงสูทางระบายนํ้ าสาธารณะตองมีบอพักนํ้ าและตะแกรงดักขยะ อยูในที่ที่สามารถตรวจสอบ
ไดสะดวก

6)  ระบบกํ าจัดนํ้ าเสียและของเสีย
6.1  ตองมรีะบบก ําจัดนํ้ าเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกํ าจัดนํ้ าเสียใหมีคุณภาพ

ตามทีก่ ําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
6.2  ตองมทีีเ่กบ็ขยะมูลฝอยและมีการกํ าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เชน ตองมี

ภาชนะส ําหรบัใสขยะมูลฝอย ควรมีถุงพลาสติกรองรับภายในดวย และเมื่อจะนํ าไปกํ าจัดใหรัดปากถุงกอน
เพือ่ปองกนัการแพรของเชื้อโรค ทั้งนี้จะตองนํ าไปกํ าจัดภายใน 24 ชั่วโมง

7)  นํ ้าใช
7.1  นํ ้าทีใ่ชภายในโรงงานตองเปนนํ้ าสะอาด
7.2  นํ ้าทีใ่ชในการผลิตอาหารตองเปนนํ้ าสะอาดบริโภคได ตามคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข
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8)  สวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ
8.1  ตองมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ หากมีคนงานทั้งชายและหญิงจะตองจัดใหมีสวมแยก

สํ าหรบัคนงานชายและหญิงใหเปนสัดสวน
8.2  หนาหองสวมตองมีอางลางมือ สบู หรือนํ้ ายาฆาเชื้อ
8.3  ในกรณทีีม่คีนงานชายตองมีที่ปสสาวะชายที่ถูกสุขลักษณะ
8.4  ปริมาณสวม ทีป่สสาวะชาย และอางลางมือ จะตองมีเพียงพอกับจํ านวนคนงาน

9)  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
9.1  ตองมเีครือ่งมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต ในจํ านวนเพียงพอและเปนชนิดที่

ใชเหมาะสมกบังานที่ทํ า และสะดวกในการทํ าความสะอาดตามที่กํ าหนดในอาหารแตละประเภท
9.2  ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทํ าดวยโลหะที่ไมเกิดสนิม

หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม และวัสดุนั้นตองไมปนเปอนเมื่อสัมผัสกับอาหาร อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูบริโภค

9.3  ตองมโีตะสํ าหรับปฏิบัติงานใหเพียงพอและมีลักษณะดังตอไปนี้
9.3.1  เหมาะสมกับงานที่ทํ า
9.3.2  ท ําความสะอาดงาย
9.3.3  พื้นโตะตองทํ าดวยโลหะที่ไมเกิดสนิมหรือทํ าดวยวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม และ

วสัดุนัน้ตองไมปนเปอนเมื่อสัมผัสกับอาหาร อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค
9.3.4  มคีวามสงูไมนอยกวา 60 เซนติเมตร

2.  ใหเปนไปตามขอกํ าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เร่ือง
วธิกีารผลติ เครือ่งมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารวาดวยสุขลักษณะทั่วไป ซึ่งกํ าหนดหลักเกณฑสํ าหรับสถานที่ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่
ก ําหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ตองมีฉลาก รวม 54 ประเภท ตองปฏิบัติดังนี้

1)  สถานที่ต้ังและอาคารผลิต
1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ตองอยูในที่ที่จะไมทํ าใหอาหารที่ผลิตเกิดการ

ปนเปอนไดงาย  โดย
1.1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการสะสม

ส่ิงทีไ่มใชแลว หรือส่ิงปฏิกูลอันอาจเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง รวมทั้งเชื้อโรคตาง ๆ ข้ึนได
1.1.2  อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
1.1.3  ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ
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1.1.4  บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไมมีน้ํ าขังแฉะและสกปรก และมีทอระบายนํ้ า
เพือ่ใหไหลลงสูทางระบายนํ้ าสาธารณะ ในกรณีที่สถานที่ต้ังตัวอาคารซึ่งใชผลิตอาหารอยูติดกับบริเวณที่มี
สภาพไมเหมาะสมหรือไมเปนไปตามขอ 1.1.1 - 1.1.4 ตองมีกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและ
ก ําจดัแมลงและสัตวนํ าโรค ตลอดจนฝุนผงและสาเหตุของการปนเปอนอื่น ๆ ดวย

1.2  อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแก
การทะนบํุ ารุงสภาพ รักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย

1.2.1  พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ตองกอสรางดวยวัสดุที่
คงทน เรียบ ทํ าความสะอาด และซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา

1.2.2  ตองแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปนสัดสวน ไมปะปนกับที่อยูอาศัย
1.2.3  ตองมมีาตรการปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาในบริเวณอาคารผลิต
1.2.4  จดัใหมพีืน้ทีเ่พียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตใหเปน

ไปตามสายงานการผลติอาหารแตละประเภท และแบงแยกพืน้ทีก่ารผลติเปนสดัสวนเพือ่ปองกนัการปนเปอน
อันอาจเกิดขึ้นกับอาหารที่ผลิตขึ้น

1.2.5  ไมมส่ิีงของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
1.2.6  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอสํ าหรับการ

ปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต
2)  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต

2.1  ภาชนะหรอือุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทํ าจากวัสดุที่ไมทํ าปฏิกิริยา
กบัอาหารอันอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค

2.2  โตะที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในสวนที่สัมผัสกับอาหาร ตองทํ าดวยวัสดุที่
ไมเกดิสนมิ ท ําความสะอาดงาย และไมทํ าใหเกิดปฏิกิริยาที่อาจเปนอันตรายแกสุขภาพของผูบริโภค โดยมี
ความสงูเหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน

2.3  การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชเหมาะสมและคํ านึงถึง
การปนเปอนทีอ่าจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทํ าความสะอาดตัวเครื่องมือ เครื่องจักร และบริเวณที่ต้ังไดงาย
และทั่วถึง

2.4  เครือ่งมอื เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ตองเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
3)  การควบคุมกระบวนการผลิต

3.1  การดํ าเนินการทุกขั้นตอนจะตองมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดีต้ังแตการ
ตรวจรบัวตัถดิุบและสวนผสมในการผลติอาหาร การขนยาย การจดัเตรยีม การผลติ การบรรจ ุ การเกบ็รักษา
อาหาร และการขนสง
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3.1.1  วตัถดิุบและสวนผสมในการผลิตอาหาร ตองมีการคัดเลือกใหอยูในสภาพที่
สะอาด มคุีณภาพดี เหมาะสํ าหรับใชในการผลิตอาหารสํ าหรับบริโภค ตองลางหรือทํ าความสะอาดตาม
ความจ ําเปนเพือ่ขจดัสิง่สกปรก หรือส่ิงปนเปอนทีอ่าจตดิหรอืปนมากบัวตัถนุัน้ ๆ  และตองเกบ็รักษาวตัถดิุบ
ภายใตสภาวะทีป่องกนัการปนเปอนไดโดยมกีารเสือ่มสลายนอยทีสุ่ด และมกีารหมนุเวยีนสตอกของวตัถดิุบ
และสวนผสมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ

3.1.2  ภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะที่ใชในการขนถายวัตถุดิบและสวนผสมใน
การผลติอาหาร ตลอดจนเครื่องมือที่ใชในการนี้ ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและไมทํ าใหเกิดการปนเปอน
กบัอาหารในระหวางการผลิต

3.1.3  นํ ้าแขง็และไอนํ้ าที่ใชในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองมีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง นํ ้าแขง็และนํ ้าบริโภค และการน ําไปใชในสภาพทีถ่กูสขุลกัษณะ

3.1.4  นํ ้าทีใ่ชในกระบวนการผลิตอาหาร ตองเปนนํ้ าสะอาดบริโภคได มีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง นํ้ าบริโภค และการนํ าไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

3.1.5  การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงผลิตภัณฑอาหาร ตองปองกัน
การปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุดวย

3.1.6  การด ําเนนิการควบคมุกระบวนการผลติทัง้หมด ใหอยูภายใตสภาวะทีเ่หมาะสม
3.2  จดัท ําบนัทกึและรายงานอยางนอยดังตอไปนี้

3.2.1  ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ
3.2.2  ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑและวันเดือนปที่ผลิต โดยใหเก็บ

บันทกึและรายงานไวอยางนอย 2 ป
4)  การสุขาภิบาล

4.1  นํ้ าที่ใชภายในโรงงาน ตองเปนนํ้ าสะอาดและจัดใหมีการปรับคุณภาพนํ้ าตาม
ความจํ าเปน

4.2  จัดใหมีหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมใหเพียงพอสํ าหรับผูฏิบัติงาน และ
ตองถกูสขุลกัษณะ มอุีปกรณในการลางมอือยางครบถวน และตองแยกตางหากจากบรเิวณผลติ หรือไมเปดสู
บริเวณผลิตโดยตรง

4.3  จดัใหมอีางลางมอืในบริเวณผลติใหเพยีงพอและมอุีปกรณการลางมอือยางครบถวน
4.4  จดัใหมวีธิกีารปองกันและกํ าจัดสัตวและแมลงในสถานที่ผลิตตามความเหมาะสม
4.5  จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํ านวนที่เพียงพอ และมีระบบกํ าจัด

ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
4.6  จัดใหมีทางระบายนํ้ าทิ้งและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไมกอ

ใหเกดิการปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิตอาหาร
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5)  การบ ํารุงรักษาและการทํ าความสะอาด
5.1  ตัวอาคารสถานที่ผลิตตองทํ าความสะอาดและรักษาใหอยู ในสภาพสะอาด

ถกูสุขลักษณะโดยสมํ่ าเสมอ
5.2  ตองท ําความสะอาด ดูแลและเกบ็รักษาเครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอปุกรณในการผลติ

ใหอยูในสภาพทีส่ะอาดทัง้กอนและหลงัการผลติ สํ าหรบัชิน้สวนของเครือ่งมอืเครือ่งจกัรตาง ๆ ทีอ่าจเปนแหลง
สะสมจลิุนทรยีหรือกอใหเกิดการปนเปอนอาหาร สามารถทํ าความสะอาดดวยวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ

5.3  พื้นผิวของเครื่องมือและอุปกรณการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทํ าความสะอาด
อยางสมํ่ าเสมอ

5.4  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ตองมีการตรวจสอบและบํ ารุงรักษา
ใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสมํ่ าเสมอ

5.5  การใชสารเคมีที่ใชลางทํ าความสะอาด ตลอดจนเคมีวัตถุที่ใชเกี่ยวของกับการผลิต
อยูภายใตเงื่อนไขที่ปลอดภัย และการเก็บรักษาวัตถุดังกลาวจะตองแยกเปนสัดสวนและปลอดภัย

6)  บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
6.1  ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กํ าหนด

โดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการปนเปอนของผลิตภัณฑ
6.2  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ดํ าเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับ

อาหาร หรือสวนผสมของอาหาร หรือสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ตอง
6.2.1  สวมเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน กรณีที่ใชเสื้อคลุม

ก็ตองสะอาด
6.2.2  ลางมอืใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปอน
6.2.3  ใชถงุมอืทีอ่ยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ ทํ าดวยวัสดุที่ไมมี

สารละลายหลดุออกมาปนเปอนอาหารและของเหลวซึมผานไมได สํ าหรับจับตองหรือสัมผัสกับอาหาร กรณี
ไมสวมถงุมือตองมีมาตรการใหคนงานลางมือ เล็บ แขนใหสะอาด

6.2.4  ไมสวมใสเครื่องประดับตาง ๆ ขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัยของมือ
และเล็บใหสะอาดอยูเสมอ

6.2.5  สวมหมวก หรือผาคลุมผม หรือตาขาย
6.3  มกีารฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรูทั่วไปใน

การผลิตอาหารตามความเหมาะสม
6.4   ผูทีไ่มเกี่ยวของกับการผลิต ปฏิบัติตามขอ 6.1 - 6.2 เมือ่อยูในบริเวณผลิต
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3.  ใหเปนไปตามขอกํ าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เร่ือง
นํ ้าบริโภคในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ (ฉบับที ่3) ซึง่ก ําหนดหลกัเกณฑสํ าหรบัผูผลิตนํ ้าบริโภคตองปฏบัิติ ดังนี้

1)  สถานที่ต้ังและอาคารผลิต
1.1   สถานทีต้ั่งตวัอาคารและทีใ่กลเคยีงตองอยูในทีท่ีเ่หมาะสม ไมท ําใหเกดิการปนเปอน

กบันํ ้าบริโภคที่ผลิต  หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนดังกลาว
1.2  อาคารผลตินํ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอยางนอยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้

1.2.1  มีการออกแบบและกอสรางมั่นคง งายแกการบํ ารุงสภาพและรักษาความ
สะอาด และสามารถปองกันสัตว แมลง

1.2.2  มรีะบบแสงสวางและระบบการถายเทอากาศที่ดีและเพียงพอ
1.2.3  ใชสํ าหรับผลิตอาหารเทานั้น
1.2.4  มีการแยกที่อยูอาศัยและหองนํ้ าหองสวมออกเปนสัดสวน ไมปะปนกับ

บริเวณผลิต
1.2.5  มีขนาดและพื้นที่มากพอที่จะติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิต  และแยก

เปนสดัสวนเปนไปตามสายงานการผลิต
1.2.6  ภายในอาคารผลิตอยางนอยตองประกอบดวย

1.2.6.1  หองหรือบริเวณติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณปรับคุณภาพนํ้ า มีพื้นลาด
เอยีง ไมมีนํ้ าขัง และมีทางระบายนํ้ า

1.2.6.2  หองหรือบริเวณเก็บภาชนะกอนลาง กรณีเปนภาชนะบรรจุใหม
(ขวด ถงุ และฝา) หองหรือบริเวณนั้นตองมีพื้นที่แหง มีชั้นหรือยกพื้น มีมาตรการปองกันฝุนละออง

1.2.6.3  หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะบรรจุ มีพื้นลาดเอียง ไมมี
นํ ้าขงั และมีทางระบายนํ้ า  มีระบบจัดแยกภาชนะกํ าลังรอลางและที่ลางแลว

1.2.6.4  หองบรรจุ มีมาตรการปองกันการปนเปอนอยางมีประสิทธิภาพ
มทีางเขา - ออกทีส่ามารถปองกนัสตัวและแมลง ไมเปนทางเดนิผานไปยงับริเวณหรอืหองอืน่ ๆ มพีืน้ลาดเอยีง
ไมมีนํ้ าขัง และมีทางระบายนํ้ า มีโตะและหรือแทนบรรจุซึ่งทํ าความสะอาดงาย และหองบรรจุดังกลาว       
ตองมีการใชและปฏิบัติงานจริง

1.2.6.5  หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ มีระบบการ
เกบ็ผลิตภณัฑเพือ่รอจํ าหนายในลักษณะผลิตกอนนํ าไปจํ าหนายกอน หองหรือบริเวณตาง  ๆ  ดังกลาวตอง
แยกเปนสัดสวน เปนไปตามสายงานการผลิต มีมาตรการปองกันการปนเปอน กรณีที่กระบวนการผลิต     
เปนแบบตอเนือ่งและเปนระบบปด ตองมชีองเปดส ําหรบัการล ําเลยีงขนสง ซึง่ชองเปดนัน้ตองมขีนาดพอเหมาะ
และมมีาตรการปองกันการปนเปอน และกรณีที่มียานพาหนะสํ าหรับสงผลิตภัณฑ ตองมีระบบการปองกัน
การปนเปอน
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2)  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
2.1  มจี ํานวนเพยีงพอและเปนชนดิทีเ่หมาะสมกบัการผลติ ซึง่อยางนอยตองประกอบดวย

2.1.1  เครื่องหรืออุปกรณการปรับคุณภาพนํ้ า
2.1.2  เครือ่งหรืออุปกรณลางภาชนะบรรจุ
2.1.3  เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุ
2.1.4  เครื่องหรืออุปกรณปดผนึก
2.1.5  โตะหรอืแทนบรรจุที่เหมาะสมสํ าหรับขนาดบรรจุที่ตางกัน
2.1.6  ทอสงนํ้ าเปนทอพลาสติก PVC หรือวสัดุอ่ืนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน

2.2  มกีารออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี้
2.2.1  ผิวหนาของเครื่องหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับนํ้ าบริโภคทํ าจากวัสดุที่ไม

กอใหเกดิสนิมและไมเปนพิษ สามารถทํ าความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
2.2.2  ทอนํ ้าทีม่ขีอตอ วาลว และนอต ออกแบบงายตอการถอดเพือ่ท ําความสะอาด

ฆาเชือ้ และการประกอบใหม ภายในทอไมมีมุมหรือปลายตันซึ่งจะทํ าใหส่ิงสกปรกสะสมและยากตอการทํ า
ความสะอาด

2.2.3  ถังหรือบอพักนํ้ าในกระบวนการผลิตมีฝาปดปองกันการปนเปอน ซึ่งฝานั้น
มกีารออกแบบและอยูในสภาพที่ดี ไมเปนที่สะสมของสิ่งสกปรก

2.2.4  อุปกรณการปรับคุณภาพนํ้ าและสารกรองมีการออกแบบและกํ าหนด
คุณสมบติัทีม่ปีระสิทธภิาพ เพือ่วตัถปุระสงคในการกรองแตละขัน้ตอนการผลติ และสมัพนัธกบัก ําลงัการผลติ
ซึง่ผูผลิตตองแจงไวตอผูอนุญาต

2.3  มีการติดตั้งในตํ าแหนงที่เหมาะสมเปนไปตามสายงานการผลิต  ตองงายตอการ
ปฏิบัติงานและทํ าความสะอาด

2.4  ตองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํ างานของอุปกรณการกรองสมํ่ าเสมอ
เพือ่ใหมัน่ใจวายังมีสภาพการทํ างานที่ใหผลดีอยู

2.5  มกีารลาง ฆาเชื้อ และรักษาความสะอาด  ซึ่งอยางนอยตองปฏิบัติดังนี้
2.5.1  ทํ าความสะอาดและฆาเชื้ออยางเพียงพอกอนและหลังการผลิต หรือตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสม
2.5.2  มกีารตรวจสอบประสิทธิภาพของการลางฆาเชื้อเครื่องจักรอุปกรณการผลิต

สมํ ่าเสมอ  เพือ่ใหมัน่ใจวาวธิกีารลางและฆาเชือ้ทีก่ ําหนดไวถกูตอง สามารถขจดัสิง่สกปรกและฆาเชือ้ไดจริง
2.5.3  เกบ็รักษาเครื่องจักร อุปกรณการผลิตที่ลางและฆาเชื้อแลวใหอยูในสภาพที่

เหมาะสม มมีาตรการปองกันการปนเปอนอยางเพียงพอจนถึงเวลาใชงาน ซึ่งมีการตรวจสอบกอนใชดวย
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3)  แหลงนํ้ า
แหลงนํ้ าที่นํ ามาใชในการผลิตนํ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองหางจากแหลง

โสโครกและสิ่งปฏิกูล หรือมีมาตรการปองกันไมใหเกิดการปนเปอนกับแหลงนํ้ า ผูผลิตตองเก็บตัวอยางนํ้ า
จากแหลงนํ ้าไปตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทั้งทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย สมํ่ าเสมออยางนอยปละ 1 คร้ัง 
และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหลงนํ้ า เพื่อใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแหลงนํ้ า
และเปนขอมูลใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้ า

4)  การปรับคุณภาพนํ้ า
ตองเหมาะสมและคํ านึงถึงคุณภาพของแหลงนํ้ าตามขอ 3 เพื่อติดตั้งเครื่องและอุปกรณ

การกรองและฆาเชือ้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกํ าจัดสิ่งปนเปอนทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียที่มีอยูให
อยูในระดับที่กฎหมายกํ าหนด

5)  ภาชนะบรรจุ
5.1  ตองทํ าจากวัสดุที่ไมเปนพิษ
5.2  ภาชนะบรรจชุนิดใชเพียงครั้งเดียวซึ่งรวมถึงฝา ตองมีการตรวจสอบสภาพเบื้องตน

ไมมตํี าหน ิ อยูในหบีหอที่สะอาด ปองกันการปนเปอนจากฝุนผง กอนนํ ามาใชบรรจุตองลางดวยนํ้ าที่ผาน
การปรับคุณภาพที่พรอมจะนํ าไปบรรจุ

5.3  ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้งอยางนอยตองดํ าเนินการ ดังนี้
5.3.1  กอนลางมีบริเวณเก็บแยกเปนสัดสวน มีการตรวจสอบสภาพทั้งภายนอก

และภายในภาชนะและฉลาก หากมีขอบกพรองตองทํ าการคัดแยกออก
5.3.2  ทํ าความสะอาดพื้นผิวดานนอกและฝาดวยนํ้ ายาทํ าความสะอาดที่มี

ประสิทธภิาพกอน และลางท ําความสะอาดผวิดานในทีสั่มผัสกบันํ ้าทีบ่รรจ ุ และฆาเชือ้อีกครัง้ดวยสารฆาเชือ้     
ทีม่ปีระสิทธภิาพ และตองลางดวยนํ้ าที่ใชบรรจุเปนครั้งสุดทายกอนบรรจุ

5.4  ตองตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรียของภาชนะบรรจุสมํ่ าเสมอ เพื่อยืนยันถึงการ
ท ําความสะอาดและฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

5.5  ภาชนะบรรจทุี่ลางแลวควรรีบนํ าไปบรรจุนํ้ าบริโภคและปดฝาทันที หากไมสามารถ
ท ําไดกต็องมวีธิกีารเก็บรักษาภาชนะบรรจุที่ทํ าความสะอาดแลวอยางเหมาะสม ตองมีมาตรการปองกันการ
ปนเปอนจนถงึเวลาใชงาน ตองมีการตรวจสอบสภาพความสะอาดกอนใชบรรจุ  หากมีตํ าหนิหรือไมสะอาด
ตองคดัแยกนํ าไปผานกรรมวิธีการทํ าความสะอาดและฆาเชื้อใหม

5.6  การล ําเลยีงขนสงภาชนะบรรจุที่ทํ าความสะอาดแลว ตองไมทํ าใหเกิดการปนเปอน
ข้ึนอีก
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6)  สารทํ าความสะอาดและสารฆาเชื้อ
สารที่ใชในการทํ าความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องจักร อุปกรณการผลิต โดยเฉพาะ

ภาชนะบรรจ ุตองมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช ความเขมขน อุณหภูมิที่ใช ระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับพื้นผิวที่
ตองการท ําความสะอาดและฆาเชื้อ และตองมีการทดสอบวาขอมูลดังกลาวมีประสิทธิภาพในการทํ าความ
สะอาดและฆาเชื้อไดจริง

7)  การบรรจุ  การบรรจุนํ้ าบริโภคที่เหมาะสมตองปฏิบัติดังนี้
7.1  บรรจแุละปดฝาหรือปดผนึกทันทีเมื่อนํ้ าผานการปรับคุณภาพแลว หากไมสามารถ

ท ําไดจะตองมีถังเก็บที่สะอาด มีฝาปด และมีอุปกรณฆาเชื้อจุลินทรียอีกครั้งกอนบรรจุ
7.2  บรรจใุนหองบรรจุที่มีลักษณะตามขอ 1.2.6.4
7.3  บรรจุดวยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด
7.4  บรรจจุากหวับรรจโุดยตรง ไมมกีารตอสายยางในการบรรจไุมวาขนาดบรรจใุดกต็าม
7.5  ไมใหมอืของผูปฏิบัติงานสมัผัสกบัปากขวดขณะท ําการบรรจแุละปดฝาหรอืปดผนกึ
7.6  ตรวจพนิจิสภาพความเรยีบรอยของภาชนะบรรจหุลงัการบรรจแุละปดฝาหรอืปดผนกึ

อีกครัง้ รวมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของฉลาก
8)  การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผูผลิตตองเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจวิเคราะห

ทัง้ทางดานจลิุนทรยี เคม ีและฟสิกส เปนประจ ํา โดยเฉพาะทางดานจลิุนทรยีตรวจสอบอยางนอยปละ 2 คร้ัง
เพือ่ตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกํ าหนด

9)  การสุขาภิบาล  ผูผลิตตองดํ าเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาลดังตอไปนี้
9.1  ทํ าความสะอาดผนัง เพดาน พื้นอาคารผลิต สมํ่ าเสมอ โดยเฉพาะหองบรรจุมีการ

ลางพืน้และฆาเชื้อดวยสารเคมีกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
9.2  มลูฝอยในสถานทีผ่ลิตมภีาชนะทีม่ฝีาปด ในจ ํานวนทีเ่พยีงพอและมวีธิกี ําจดัทีเ่หมาะสม
9.3  นํ้ าที่ใชในอาคารผลิตสํ าหรับวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ตองสะอาด มีการปรับคุณภาพนํ้ า

ตามความจํ าเปนในการใชและมีปริมาณเพียงพอ
9.4  มีทางระบายนํ้ าทิ้งที่ออกแบบใหสามารถระบายนํ้ าไดอยางสะดวก และมีฝาหรือ

ตะแกรงปดรางระบายนํ้ านั้น เพื่อปองกันการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้น
9.5  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวมมีจํ านวนเพียงพอสํ าหรับผูปฏิบัติงานและ

ถกูสขุลกัษณะ มอุีปกรณในการลางมืออยางครบถวน ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.6  อางลางมือบริเวณผลิตมีจํ านวนเพียงพอโดยเฉพาะหนาหองบรรจุ และมีอุปกรณ

ในการลางมือครบถวน ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.7  ไมมสัีตวเลีย้งในอาคารผลติ และมรีะบบควบคมุปองกนัสตัว แมลง ทีม่ปีระสิทธภิาพ
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10)  บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองปฏิบัติและคํ านึง
ถงึสิง่ตาง ๆ ดังนี้

10.1  ไมเปนโรคตดิตอหรือโรคทีน่ารังเกยีจ หรือมบีาดแผลอนัอาจกอใหเกดิการปนเปอน
ในผลติภณัฑ และผานการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

10.2  แตงกายสะอาด ตัดเลบ็ใหส้ัน ไมทาเลบ็ ไมใสเครือ่งประดบั และลางมอืใหสะอาด
ทกุครัง้กอนเริม่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานในหองบรรจุตองสวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ กรณีไมสวมถุงมือตองลางมือ เล็บ แขน ใหสะอาดกอนเขาหองบรรจุ และจุมลางดวย           
นํ ้าคลอรีนกอนทํ าการบรรจุ มหีมวก/ผาคลุม / ตาขาย / แถบรัดผม / ผากนัเปอน / ผาปดปาก / รองเทา
คนละคู เพื่อปองกันการปนเปอนลงไปในผลิตภัณฑ

10.3  ไมบริโภคอาหารและสบูบุหร่ีในขณะปฏบัิติงาน หรือมนีสัิยการท ํางานทีน่ารังเกยีจ
อ่ืน ๆ ซึง่อาจทํ าใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑได

10.4  ไดรับการอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไปและความรูเกี่ยวกับการผลิตนํ้ าบริโภค
ตามความเหมาะสม

11)  บันทกึและรายงาน  ผูผลิตตองมีบันทึกและรายงานอยางนอยดังตอไปนี้
11.1  ผลการตรวจวิเคราะหนํ้ าจากแหลงนํ้ าที่ใชในการผลิต
11.2  สภาพการทํ างานของเครื่องกรอง และ/หรือเครื่องฆาเชื้อ
11.3  ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑทั้งดานเคมี ฟสิกส และจุลชีววิทยา
11.4  ชนดิและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ

  ขัน้ตอนการพิจารณาและอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

ข้ันตอนในการพิจารณาคํ าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาตั้งแตผูขออนญุาต
จดัเตรยีมเอกสารตาง ๆ จนกระทัง่ถงึการออกใบอนญุาตผลติอาหาร ซึง่สามารถอธบิายไดจากแผนภมูิแสดง
ข้ันตอนในการพิจารณาคํ าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ดังนี้
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน
การขออนญุาต การพิจารณา และอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

จุดเริ่มตน
B

                                                           นวช. ตรวจสอบ
                                                         ค ําขอและหลักฐาน

                                                                                                                                           ไมครบถวน

           นวช.สงเรื่องคืน
   ผูยื่นคํ าขอ พรอมหลักฐาน

            จุดเริ่มตน
                                       

                                                      นวช. พิจารณาวาครบถวน       
                       ถกูตองหรือไม

   หนังสือจาก สสจ. ถึงเลขาธิการฯ
    สงคํ าขอฯ ผปก. ที่ผลิตอาหารที่

                                                                                                        ครบถวน
               ไมไดมอบอํ านาจ

   เลขาธิการฯมอบเรื่องตามลํ าดับ
                                                 นวช. ลง Log book เพื่อลํ าดับ
                                                        เจาหนาที่ผูพิจารณา

                  จนถึง หนก.

                   หนก. เสนอ
                                                   เจาหนาที่ธุรการบันทึกขอมูล
                                      เขาระบบสารสนเทศดานอาหาร และลงเลขรับ
                                     พรอมทั้งพิมพใบรับคํ าขอและใบนัดใหผูยื่นคํ าขอ

                  เร่ืองให นวช.

                                                                                                             กรณีเร่ืองจากตางจังหวัด
                                                                                                       (กลุมอาหารที่ไมไดมอบอํ านาจ) นวช. พิจารณาแบบแปลน
                                     ธรุการสงคํ าขอและเอกสารให นวช. พิจารณา     และรายละเอียด

                                                                                  กรณีกรุงเทพมหานคร     นวช.ทํ าหนังสือแจง
       นวช. ติดตอนัดตรวจสถานที่

                                                                                                                              ไมได
                                            สถานที่อยูในเกณฑอนุญาตไดหรือไม                               B

                                                                                ได

          1

 จังหวัดเพื่อใหดํ าเนินการ
  ตรวจสถานที่ผลิตหรือ
      ขอขอมูลเพิ่มเติม
         (แลวแตกรณี)

        จังหวัดสง
ผลการตรวจสถานที่
หรือสงขอมูลเพิ่มเติม
         (แลวแตกรณ)ี

             1
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                                            ตองแกไข      นวช.        ไมตองแกไข
นวช. แจงผูยื่นคํ าขอแกไขและ
ใหกํ าหนดระยะเวลาในบันทึก
การตรวจ หรือทํ าหนังสือถึง
จังหวัด (แลวแตกรณี)

พจิารณาวาตอง
แกไข ปรับปรุง

หรือไม

           นวช.สงพิมพใบอนุญาต
       พรอมสลักหลัง/พิมพหนังสือ
           ถงึผูขอ และ/หรือจังหวัด
                   (แลวแตกรณี)

          ไมได
B นวช.ไดรับการติดตอ

ภายในกํ าหนด
          H  เสนอเรื่องให หนก.                      E

โดยใชบันทึกขอความ                     

 หนก.คืนเรื่องให
  นวช. ทบทวน

     พิจารณา
ลงนามหรือไม

ได                   ลงนาม
      ตองแกไข      นวช.พิจารณาวา
 D              ตองให ผปก.แกไขเพิ่มเติม

                 หรือไม

หนก.สงเรื่องใหธุรการ
  เสนอตามลํ าดับชั้น

                ไมตองแกไข

ตองแกไข ไมตองแกไข

  ทบทวนเรื่อง        ธุรการรับผล
การพิจารณาของ หนก./           ไมลงนาม         สงเรื่องคืน
     ผอก./เลขาธิการฯ                                        ตาม
        ลงนามหรือไม                                       ลํ าดับชั้น

D        G            E ลงนาม
   ธรุการบันทึกขอมูลผลสรุป        กรณีตางจังหวัด          H
เขาระบบสารสนเทศดานอาหาร

   

                       กรณี กทม.                   แยก อ.2/หนังสือ
   ธุรการแยก อ.2/หนังสือ                   เพื่อสงใหจังหวัด
   เพื่อเตรียมใหผูยื่นคํ าขอ                    (แลวแตกรณี)

ธุรการสง อ.2/หนังสือ ใหผูยื่นคํ าขอ
เมือ่มาขอรับ และเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมตามแรงมา

     ธุรการจัดเก็บเอกสาร

                                        จุดส้ินสุด

-  ระยะเวลาไมเกิน 35 วัน (กรณี กทม.)
-  ระยะเวลาไมเกิน 60 วัน (กรณีตางจังหวัด)
   (กลุมอาหารที่ไมไดมอบอํ านาจ)
ทั้งนี้ไมรวมระยะเวลาการปรับปรุงแกไข
สถานที่ของผูขออนุญาต
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อายขุองใบอนุญาตผลิตอาหารและขอพึงปฏิบัติสํ าหรับผูผลิตอาหาร

ใบอนญุาตผลติอาหารใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่สาม นับแตปที่ออกใบอนุญาต
การไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารเพียงอยางเดียวมิไดหมายความวาผูประกอบธุรกิจจะสามารถดํ าเนินการได
ทันที ทั้งนี้ผูขออนุญาตจะตองพิจารณาถึงประเภทของอาหารที่ผลิตดวย ยกเวนกรณีอาหารที่ขออนุญาต
เปนอาหารทัว่ไปกส็ามารถด ําเนนิการไดทนัท ี หากเปนอาหารควบคมุเฉพาะ หรืออาหารก ําหนดคณุภาพหรอื
มาตรฐาน หรืออาหารที่ตองแสดงฉลาก จะตองไดรับใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารหรือไดรับการจด
ทะเบียนหรือแจงรายละเอียดของอาหารเสียกอน ซึ่งจะไดรับเลขสารบบของผลิตภัณฑ จึงจะดํ าเนินการ
ผลิตเพื่อจํ าหนายได

สถานทีผ่ลิตอาหารทีไ่ดรับอนญุาตแลวจะตองปฏบัิติตามหลกัเกณฑ Minimum Requirement
และ/หรือหลักเกณฑ GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ GMP นํ ้าบริโภค (แลวแตกรณี) ตามที่กลาวไปแลวใน    
หัวขอการจดัเตรยีมสถานทีผ่ลิตอาหาร แตทัง้นีอ้ยางนอยผูรับอนญุาตจะตองปฏบัิติตามมาตรา 23 ในพระ
ราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 และตามขอก ําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ดังนี้

(1)  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผย
เหน็ไดงาย ณ สถานที่ผลิตอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาต

(2)  ผูรับอนุญาตตองติดหรือจัดปายแสดงสถานที่ผลิตอาหารที่ไดรับอนุญาตไวภายนอก
สถานทีใ่นที่เปดเผยใหเห็นไดงาย

ตัวอยางปาย  สถานที่ผลิตอาหาร

(3)  ตองรักษาบริเวณโรงงานและสถานที่ผลิตอาหารใหสะอาดอยูเสมอ โดยเฉพาะหองหรือ
บริเวณเก็บวัตถุดิบ บริเวณผลิต บริเวณบรรจุ และบริเวณเก็บอาหารสํ าเร็จรูป จะตองสะอาดถูกสุขลักษณะ
และสามารถปองกนัมใิหแมลงหรอืส่ิงอืน่เขาไปปะปนหรอืปนเปอนกบัวตัถดิุบหรืออาหารทีผ่ลิตแลว พรอมทัง้
จดัใหมแีสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอตามความจํ าเปน

(4)  จัดเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับคนงานที่จะใช และใหมีการปองกันเครื่องมือ
เครื่องใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือส่ิงสกปรก เครื่องมือเครื่องใชที่จะใชทํ าอาหารตองทํ าดวย
โลหะหรอืวสัดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการสํ าหรับผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ

(5)  รักษาเครื่องมือเครื่องใชตลอดจนอาคารโรงงาน ใหอยูในสภาพเรียบรอยและสะอาด
ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ

(6)  จัดใหมีที่ใสขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใชวิธีที่เหมาะสม
ในการกํ าจัดขยะมูลฝอยและเขมาควัน

(7)  นํ้ าที่ใชในการผลิตอาหารตองเปนนํ้ าสะอาดบริโภคไดตามคุณภาพหรือมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข และนํ้ าที่ใชภายในอาคารโรงงานตองเปนนํ้ าสะอาด

(8)  จัดใหคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใชเครื่องแตงกายที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทของ
งานทีท่ ําอยู เชน ใชผากันเปอน รองเทากันนํ้ า ถุงมือ ผาคลุมผม

(9)  ตองหามคนงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพรเชื้อโรคไปกับอาหารได
ท ําหนาทีท่ี่จะตองสัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนั้น
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(10)  ไมใช จาง วาน คนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน หรือคนซึ่งเปนพาหะของโรค หรือ
ซึง่เปนโรคดังตอไปนี้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

ก.  โรคเรื้อน
ข.  วัณโรคระยะอันตราย
ค.  โรคติดยาเสพติด
ง.  โรคพิษสุราเรื้อรัง
จ.  โรคเทาชาง
ฉ.  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ

(11)  รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผูมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวา
ไมเปนโรคตามขอ 10

(12)  จดัใหคนงานไดรับการตรวจรางกายโดยผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง
และใหเก็บเอกสารตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน

(13)  ตองหามหรือปองกันมิใหบุคคลใดทํ าการอยางใดอยางหนึ่ง อันพึงรังเกียจตอการรักษา
ความสะอาดในการผลติ เชน สูบบุหร่ี บวนนํ้ าลาย บวนนํ้ าหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหาร    
ทีผ่ลิตแลวและสถานที่เก็บวัตถุดิบ

(14)  ตองปองกันดูแลมิใหมีสัตวทุกชนิดภายในบริเวณที่ใชทํ าการผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหาร
ที่ผลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ

(15)  ตองตดิปายขอความตาม (13) และ (14) ไวในทีส่ามารถมองเหน็ไดชดัเจนในบรเิวณดงักลาว
(16)  จัดหองนํ้ า หองสวม และเครื่องสุขภัณฑ พรอมดวยสบูสํ าหรับลางมือใหเพียงพอแก

จ ํานวนคนงาน และใหมีการรักษาความสะอาด พรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปนประจํ าวันดวย
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การขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
(แบบ อ.5)

หลังจากผูรับอนุญาตผลิตอาหารไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ไปเรียบรอยแลว 
และมคีวามประสงคจะขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหารไปอยู ณ ที่แหงใหม

1.  กรณีที่สถานที่ผลิตยายอยูภายในจังหวัดเดียวกัน ผูรับอนุญาตจะตองยื่นแบบ อ.5 คํ าขอ
อนญุาตยายสถานทีผ่ลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร พรอมทั้งสงเอกสารประกอบการพิจารณา ไดแก

-  รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลติอาหาร
-  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของโรงงานและสิง่ปลกูสรางภายในบรเิวณโรงงาน
-  แบบแปลนอาคารแสดงดานหนาและดานขางของอาคารผลติอาหารทีถ่กูตองตามมาตราสวน

รวมถงึแบบแปลนพืน้แสดงบรเิวณตาง ๆ ในการผลติภายในอาคาร และต ําแหนงของเครือ่งจกัรทีใ่ชในการ
ผลิตสอดคลองตามรายการเครื่องจักรที่แจง และกรรมวิธีการผลิตของอาหารแตละประเภทที่เหมาะสม        
ถกูตองตามมาตราสวน

-  ใบอนญุาตผลติอาหารหรือใบแทน
-  หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต และ

หนงัสือมอบอํ านาจ แลวแตกรณี
ซึง่เจาหนาทีจ่ะตองพจิารณารายละเอยีดเอกสารดงักลาว พรอมทัง้ตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร

โดยจะใชระยะเวลาดํ าเนินการเชนเดียวกับการยื่นแบบ อ.1 (35 วัน)
2.  กรณีที่สถานที่ผลิตยายไปอยู ณ ที่แหงใหม โดยขามจังหวัด (ซึ่งผลิตอาหารที่มอบอํ านาจ

ใหจังหวัด) ผูรับอนุญาตจะตองยื่นแบบ อ.5 พรอมสงเอกสารประกอบการพิจารณาเชนเดียวกับขอ 1 
ณ จังหวัดที่ไดรับอนุญาตครั้งแรก ซึง่เจาหนาที่จะพิจารณารายละเอียดเอกสารดังกลาวพรอมสงขอมูลที่
เกีย่วของทัง้หมด (รวมถึงรายละเอียดการผลิตของอาหารแตละประเภทที่ไดรับอนุญาตไว) โดยทํ าหนังสือ
แจงจงัหวดัแหงใหมที่ผูรับอนุญาตจะไปตั้งโรงงานผลิตอาหารใหพิจารณาดํ าเนินการตอไป

ข้ันตอนการพจิารณาและอนุญาตการยายสถานที่ผลิตอาหาร ตามแผนภูมิดังตอไปนี้
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แผนภมูแิสดงขั้นตอนการขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

(แบบ อ.5)
จุดเริ่มตน

ผูประกอบการยื่นคํ าขอยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
                      (อ.5) พรอมเอกสาร/หลักฐาน ตอนักวิชาการ

                                             นวช.พิจารณาวา
                                         ครบถวนถูกตองหรือไม                       ไมครบถวน               B

                                         ครบถวน
 นวช. ลงLog book เพือ่ลํ าดับเจาหนาที่

ผูพิจารณา
      นวช.สงเรื่องคืนผูยื่นคํ าขอ
              พรอมหลักฐาน

ธรุการลงเลขรับคํ าขอยายสถานที่ผลิตอาหารและ
บันทกึขอมูลเขาระบบสารสนเทศ พรอมทั้งพิมพใบ

รับคํ าขอและใบนัดใหผูยื่นคํ าขอ

ธรุการเบิกแฟมประวัติการอนุญาตเดิม
พรอมทัง้แนบเอกสาร/หลักฐานใหมใหกับ

นกัวชิาการพิจารณา
                                                                (กลุมอาหารมอบอํ านาจ)

จุดสิ้นสุด

จัดเก็บเอกสาร

นกัวชิาการทํ าหนังสือแจง
จงัหวัด พรอมสงเอกสาร
หลกัฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด
ใหจังหวัดเพื่อพิจารณา
ดํ าเนินการตอไป

                                                                    กรณียายขามจังหวัด

เชิญพบผูขอฯ      ไมถูกตอง                นกัวชิาการ          กรณี ตจว.

มาแกไขเพิ่มเติม                                พจิารณา       กลุมอาหารที่ไมไดมอบ
                                       ถูกตอง                    อํ านาจ

            นกัวชิาการติดตอนัดตรวจสถานที่
                          (กรณี กทม.)

นกัวชิาการทํ าหนังสือแจง
จงัหวดั เพื่อใหดํ าเนินการ
ตรวจสถานที่ผลิต หรือขอ
ขอมลูเพิม่เตมิ (แลวแตกรณ)ี

      จงัหวดัสงผลการ
                                                     ไมได  ตรวจสถานที่หรือสงขอมูล

                  B               สถานทีอ่ยูในเกณฑอนุญาตได   เพิม่เตมิ (แลวแตกรณ)ี
                                 หรือไม

ได
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D 1 G

นวช. แจงผูยื่นคํ าขอ
แกไข และใหกํ าหนด
ระยะเวลาในบันทึกการ
ตรวจหรือทํ าหนังสือถึง
จงัหวัด (แลวแตกรณี)

ตองแกไข      นกัวิชาการ    ไมตองแกไข
พจิารณาวาตองแกไข

ปรับปรุงหรอืไม

H

นวช. สงพิมพสลักหลังรายการ
อนญุาตยายสถานที่ผลิตอาหาร
ในใบอนุญาต/พิมพหนังสือถึงผูขอ
และ/หรือจังหวัด (แลวแตกรณี)

 E
คืนเรื่องให

เสนอเรื่องให หนก.
โดยใชบันทึกขอความ

ไดรับการติดตอ
ภายในกํ าหนด

นกัวชิาการทบทวน
พจิารณาลงนามหรือไม

                                    ตองแกไข         ตองให
D ผปก.แกไขเพิ่มเติม                       ลงนาม

หรือไม   หนก.สงเรื่องใหธุรการ
ตองแกไข       ไมตองแกไข                         ไมตองแกไข       เสนอตามลํ าดับ

ทบทวนเรื่อง                     ไมลงนาม
     D                 G

E
ธุรการรับผล

การพิจารณาของ หนก./
ผอก. ลงนาม
หรือไม

  สงเรื่องคืน
 ตามลํ าดับชั้น

กรณีตางจังหวัด    H
แยก อ.2 ที่พิมพสลักหลัง
       อนุญาตแลว/หนังสือ
เพื่อสงใหจังหวัด (แลวแตกรณี)

ธุรการบันทึกขอมูลผลสรุปเขา
ระบบสารสนเทศดานอาหาร      กรณี กทม
ธรุการแยก อ.2 ที่พิมพสลักหลังอนุญาต
แลว/หนังสือเพื่อเตรียมใหผูยื่นคํ าขอ

ธุรการสง อ.2/หนังสือใหผูยื่นคํ าขอ
เมื่อมาขอรับและเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามแรงมา (แลวแตกรณี)

           ธรุการจัดเก็บเอกสาร

               จุดส้ินสุด

-  ระยะเวลาไมเกิน 35 วัน (กรณี กทม.)
-  ระยะเวลาไมเกิน 60 วัน (กรณีตางจังหวัด)
   (กลุมอาหารที่ไมไดมอบอํ านาจ)
ทั้งนี้ไมรวมระยะเวลาการปรับปรุงแกไข
สถานที่ของผูขออนุญาต

B
ไมได



22

การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ ส.4)

หลังจากผูรับอนุญาตผลิตอาหารไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ไปเรียบรอยแลว 
และมคีวามประสงคจะเพิ่มเติม/แกไข/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดในสถานที่ผลิต ดังนี้

1.  กรณเีพิม่/ขยายเครือ่งจกัรอปุกรณการผลติ หรือขอเปลีย่นแปลงการจดัการตดิตัง้เครือ่งจกัร
อุปกรณ หรืออ่ืน ๆ ของสถานทีผ่ลิตอาหารตามทีไ่ดรับอนญุาตไปแลว กรณเีชนนีผู้รับอนญุาตจะตองยืน่แบบ
ส.4 คํ าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร โดยแจงรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง/แกไข/เพิ่มเติม 
พรอมทัง้สงเอกสารประกอบการพิจารณาในสิ่งที่ขอเปลี่ยนแปลง และเจาหนาที่จะตองไปตรวจสถานที่ผลิต
เพือ่ตรวจสอบวามกีารเพิม่เตมิ/แกไข/เปลีย่นแปลงตามทีแ่จงไวหรือไม อยางไร (ระยะเวลาด ําเนนิการ 35 วนั)

2.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดํ าเนินกิจการ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตผลิต
เปลีย่นแปลงทีต้ั่ง เหลานีใ้หผูรับอนญุาตสงเอกสารหลกัฐานประกอบ การเปลีย่นแปลงเชนนีเ้จาหนาทีไ่มตอง
ไปตรวจสอบสถานที่ผลิต สามารถพิจารณาตามเอกสารประกอบ และสลักหลังในใบอนุญาตได (ระยะเวลา
ดํ าเนินการ 5 วัน)

อนึ่ง การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร กรณีขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่ม
ประเภท จะใชแบบ อ.1 ในการยื่นขออนุญาตโดยแจงรายการอาหารที่ขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่มประเภท
พรอมทัง้สงเอกสารรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่จะตองไปตรวจสถานที่ผลิตอาหาร และ
ดํ าเนินการเชนเดียวกับขอ 1

ข้ันตอนการพิจารณาและอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ตามแผนภูมิดังนี้
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แผนภมูแิสดงขัน้ตอนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)

จุดเริ่มตน จุดส้ินสุด ธุรการให ผปก.ลงชื่อรับคืน
ใบอนุญาตที่แกไขเปล่ียนแปลง
รายการแลว และเก็บแฟม

B

ผปก. ยื่นคํ าขอเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต (ส.4)
พรอมเอกสาร/หลักฐาน

ตอ นวช.

นวช.เสนอลงนามสลักหลังอนุญาต
      เปล่ียนแปลงแกไขรายการ
     ในใบอนุญาตตามลํ าดับชั้น

                              ไมครบถวน ไมถูกตอง              ถกูตอง
นวช.

คืนคํ าขอ
ใหกับ ผปก.

นวช. ตรวจสอบคํ าขอฯ
และเอกสารหลักฐาน

                     ครบถวนถูกตอง
ธุรการลงรับคํ าขอและ
ออกใบรับคํ าขอให ผปก.

                   นวช.        ไมถูกตอง
          ตรวจสอบถูกตอง              C
                  หรือไม

ธรุการเบิกแฟมประวัติการอนุญาต
เดิม พรอมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐาน

ใหมใหกับผูพิจารณา
                            C

       ไมตองตรวจสถานที่
                                         นวช.พิจารณา

                                          ตองตรวจสถานที่
    นวช.รางรายการเปลี่ยน
    แปลงแกไขในใบอนุญาต

ธุรการพิมพสลักหลัง
รายการเปลี่ยนแปลง
แกไขในใบอนุญาต

ใหปรับแกไขและ
นวช. ประสาน ผปก.
เพื่อตรวจสถานที่

ไมถกูตอง                 ถูกตองเปนไปตามที่ขอแกไขตรวจสอบซํ้ า หรือสง
เอกสารเพิ่มเติมตาม
ระยะเวลากํ าหนด

             นวช.ตรวจสอบ
สถานที่

ไมแกไข           แกไขแลว

         B
รายการที่แจงเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตอาหาร ไดแก
-  การเปลีย่นชื่อผูรับอนุญาต (กรณีนิติบุคคล) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะเปนบริษัทมหาชน
-  การเปลีย่นชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนตัวผูดํ าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
-  การเปลีย่นชื่อตัว/ชื่อสกุล ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา)
-  การเปลีย่นแปลงเลขที่ต้ัง/ที่อยู (ที่ไมใชเปนการยายสถานที่) ของสถานที่รับอนุญาต
-  การแกไขการจัดกลุมประเภทอาหารที่อนุญาตไว

หมายเหตุ  :
- นวช. หมายถึง นักวิชาการอาหารและยา
- ผปก. หมายถึง ผูประกอบการ
- กรณตีรวจ เชน เพ่ิมเครื่องจักร เปนตน
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Q & A  คํ าถาม  :  คํ าตอบ
ประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและการขอเปลี่ยนแปลงแกไขสถานที่ผลิตอาหาร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Q. : สถานทีผ่ลิตอาหารที่เขาขายเปนโรงงาน ซึ่งจะตองยื่นคํ าขออนุญาตผลิตอาหาร (อ.1)

มลัีกษณะเปนอยางไร
A. : สถานทีผ่ลิตอาหารทีเ่ขาขายเปนโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตซึ่งเขาขายโรงงานตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใชเครื่องจักรกํ าลังรวมตั้งแต 5 แรงมา หรือ
ก ําลงัเทยีบเทาตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักร
หรือไมก็ตาม

2. Q. : เมือ่ผูประกอบการยื่นคํ าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) แกเจาหนาที่และเจาหนาที่
ไดรับคํ าขอฯดังกลาวแลว จะใชระยะเวลานานเทาใด จึงจะนัดตรวจสถานที่ผลิตและ
นานหรือไม จึงจะไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร

A. : กอนทีเ่จาหนาที่จะรับคํ าขอฯจะตองตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานในลักษณะที่
พรอมจะตรวจสถานที่ได และเมื่อเจาหนาที่ไดรับเร่ืองจะนัดหมายการตรวจสถานที่ และ
หลงัจากตรวจสถานที่ผลิตอาหารแลวจะออกใบอนุญาตผลิตอาหารใหไมเกิน 35 วันทํ าการ
(กรณี กทม.) ทัง้นี้ไมรวมระยะเวลาการปรับปรุงแกไขสถานที่ผลิตของผูขออนุญาต

3. Q. : ใบอนญุาตผลิตอาหารตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม อยางไร
A. : อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหารจะคิดตามจํ านวนคนงานที่ใช และ/หรือกํ าลังแรง

มาของเครือ่งจักรที่ใช เชน ถามีคนงานตั้งแต 7 คน แตไมถึง 20 คน โดยไมใชเครื่องจักรหรือ
ใชเครือ่งจกัรทีม่ีกํ าลังรวมไมถึง 5 แรงมา จะตองชํ าระคาธรรมเนียม 3,000 บาท แตถาหาก
มกีารใชเครื่องจักรตั้งแต 10 แรงมา แตไมถึง 25 แรงมา โดยจะใชคนงานหรือไมก็ตาม
จะตองชํ าระคาธรรมเนียม 7,000 บาท เปนตน

4. Q. : เมือ่ไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารแลวสามารถผลิตอาหารเพื่อจํ าหนายไดทันทีหรือไม
A. : ถาหากอาหารทีผ่ลิตจัดอยูในประเภทอาหารทั่วไป เชน แปง ขนมจีน กวยเตี๋ยว เปนตน

กส็ามารถผลติไดเลย แตหากอาหารที่ผลิตเปนอาหารควบคุมเฉพาะ เชน เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจทุีป่ดสนิท ฯลฯ ตองขอขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหารกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิต
เพือ่จ ําหนายได หากเปนอาหารที่กํ าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เชน ชา กาแฟ ฯลฯ ตองขอ
จดทะเบียนอาหารกอน (ยกเวนรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลล ีตองยื่นคํ าขอใชฉลาก
อาหารกอน) และหากเปนอาหารที่ตองมีฉลาก เชน ผลิตภัณฑเนื้อสัตว ฯลฯ ตองแจง
รายละเอยีดอาหารกอน (ยกเวนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษและผลิตภัณฑกระเทียม ตองยื่น
คํ าขอใชฉลากอาหารกอน) เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิตเพื่อจํ าหนายได
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5. Q. : ในอนาคตหากประสงคจะยายสถานที่ผลิตอาหารไปอยู ณ ที่แหงใหม โดยขามจังหวัด เชน
จากกรงุเทพฯไปตางจงัหวดั หรือจากตางจงัหวดัเขามาในกรงุเทพฯ ซึง่เดมิเคยไดรับใบอนญุาต
ผลิตแหงเกาไวแลว จะตองดํ าเนินการอยางไร (หากเปนกรณีอาหารที่มอบอํ านาจใหจังหวัด)

A. : ตองยืน่ค ําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารตามแบบ อ.5 พรอมแนบ
หลกัฐานตาง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย เชน รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้ง
อุปกรณทีใ่ชในการผลิตอาหาร แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ
ใกลเคยีง แบบแปลนแสดงดานหนาและดานขางของอาคารผลิตอาหาร รวมถึงแบบแปลน
พืน้แสดงบรเิวณตาง ๆ ในการผลิตภายในอาคาร และใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
เปนตน ณ จงัหวัดที่ไดรับอนุญาตครั้งแรก ซึ่งเจาหนาที่จะพิจารณารายละเอียดเอกสาร
ดังกลาว พรอมสงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยทํ าหนังสือแจงจังหวัดแหงใหมที่ผูรับอนุญาต
จะไปตัง้โรงงานผลิตอาหารใหพิจารณาดํ าเนินการตอไป

6. Q. : หลงัจากไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารไปเรียบรอยแลว หากมีความประสงคที่จะขอ
เปลีย่นแปลง แกไข เพิ่มเติมรายละเอียดในสถานที่ผลิตจะตองทํ าอยางไร

A. : จะตองยืน่คํ าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหารตามแบบ ส.4 หากเปน
การเพิม่/ขยายเครื่องจักรอุปกรณการผลิต หรือขอเปลี่ยนแปลงการจัดการติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ หรืออ่ืน ๆ ของสถานที่ผลิตอาหารตามที่ไดรับอนุญาตไปแลว ตองสงเอกสาร
ประกอบการพจิารณาในสิ่งที่ขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งเจาหนาที่จะตองไปตรวจสถานที่ผลิต
เพือ่ตรวจสอบวามีการเพิ่มเติม/แกไข/เปลี่ยนแปลงตามที่แจงไวหรือไม อยางไร ถาเปนกรณี
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูดํ าเนินกิจการ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตผลิต เปลี่ยนแปลง
ทีต้ั่ง ตองสงเอกสารหลักฐานประกอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเชนนี้เจาหนาที่ไมตองไปตรวจ
สอบสถานทีผ่ลิต สามารถพิจารณาตามเอกสารประกอบและสลักหลังในใบอนุญาตไดเลย

7. Q. : เมือ่ไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารประเภทหนึ่ง เชน นมโค มีความประสงคจะขอผลิตอาหาร
เพิม่เตมิจากเดมิ เชน นมเปรี้ยวหรือนมปรุงแตง ฯลฯ จะตองดํ าเนินการอยางไร

A. : จะตองยืน่ขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่มประเภทโดยใชแบบ อ.1 พรอมทั้งแจงรายการอาหาร
ทีข่ออนญุาตผลติอาหารเพิ่มประเภท และสงเอกสารรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ซึง่เจาหนาที่จะไปตรวจสถานที่ผลิตอาหารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตตอไป

8. Q. : ผูรับมอบอํ านาจสามารถลงนามในคํ าขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร
(อ.5) และคํ าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4) ไดหรือไม

A. : ไมได ผูลงนามตองเปนผูดํ าเนินกิจการที่มีชื่อระบุอยูในใบอนุญาต หรือผูดํ าเนินกิจการ
ทีไ่ดรับการแตงตั้งใหม (รายละเอียดตามตัวอยางหนา 33) ซึ่งตองมีระบุอยูในแบบ ส.4
ขอเปลีย่นแปลงผูดํ าเนินกิจการมาพรอมกับคํ าขอดังกลาว หากผูดํ าเนินกิจการไมไดอยู
ดํ าเนนิการในขณะนั้น ก็อาจใหกรรมการของนิติบุคคลผูขออนุญาตลงชื่อแทนในคํ าขอตาม
เงือ่นไขที่แจงในหนังสือรับรองการจดทะเบียนได
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9. Q. : การตรวจสถานที่ผลิตอาหารจะตรวจตามหลักเกณฑ GMP สุขลกัษณะทั่วไปทุกประเภท
อาหารที่ผลิตหรือไม

A. : การตรวจสถานที่ผลิตอาหารที่จะตองตรวจตามเกณฑ GMP สุขลกัษณะทั่วไป จะตรวจ
สํ าหรบัผูผลิตอาหารในกลุม 54 ประเภท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 สวนนํ้ าบริโภคจะตรวจ
ตามเกณฑ GMP นํ ้าบริโภค ซึ่งปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220)
พ.ศ.2544 นอกเหนอืจากนัน้จะตรวจตามเกณฑการพิจารณาสถานที่ผลิตและนํ าเขาฯ
ซึง่อาหาร (Minimum Requirement)

10. Q. : การยืน่ค ําขอตาง ๆ เชน อ.1, อ.5 และ ส.4 สามารถใหบุคคลอื่นมายื่นเรื่องแทนไดหรือไม
A. : การยืน่ค ําขอตาง ๆ ดังกลาวขางตน หากผูดํ าเนินกิจการหรือผูมีอํ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

ผูขออนญุาต ไมสามารถดํ าเนินการยื่นคํ าขอฯดังกลาวไดดวยตนเอง ใหทํ าหนังสือมอบ
อํ านาจใหบุคคลอื่นมาดํ าเนินการแทนไดพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท

11. Q. : การขออนญุาตผลิตอาหารเพิ่มประเภท (กรณีเปนอาหารที่อยูในขายบังคับ GMP) หลงัจากที่
ไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารไปแลว เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจสถานที่ผลิตอาหาร การบันทึกการ
ตรวจสถานที่ผลิตในแบบฟอรม GMP สุขลักษณะทั่วไป ตส.1 (45) จะตองทํ าการบันทึก
อยางไร

A. : การตรวจสถานทีผ่ลิตในลักษณะดังกลาว จะตองทํ าการบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตใน
แบบฟอรม GMP สุขลกัษณะทัว่ไป ครบทุกหมวด เนื่องจากสถานที่ผลิตอาหารดังกลาว
ไดรับอนญุาตผลิตอาหารไปแลว ดังนั้นจึงสามารถบันทึกขอมูลไดทุกหมวด

12. Q. : กรณสีถานทีผ่ลิตเปนบานพักอาศัยดัดแปลงและมีเครื่องจักรแรงมาเกิน 5 HP จะตองขอที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่เขต (กทม.) อยางไร

A. : ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดแบงโรงงานเปน
3 จ ําพวก คือ โรงงานจํ าพวกที่ 1 สามารถประกอบกิจการโรงงานไดทันทีตามความประสงค
จ ําพวกที ่2 ตองแจงใหทราบกอนการประกอบกิจการโรงงาน และจํ าพวกที่ 3 ตองไดรับ
อนญุาตกอนจงึจะดํ าเนินการได ซึ่งผูผลิตจะตองติดตอที่กรมโรงงานกอนที่จะมายื่นที่ อย.
เพือ่จะไดทราบวาสถานที่ของตนอยูในจํ าพวกใดเชนเดียวกับเขต (กทม.) ก็คงตองไปติดตอ
เพือ่ปฏิบัติใหถูกตองในสวนของ กทม. ตอไปดวย ดังนั้นผูที่ประสงคจะผลิตอาหารจะตอง
ติดตอกบัหนวยราชการทั้ง 3 สวน คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กทม. และกระทรวงสาธารณสุข
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13. Q. : กรณีสถานที่ผลิต A จะขายกิจการใหสถานที่ผลิต B โดย B ขอใชแบบแปลนแผนผังและ
เครื่องจักรของสถานที่ผลิต A  ทั้ง A และ B จะตองดํ าเนินการอยางไร

A. : สถานที่ผลิต A จะตองท ําหนังสือยินยอมใหสถานที่ผลิต B ใชแบบแปลนแผนผังและ
เครื่องจักรของสถานที่ผลิต A โดยผูมอํี านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของสถานที่ผลิต A เปนผู
ลงนามในหนงัสือยินยอมดังกลาว สวนสถานที่ผลิต B ตองยืน่คํ าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต
อาหารโดยใชแบบ อ.1 พรอมทั้งแจงรายการอาหารที่ขออนุญาตผลิต และสงเอกสาร
รายละเอยีดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเจาหนาที่จะไปตรวจสถานที่ผลิตอาหารเพื่อประกอบการ
พจิารณาอนุญาตตอไป และสถานที่ผลิต A จะตองมีหนังสือแจงยกเลิกใบอนุญาตผลิตของ
ตนทนัทีที่ใบอนุญาตผลิตของ B ไดลงนามแลว

14. Q. : สถานทีผ่ลิตอาหารแหงเดียวกันสามารถมีใบอนุญาตผลิตอาหารหลายใบไดหรือไม อยางไร
A. : สถานทีผ่ลิตอาหารที่มีเลขที่ต้ังเดียวไมสามารถมีใบอนุญาตผลิตอาหารไดหลายใบ กรณีเปน

นติิบุคคลเดยีวกนั ยกเวนสถานที่ผลิตนั้นมีเลขที่ต้ังหลายเลขหมายตาง ๆ กัน จึงสามารถมี
ใบอนญุาตผลิตอาหารไดหลายใบในนามนิติบุคคลเดียวกัน

15. Q. : โรงงานผลติยามกีารแบงสวนหนึ่งของอาคารผลิตยาผลิตอาหารเสริม จะสามารถดํ าเนินการ
ไดหรือไม

A. : สามารถด ําเนนิการไดถามีการแบงพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน ทางเขา-ออกแยกออกจากกัน
โดยเด็ดขาด

16. Q. : กรณหีางสรรพสินคาขออนุญาตผลิตอาหารพรอมปรุงและอาหารสํ าเร็จรูปที่พรอมบริโภค
ทนัท ีจะมเีกณฑอะไรในการตรวจและจะตองมีการกั้นในสวนที่ปรุง/จํ าหนาย หรือไม อยางไร

A. : จะตรวจตามเกณฑการพิจารณาสถานที่ผลิตและนํ าเขาซึ่งอาหาร (Minimum Requirement)
เนือ่งจากเปนอาหารที่ไมไดอยูในขายที่บังคับ GMP อยางไรก็ตามในสวนที่ปรุงและจํ าหนาย
ควรจดัใหมหีองหรือบริเวณทีแ่ยกออกจากกนัเปนสดัสวน หรือมมีาตรการปองกนัการปนเปอน
จากลูกคาหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ

17. Q. : กรณเีปลีย่นชื่อสถานที่ผลิต (นิติบุคคล) ตองทํ าเรื่องขออนุญาตใหมหรือไม อยางไร
A. : กรณเีลขทะเบยีนการคาพาณิชยเปนเลขเดิม ใหยื่นขอเปลี่ยนชื่อสถานที่ผลิต (นิติบุคคล)

ในแบบฟอรมคํ าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) พรอมแนบ
เอกสารหลกัฐานการเปลี่ยนชื่อสถานที่ผลิต (นิติบุคคล) ใบอนุญาตฉบับจริง และหนังสือ
มอบอํ านาจใหบุคคลอื่นมาดํ าเนินการแทน (แลวแตกรณี) โดยการขอเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เจาหนาทีไ่มตองไปตรวจสอบสถานที่ผลิต สามารถพิจารณาตามเอกสารประกอบและ
สลักหลงัในใบอนุญาตไดเลย แตหากเลขทะเบียนการคาเปนเลขใหม ถือวาเปนคนละ
นติิบุคคล ตองยื่นขออนุญาต อ.1 ใหม พรอมขอใชเอกสารแบบแปลนชุดเดิมได แตกรณีนี้
เจาหนาที่ตองไปตรวจสถานที่ผลิตกอนออกใบอนุญาต
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18. Q. : กรณกีลุมแมบานขออนุญาตผลิตอาหารที่มีกระบวนการผลิตเหมือนกัน ตางกันตรงภาชนะ
บรรจ ุเชน ปลาราตมบรรจุขวดพลาสติกกับปลาราบรรจุขวดแกวปดสนิท จะตองจัดประเภท
และขออนุญาตลักษณะใดบาง

A. : การจดัประเภทอาหารวาอยูในประเภทใดนั้น ข้ึนอยูกับสูตรสวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต
ภาชนะบรรจุ และจุดประสงคการใช ดังนั้นกรณีปลาราตมบรรจุขวดพลาสติก หากมีจุด
ประสงคเพื่อใชปรุงรสก็จะจัดเปนอาหารทั่วไปประเภทเครื่องปรุงรส ซึ่งตองยื่นคํ าขออนุญาต
ต้ังโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) เมื่อไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารแลวสามารถผลิตอาหาร
เพือ่จ ําหนายไดทันที สวนปลาราบรรจุขวดแกวปดสนิทจัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะ ประเภท
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท จะตองยื่นคํ าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
และค ําขอขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร (แบบ อ.17) เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิตเพื่อ
จ ําหนายได



ภาคผนวก
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กลุมอาหาร 54 ประเภท ที่ตองดํ าเนินการตาม GMP กฎหมาย และ
รายการประเภทอาหารที่มอบอํ านาจและไมไดมอบอํ านาจใหจังหวัด

กลุม 1  :  อาหารควบคุมเฉพาะ

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
มอบอํ านาจใหจังหวัด

ดํ าเนินการ
1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบบัที ่214) พ.ศ.2543, (ฉบบัที ่230)

พ.ศ.2544 และ (ฉบบัที ่290) พ.ศ.2548
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
และเครื่องดื่มชนิดแหง เฉพาะ
มะนาว ลํ าไย ล้ินจี่ มะขาม และ
เครื่องดื่มที่ทํ าจากธัญพืช ไดแก
ขาวสาลี ขาวฟาง ขาวโพด
ลูกเดือย เม็ดบัว ถั่วแดง ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง ยกเวนเครือ่งดืม่ทีมี่กาซ
คารบอนไดออกไซด หรือออกซิเจน
ผสมอยูดวย

2. โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มี
 โซเดียมซัยคลาเมต

ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531)

3. นมดัดแปลงสํ าหรับทารกและ
 นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสํ าหรับ
 ทารกและเด็กเล็ก

ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) และ (ฉบับที่ 286)
พ.ศ.2547

4. นมปรุงแตง (ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545
5. นมเปร้ียว (ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548
6. นมโค (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 282)

พ.ศ.2547
7. ผลิตภัณฑของนม (ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545
8. วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เฉพาะสีผสมอาหารที่ผลิต

โดยวิธีแบงบรรจุ
9. อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่อง

 สํ าหรับทารกและเด็กเล็ก
ฉบบัที ่157 (พ.ศ.2537), 171 (พ.ศ.2539) และ
(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547

10. อาหารสํ าหรับผูที่ตองการควบคุม
นํ้ าหนัก

ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532)

11. อาหารเสริมสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537)
12.  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ฉบบัที ่144 (พ.ศ.2535), 179 (พ.ศ.2540) และ

(ฉบบัที ่253) พ.ศ.2545
13.  ไอศกรีม (ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544 และ (ฉบับที่ 257)

พ.ศ.2545
ทุกชนิด ยกเวนไอศกรีมชนิดผง

14.  สตีวิโอไซดและอาหารที่มีสวนผสม
 ของสตีวิโอไซด *

(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545

หมายเหตุ * เปนอาหารที่ไมอยูในขายบังคับ GMP
           หมายถึง     ไมไดมอบอํ านาจใหจังหวัด
           หมายถึง     มอบอํ านาจใหจังหวัด

“มีขอความ”  หมายถึง     มอบอํ านาจใหบางสวน
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กลุม 2  :  อาหารที่กํ าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มอบอํ านาจใหจังหวัด
ดํ าเนินการ

1.  กาแฟ (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546
2.  เกลือบริโภค * ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537)
3.  ขาวเติมวิตามิน ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536)
4.  ไขเยี่ยวมา (ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544
5.  ครีม (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543
6.  เครื่องดื่มเกลือแร (ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543
7.  ช็อกโกแลต ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527)
8.  ชา (ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546
9.  ซอสบางชนิด (ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543
10.  นํ ้านมถัว่เหลอืงในภาชนะ

 บรรจทุีป่ดสนทิ **
(ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543

11.  นํ้ าสมสายชู (ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543
12.  นํ้ ามันถั่วลิสง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) และ (ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544
13.  นํ้ ามันมะพราว ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) และ (ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544
14.  นํ้ ามันปาลม ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) และ (ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544
15.  นํ้ ามันเนย (ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543
16.  นํ้ ามันและไขมัน (ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543
17.  นํ้ าปลา (ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543
18.  นํ้ าแรธรรมชาติ (ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543
19.  เนย (ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544
20.  นํ้ าผ้ึง ** (ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543
21.  เนยแข็ง (ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543
22.  เนยเทียม (ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543
23.  เนยใสหรือกี (ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544
24.  ผลิตภณัฑปรุงรสทีไ่ดจากการ

 ยอยโปรตนีของถัว่เหลอืง
(ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 248) พ.ศ.2544

25.  แยม เยลลี มารมาเลด
 ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

(ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543

26.  รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ
 รอยัลเยลลี ***

(ฉบับที่ 212) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 241) พ.ศ.2544

27.  อาหารกึ่งสํ าเร็จรูป (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543
28.  ชาสมุนไพร (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
29.  นํ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุ

  ที่ปดสนิท
ฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524), ฉบบัที ่135 (พ.ศ.2534),
(ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544, (ฉบบัที ่256) พ.ศ.2545  และ
(ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547

30.  นํ้ าแข็ง ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527), ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534),
(ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547

31.  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548
หมายเหตุ
*      ไมตองยื่นคํ าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5) และเปนอาหารที่ไมอยูใน

  ขายที่บังคับ GMP
**     กรณทีีไ่มเขาขายเปนโรงงาน ไมตองยืน่ค ําขอรบัเลขสถานทีผ่ลิตอาหาร (แบบ สบ.1) และจดทะเบยีนอาหาร (แบบ สบ.5)
***   เปนอาหารทีรั่ฐมนตรปีระกาศก ําหนดใหตองสงมอบแบบฉลาก ตองยืน่ค ําขอใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)

    หมายถึง     ไมไดมอบอํ านาจใหจังหวัด      หมายถึง     มอบอํ านาจใหจังหวัด
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กลุม 3  :  อาหารที่ตองมีฉลาก

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
มอบอํ านาจใหจังหวัด

ดํ าเนินการ
1.  ขนมปง (ฉบับที่ 224) พ.ศ.2544
2.  ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543
3.  นํ้ าเกลือปรุงอาหาร (ฉบับที่ 225) พ.ศ.2544
4.  แปงขาวกลอง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523)
5.  ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว (ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544
6.  วัตถุแตงกลิ่นรส (ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544
7.  วุนสํ าเร็จรูปและขนมเยลลี ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) และ (ฉบับที่ 263)

พ.ศ.2545
8.  หมากฝรั่งและลูกอม (ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544
9.  อาหารพรอมปรุงและอาหารส ําเรจ็รูป

  ทีพ่รอมบริโภคทนัท ี*
(ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544

10.  อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ ** (ฉบับที่ 238) พ.ศ.2544
11.  อาหารซึ่งมีการใชกรรมวิธีการ

 ฉายรังสี *
ฉบับที่ 103 (พ.ศ.2529)

12.  อาหารทั่วไปที่เปนอาหารดัดแปร
 พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม *

(ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545

กลุม 4  :  อาหารทั่วไป
ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มอบอํ านาจใหจังหวัด

ดํ าเนินการ
1.  อาหารแชเยือกแข็ง * -
2.  อาหารแชเยือกแข็งที่ไดผานการเตรียม
     (prepared) และหรือการแปรรูป
     (processed)

-

หมายเหตุ
*    เปนอาหารที่ไมอยูในขายที่บังคับ GMP
**  เปนอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดใหตองสงมอบแบบฉลาก ตองยื่นคํ าขอใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)

  หมายถึง     ไมไดมอบอํ านาจใหจังหวัด
  หมายถึง     มอบอํ านาจใหจังหวัด
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แบบ อ.1

คํ าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
--------------------------------------

เขยีนที่ …บริษัท กวีฟูดโปรดักส จํ ากัด….
วนัที…่10……เดือน…มิถุนายน…..พ.ศ…2547…

1.  ขาพเจา…………นายกวี สิงหล……………. อายุ……50.…… ป สัญชาติ……ไทย…..…
บัตรประจํ าตัวประชาชน เลขที่…411 611 711 811..ออกให ณ……กทม...………... อยูเลขที่……20….....
ตรอก/ซอย………ประชา………ถนน…ประชาอุทิศ……..หมูที่……-..….ตํ าบล/แขวง……บางซื่อ…………
อํ าเภอ/เขต…………บางซื่อ………….จังหวัด……กรุงเทพมหานคร……..โทรศัพท…..02-590-7456….….

2.  ขอรับใบอนญุาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ.…บริษัท กวีฟูดโปรดักส จํ ากัด.………
                                                                                                                                                                                                         (ช่ือผูขออนุญาต)

โดยม…ี…นายกว ีสิงหล……. เปนผูดํ าเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ..…บริษัท กวีฟูดโปรดักส จํ ากัด…….
อยูเลขที…่……20……..ตรอก/ซอย…….……-………….ถนน….…เอกชัย……….หมูที่………-….………
ตํ าบล/แขวง………บางบอน…….อํ าเภอ/เขต………บางบอน….…… จังหวัด…..…กรุงเทพมหานคร….…
โทรศพัท…………-………….และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่…………20.………ตรอก/ซอย……-..……
ถนน……เอกชยั…….หมูที่……-………ตํ าบล/แขวง……บางบอน………อํ าเภอ/เขต……บางบอน……….
จงัหวดั…….กรุงเทพมหานคร………… โทรศัพท……………-……………..

3.  เพือ่ผลิตอาหาร……..…- อาหารควบคุมเฉพาะ ไดแก สีผสมอาหาร………………………
……………………………………….… - อาหารทัว่ไป ไดแก เครื่องปรุงรส…………………………………

4.  พรอมกบัคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอมทัง้อปุกรณทีใ่ชประกอบในการผลติอาหาร จ ํานวน 2 ชดุ
(2)  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํ านวน 2 ชุด
(3)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํ านวน 2 ชุด
(4)  สํ าเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5)  สํ าเนาหรอืรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํ านาจลงชื่อ

                               แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
(6)  หนงัสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(7)  สํ าเนาหรอืรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย
(8)  หนงัสอืรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย

(ลายมอืชือ่)…………กวี  สิงหล………………. ผูยื่นคํ าขอ
(นายกวี  สิงหล)
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หนังสือมอบอํ านาจและแตงต้ังผูดํ าเนินกิจการ
ติดอากร
แสตมป
30 บาท

เขยีนที ่…..สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา…...
วนัที ่…11… เดือน …พฤศจิกายน…  พ.ศ…2547….

โดยหนงัสอืฉบับนี้ ขาพเจา …….…บริษัท อะควอนารี (ไทยแลนด) จ ํากัด………….………....
(ชือ่และประเภทนติิบุคคล) สํ านักงานแหงใหญต้ังอยูเลขที่ ……123/4.…. ตรอก/ซอย …พหลโยธิน 48....…
ถนน ……พหลโยธนิ….. หมูที่ …-…. ตํ าบล/แขวง ……ลาดยาว…….. อํ าเภอ/เขต …...…จตุจักร….……..
จงัหวดั …กรุงเทพมหานคร…….  โดยมี ……………………นายยอดรัก ตระกูลสุข..…………………….…

          (ช่ือกรรมการที่มีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท)

เปนผูมอํี านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย
เลขที ่..24/2547.. ลงวันที่ …6 เมษายน 2547 …. ขอมอบอํ านาจและแตงตั้งให …นายยอดรัก ตระกูลสุข...

                                                                                                                                      (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)

เปนผูดํ าเนนิกจิการและมอํี านาจกระท ําการแทนขาพเจาในการทีจ่ะตองปฏบัิติใหเปนไปตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522
ทัง้นีโ้ดยให ………นายยอดรัก ตระกูลสุข……….. เปนผูลงลายมือชื่อในคํ ารอง คํ าใหการหนังสือชี้แจง     

                                             (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)

และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นํ าเขาฯ ตออายุใบอนุญาตการขึ้นทะเบียน
ตํ ารับอาหาร การขออนุญาตใชฉลากอาหาร แกไขตัดทอนเพิ่มเติมเอกสารเหลานั้น รับรองเอกสารตาง ๆ  
รับทราบค ําสัง่ทางราชการ ตลอดจนกิจการอื่น ๆ อันเปนปกติธุระที่ผูรับอนุญาตโดยทั่ว ๆ ไปจะพึงกระทํ าได

การใดที่ผูดํ าเนินกิจการและผูรับมอบอํ านาจดังกลาวไดกระทํ าไป ภายใตขอบเขตแหงการ            
มอบอํ านาจนี ้ขาพเจาขอรบัผิดชอบและมผีลผูกพนัขาพเจาทกุประการ ทัง้นีต้ั้งแตวนัที ่…..11 พฤศจกิายน 2547…..

ลงชือ่ …………………………………...  ผูมอบอํ านาจและแตงตั้ง
        ( ……นายยอดรัก ตระกูลสุข…….)  ผูดํ าเนินกิจการ  ประทับตราสํ าคัญ

       ของบริษัท
ลงชือ่ …………………………………...  ผูมอบอํ านาจและแตงตั้ง
        ( ………………………………….)  ผูดํ าเนินกิจการ

ลงชือ่ ………………………………..….. ผูรับมอบอํ านาจ
        ( …นายยอดรัก ตระกูลสุข……….)

ลงชือ่ …………………………..……….. พยาน
        ( …นายรักเกียรติ จงดี..………….)

ลงชือ่ ………………………………….... พยาน
        ( …นางสาวดวงชีวัน  ทองแท…….)

หมายเหตุ   :  ใหแนบหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนแสดงชื่อผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัทฉบับลาสุดดวย

กรรมการ
บริษัทผูมีอํ านาจ
ลงนามผูกพัน
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หนังสือมอบอํ านาจ
ติดอากร
แสตมป
30 บาท

เขยีนที ่…..สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา…...
วนัที ่…11… เดือน …พฤศจิกายน…  พ.ศ…2547….

โดยหนงัสอืฉบับนี้ ขาพเจา ………….……นายยอดรัก ตระกูลสุข……………….. (ชื่อบุคคล)
ในนามของ ………………บริษัท อะควอนารี (ไทยแลนด) จ ํากัด .………..…… (ชื่อสถานที่ประกอบการ)
สํ านกังานแหงใหญต้ังอยูเลขที่ …123/4……. ตรอก/ซอย ……พหลโยธิน 48…… ถนน …พหลโยธิน……
หมู …-…. ตํ าบล/แขวง ……ลาดยาว…… อํ าเภอ/เขต ……จตุจักร……. จังหวัด …กรุงเทพมหานคร……
ขอมอบอ ํานาจและแตงตั้งให …………………นางตองรัก ตระกูลสุข………………………….……………
เปนผูมอํี านาจในการ ……ยื่นคํ าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร แกไขเพิ่มเติม ตัดทอน ชี้แจง..………….
……………………………และใหการเกี่ยวกับการขออนุญาตเหลานี้……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

การใดทีผู่รับมอบอํ านาจดังกลาวไดกระทํ าไปภายใตขอบเขตแหงการมอบอํ านาจนี้
ขาพเจาขอรบัผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ หนังสือมอบอํ านาจฉบับนี้เปนการมอบอํ านาจให
เฉพาะคราวเพือ่ดํ าเนินการใดตามที่ระบุไวขางตนเทานั้น ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ ..…11 พฤศจิกายน 2547………..

  ประทับตราสํ าคัญ
       ของบริษัท

ลงชือ่ …………………………………..….. ผูมอบอํ านาจ
        ( ……นายยอดรัก ตระกูลสุข…….)

ลงชือ่ …………………………………..….. ผูมอบอํ านาจ
        ( …………………………………….)

ลงชือ่ ………………………………..….. ผูรับมอบอํ านาจ
        ( ……นางตองรัก  ตระกูลสุข……….)

ลงชือ่ …………………………..………..….. พยาน
        ( ……นายรกัเกียรติ  จงดี…………...)

ลงชือ่ …………………………………..….... พยาน
        ( ……นางสาวดวงชีวัน  ทองแท…….)

หมายเหตุ   :  1.  ตองระบอํุ านาจใหชัดเจนวาไดกระทํ าการอยางใด เชน ยื่นคํ าขออนุญาตผลิตอาหาร
คํ าขออนญุาตนํ าหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร คํ าขอขึ้นทะเบียนตํ ารับอาหาร
คํ าขออนญุาตใชฉลากอาหาร แกไขเพิ่มเติม ตัดตอน ชี้แจง และใหการเกี่ยวกับการ
ขออนุญาต เหลานี้เปนตน

2.  กรณผูีมอบอํ านาจเปนนิติบุคคล ผูมอบอํ านาจตองลงชื่อครบถวนตามหนังสือรับรอง
จดทะเบยีนนิติบุคคล เชน กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญของ
บริษทั เปนตน และตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลมาดวย



เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………

(สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
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แบบ อ.5

คํ าขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

เขยีนที่………บริษัท กวีฟูดโปรดักส จํ ากัด…….
วนัที…่11…เดือน…..สิงหาคม…..พ.ศ…2547……

ขาพเจา …………นายกวี สิงหล………………. อายุ ……50..… ป  สัญชาติ …...ไทย.…..…
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่……..411 611 711 811.…...ออกให ณ ……กรุงเทพมหานคร…………... 
อยูเลขที่………20…….ตรอก/ซอย………-…………ถนน………ประชาอุทิศ………...หมูที่………-…….
ตํ าบล/แขวง……บางซื่อ..………อํ าเภอ/เขต………บางซื่อ………….จังหวัด….…กรุงเทพมหานคร……….
โทรศัพท ……02-590-7456………..

ขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอนุญาตที่ …10-1-67847………..
ในนามของ…บริษทั กวีฟูดโปรดกัส จ ํากดั… จากสถานทีผ่ลิตหรอืสถานทีเ่กบ็อาหาร(1) ชือ่..บริษทั กวีฟูดโปรดกัส จ ํากดั...
                                                    (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยู เลขที่……20…….ตรอก/ซอย…………-……….…..ถนน………เอกชัย………….หมูที่……-……
ตํ าบล/แขวง……บางบอน………อํ าเภอ/เขต………บางบอน……….….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร…. 
โทรศัพท……02-590-7456….… ไปอยูเลขที่ ……45…..… ตรอก/ซอย……………-………….…..
ถนน……นมิติใหม……….หมูที่…2… ตํ าบล/แขวง……มีนบุรี….… อํ าเภอ/เขต ..………มีนบุรี…………...
จงัหวดั……กรุงเทพมหานคร…………. โทรศัพท……02-980-4728………….…

พรอมกบัคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอมทัง้อปุกรณทีใ่ชประกอบในการผลติอาหาร จ ํานวน 2 ชดุ
(2)  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํ านวน 2 ชุด
(3)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํ านวน 2 ชุด
(4)  ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(5)  หนงัสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต

(ลายมอืชือ่) …………………………………….. ผูยื่นคํ าขอ
(…..นายกวี  สิงหล…..)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)  หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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แบบ ส.4 เลขรับที่ ………………………….
            ลงวนัที ่…………………………..

 (สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คํ าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร

1.  ขาพเจา ………..นายพีระ  ภักดีชาติ…………  อายุ …50… ป สัญชาติ …ไทย……… 
บัตรประจํ าตัวประชาชนเลขที่ …3 1110 03456 87 5…. ออกให ณ ……เขตลาดพราว………………. 
อยูเลขที่ …97/327……. ตรอก/ซอย …………-…………… หมูที่ …8….. ถนน ……ปอปปูลา……….….. 
ตํ าบล/แขวง ………พญาไท……… อํ าเภอ/เขต ……ราชเทวี……… จังหวัด ……กรุงเทพมหานคร………. 
โทรศัพท ………02-591-8546……………

2.  ขอเปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ ……10-1-50242…… ซึ่งใหไวแก
……บริษทั อาหารเลศิรส จํ ากัด…………… โดยมี ………นายพีระ ภักดีชาติ.……….. เปนผูดํ าเนินกิจการ
สถานที่ผลิตเลขที่ ……80…….. ตรอก/ซอย …………-……………  ถนน ………นิมิตใหม………….……
หมูที ่…2…… ตํ าบล/แขวง ………มีนบุรี………….. อํ าเภอ/เขต ………………มีนบุรี…………………….
จงัหวดั ………กรุงเทพมหานคร……………. โทรศัพท ………02-890-9441……………

3.  รายการทีข่อเปลี่ยนแปลง ……………………………………………………..……………
…………………-  ขอเพิม่อาคารสถานที่ผลิตใหม ณ เลขที่เดิม……………………………………………..
…………………-  ขอเพิม่รายการเครื่องจักรที่ใชในการผลิตอาหาร…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

พรอมคํ าขอฯนี้ไดแนบเอกสารมาดวย คือ
………………-  รายการเครือ่งจักรที่ใชในการผลิตอาหาร……………………………………………………
………………-  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของสถานที่ขออนุญาตและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง…………
………………-  แบบแปลนแผนผงัสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

 (ลงลายมอืชื่อ) ……………..………………… ผูยื่นคํ าขอ
     (……นายพรีะ  ภักดีชาติ.…….)
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แบบ อ.2

ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ใบอนุญาตที่…10-1-50242………

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
…………บริษทั อาหารเลิศรส จํ ากัด…………

โดยม…ี……นายพรีะ ภักดีชาติ……..……….. เปนผูดํ าเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนญุาตใหต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจํ าหนายตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ณ สถานทีผ่ลิต ชื่อ ………บริษัท อาหารเลิศรส จํ ากัด…………… อยูเลขที่ …….80…....
ตรอก/ซอย …………-…….… ถนน……นิมิตใหม……. หมูที่ …2… ตํ าบล/แขวง………..มีนบุรี………... 
อํ าเภอ/เขต…………มนีบุรี…………..… จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเลขที ่………80.… ตรอก/ซอย…………..…-…………. ถนน …..…นิมิตใหม……… หมูที่……2..……
ตํ าบล/แขวง …………มีนบุรี……….. อํ าเภอ/เขต ……มีนบุรี……..…… จังหวัด……กรุงเทพมหานคร..….

ใบอนญุาตฉบบันี้ ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. …2544……….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานทีผ่ลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

ใหไว ณ วันที่……30…เดือน………กันยายน…..…..พ.ศ……2542……
                                                                                                     ชนนิทร เจริญพงศ

                                                                                       (นายชนินทร เจริญพงศ)
                                                                ตํ าแหนง นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ดานมาตรฐานอาหาร
                                                                       ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

                                                                                       ผูอนุญาต
รายการตออายุใบอนุญาต

การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 1                                                              การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 2
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                          ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมอืชือ่)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตํ าแหนง………………………….                                                          ตํ าแหนง………………………..
                      ผูอนุญาต                                                                                           ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 3                                                                การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 4
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                         ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมอืชือ่)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตํ าแหนง………………………….                                                          ตํ าแหนง………………………..
                   ผูอนุญาต                                                                                               ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………



ใชถายเอกสาร
38-46
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การตรวจสอบแรงมาของเครื่องจักรและวิธีคํ านวณแรงมาเปรียบเทียบ

วธิตีรวจสอบ
1.  อานไดโดยตรงจาก Name Plate
2.  ตองทราบคาตนกํ าลังหรือทราบรายละเอียดอื่น แลวนํ ามาคํ านวณแรงมาเปรียบเทียบ
วธิคํี านวณแรงมาเปรียบเทียบ
ก.  ประเภทที่ใชไฟฟา
ข.  ประเภทที่ใชความรอนจากเชื้อเพลิงตาง ๆ
ค.  ตนกํ าลังของโรงงานบางประเภท
(ทัง้นีจ้ะเนนเฉพาะเครื่องจักรที่ใชเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารเทานั้น)

ก.  ประเภทที่ใชไฟฟา
1.  ถาทราบคาตนกํ าลังเปนกิโลวัตต

แรงมาเปรียบเทียบ =   KW
0.746

2.  ถาทราบคาตนกํ าลังเปนกิโลโวลทและแอมแปร
แรงมาเปรียบเทียบ = KVA x cos     (cos = 0.8)

   0.746
3.  ถาเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน เชน Heater เครื่องผนึกถุงพลาสติก เปนตน

การคดิค ํานวณใหคิดเชนเดียวกับขอ 1 และ 2 แตคิด efficiency เพียง 60%

ข.  ประเภทที่ใชความรอนจากเชื้อเพลิงตาง ๆ
1.  เตาอบ  ประเมนิจากปริมาตรรอบนอกของเตา โดยถือวา

1 ลบ.ม. =     2 แรงมา ไมวาจะใชอะไรเปนเชื้อเพลิง ยกเวน
1.1  เตาอบไฟฟา ใหคิดตามขอ ก.
1.2  เตาอบหรือเตาบมใบชา ใหคิดแรงมาเปรียบเทียบจากปริมาตรรอบนอกของ

 หองบมใบชา 1 ลบ.ม. = 0.15 HP
2.  เตาอ้ังโลหรือเตาดินเผา ประเมนิจากขนาดเสนผาศูนยกลางโดยเฉลี่ยของเตา ดังนี้

2.1  ∅ เฉลีย่ ไมเกิน 40 ซม. ประเมินแรงมาเตาละ 0.25 HP
2.2  ∅ เฉลีย่ ไมเกิน 40 ซม. แตไมเกิน 1 เมตร ประเมินแรงมาเตาละ 0.5 HP
2.3  ∅ เฉลีย่ เกิน 1 ม. ประเมินแรงมาเตาละ 2 HP
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กรณทีีเ่ตามลัีกษณะเปนรูปเหลี่ยมใหวัดความกวางความยาวของเตา แลวคํ านวณหา
พื้นที่ ไดพื้นที่เทาไรถือวาตัวเลขนั้นเปนพื้นที่วงกลม แลวคิดคํ านวณหาเสนผาศูนยกลางของวงกลม ก็จะ
ประเมินแรงมาเปรียบเทียบไดเชนเดียวกับเตาที่เปนรูปกลม หรือถาทราบนํ้ าหนักของเชื้อเพลิงที่ใชในหนึ่ง 
ชัว่โมง (เชน ฟน ถาน) ยกเวนนํ้ ามันกาดและแกส ใหประเมินแรงมาเปรียบเทียบจากสูตร ดังนี้

แรงมา = นํ ้าหนกัของเชื้อเพลิงที่ใชตอชั่วโมง x efficiency
efficiency ของเชือ้เพลิงจํ าพวกถาน ฟน แกลบ ฯลฯ   =   5.2

3.  เตาแกส ประเมนิจากนํ้ าหนักของแกสทีใ่ชตอหนึ่งชั่วโมงจากสูตร
แรงมาเปรียบเทียบ = efficiency x นํ้ าหนักแกสที่ใช (lb/hr) x Heating Value ของแกส (Btu/lb)

2545 (Btu/Hp-hr)
เมือ่ efficiency = 20%            =   0.2 (มี blower)

efficiency = 10%             =   0.1 (ไมมี blower)
Heating Value ของแกส    =   19,200 Btu/lb
นํ ้าหนักแกส 1 Kg              =   2.2 lb

หรือ = 0.2x 16.6 x นํ้ าหนักแกสที่ใช (Kg/Hr) (มี blower)
หรือ = 0.1x 16.6 x นํ้ าหนักแกสที่ใช (Kg/Hr) (ไมมี blower)

4.  เตาน้ํ ามันกาด ประเมนิจากปรมิาณของนํ้ ามันกาดที่ใชตอหนึ่งชั่วโมง จากสูตร
แรงมาเปรียบเทียบ = efficiencyxปริมาณนํ้ ามันกาด (Lt/Hrx2.2 (lb/hr) Sp.Gr. x Heating Value (Btu/lb)

2545 (Btu/Hp-hr)
เมื่อ efficiency =   20%   =   0.2 (มี blower)
      efficiency =   10%   =   0.1 (ไมมี blower)

Specific Gravity ของนํ ้ามันกาด  =  0.78 – 0.84 (ใช 0.84)
Heating Value ของนํ้ ามันกาด  = 19,900 Btu/lb

หรือ  =  2.89 x นํ ้าหนกันํ้ ามันกาดที่ใช (Lt/Hr)
5.  เตาน้ํ ามันโซลา

มี blower   =  (Lt/Hr) x 0.8 x 900 x 0.2  =     Hp
   641.9

ไมมี blower  =  17.9 x 0.1 x (Lt/Hr)  =     Hp
6.  หมอนํ้ า  คิดแรงมาเปรียบเทียบไดหลายวิธี

6.1  คิดจาก Boiler Horse Power (BHP) โดยดูจากแคตาลอ็ก หรือจาก Name Plate
แรงมาเปรียบเทียบ = 6.6 x BHP
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6.2  คิดจาก Steam Rate โดยคิดวา 34.5 lb/hr ของ
Steam Rate = 1 Boiler Horse Power
แลวคิดแรงมาเปรียบเทียบเชนเดียวกับขอ 6.1

6.3  คิดประเมินจาก Heating Surface (ft 2) จากสูตร
แรงมาเปรียบเทียบ  =  heating Surface x 6.6

คาคงที่
คาคงที่ข้ึนอยูกับชนิดของหมอนํ้ า ดังนี้

ชนิดหมอนํ้ า คาคงที่
Steam Generator 5
Fire Tube (National Draft) 8
Fire Tube (Force Draft) 6
Water Tube 6
หมอนํ้ ารถไฟ 6
หมอนํ้ าชนิดลูกหนู 10

ค.  ตนกํ าลังของโรงงานบางประเภท
1.  ในกรณทีี่ตนกํ าลังฉุดเครื่องกํ าเนิดไฟฟา

-  ถาเครื่องตนกํ าลังฉุดเฉพาะเครื่องกํ าเนิดไฟฟา ใหคิดแรงมาที่ Out Put ของเครื่อง
ก ําเนิดไฟฟาเปนแรงมาตนกํ าลัง

-  ถาตนก ําลงัฉุดอยางอื่นดวย เชน ฉุดเครื่องอัดนํ้ ายา ใหคิดแรงมาที่เครื่องตนกํ าลัง
-  มอเตอรทุกตัวภายในโรงงานไมวาจะใชไฟฟาของทางราชการหรือใชไฟฟาจาก

เครือ่งก ําเนิดไฟฟา ใหนํ ามาคิดรวมทั้งหมด
2.  โรงสีขาวหรือโรงงานขนาดใหญที่ใชเครื่องจักรไอนํ้ า ใหคิดแรงมาที่เครื่องจักรไอนํ้ า

เพยีงอยางเดียว
3.  โรงงานในกรณขีอ 2 ถาใชไอนํ้ าจากหมอนํ้ าเพื่อการอื่นดวย เชน นึ่งขาว ใหคิดแรงมาที่

หมอนํ้ าแตเพียงอยางเดียว
4.  เครื่องทํ านํ้ าแข็งกอน ใหดูจากคอมเพรสเซอรจากแคตตาลอก หรือทราบกํ าลังผลิต

ตอวนั ก็ใหประเมินแรงมาเปรียบเทียบ ดังนี้
กํ าลังผลิต 200 กก./วัน แรงมาเปรียบเทียบ 1.5 แรงมา
กํ าลังผลิต 400 กก./วัน แรงมาเปรียบเทียบ 3.0 แรงมา
กํ าลังผลิต 600 กก./วัน แรงมาเปรียบเทียบ 5.0 แรงมา
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รายการอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร

ใหก ําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(1) ใบอนญุาตผลิตอาหารสํ าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ

โดยใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนแตไมถึงยี่สิบคนโดยไมใช
เครือ่งจักรหรือใชเครื่องจักรที่มีกํ าลังรวมไมถึงหาแรงมา ฉบับละ 3,000 บาท

(2) ใบอนญุาตผลิตอาหารสํ าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชคนงานตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปโดยไมใชเครื่องจักร
หรือใชเครื่องจักรที่มีกํ าลังรวมไมถึงหาแรงมา ฉบับละ 5,000 บาท

(3) ใบอนญุาตผลิตอาหารสํ าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรตั้งแตหาแรงมา หรือกํ าลังเทียบเทาตั้งแต  
หาแรงมาแตไมถึงสิบแรงมา ฉบับละ 6,000 บาท

(4) ใบอนญุาตผลิตอาหารสํ าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกํ าลังรวมตั้งแตสิบแรงมา
หรือก ําลังเทียบเทาตั้งแตสิบแรงมาแตไมถึงยี่สิบหาแรงมา ฉบับละ 7,000 บาท

(5) ใบอนญุาตผลิตอาหารสํ าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกํ าลังรวมตั้งแตยี่สิบหาแรงมาหรือ
ก ําลงัเทยีบเทาตั้งแตยี่สิบหาแรงมาแตไมถึงหาสิบแรงมา ฉบับละ 8,000 บาท

(6) ใบอนญุาตผลิตอาหารสํ าหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกํ าลังรวมตั้งแตหาสิบแรงมา หรือ
ก ําลงัเทียบเทาตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป ฉบับละ 10,000 บาท

หมายเหตุ  :  ตามความหมายของ “โรงงาน” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
 หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ต้ังขึ้นเพื่อผลิตอาหาร ซึ่งอางอิงตาม
 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2512 ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
 แกไขขนาดเครื่องจักรที่ใชจากกํ าลังรวมตั้งแต 2 แรงมาหรือเทียบเทา เปนกํ าลังรวมตั้งแต
 5 แรงมาหรือเทียบเทา
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ตารางแสดงรหัสจังหวัด

เลข ชือ่จังหวัด เลข ชือ่จังหวัด เลข ชือ่จังหวัด เลข ชือ่จังหวัด
0 32 สุรินทร 54 แพร 80 นครศรีธรรมราช

10 กรุงเทพมหานคร 33 ศรีสะเกษ 55 นาน 81 กระบี่
11 สมุทรปราการ 34 อุบลราชธานี 56 พะเยา 82 พงังา
12 นนทบุรี 35 ยโสธร 57 เชียงราย 83 ภูเก็ต
13 ปทุมธานี 36 ชัยภูมิ 58 แมฮองสอน 84 สุราษฎรธานี
14 พระนครศรีอยุธยา 37 อํ านาจเจริญ 60 นครสวรรค 85 ระนอง
15 อางทอง 39 หนองบัวลํ าภู 61 อุทัยธานี 86 ชุมพร
16 ลพบุรี 40 ขอนแกน 62 ก ําแพงเพชร 90 สงขลา
17 สิงหบุรี 41 อุดรธานี 63 ตาก 91 สตูล
18 ชยันาท 42 เลย 64 สุโขทัย 92 ตรัง
19 สระบุรี 43 หนองคาย 65 พิษณุโลก 93 พัทลุง
20 ชลบุรี 44 มหาสารคาม 66 พิจิตร 94 ปตตานี
21 ระยอง 45 รอยเอ็ด 67 เพชรบูรณ 95 ยะลา
22 จันทบุรี 46 กาฬสินธุ 70 ราชบุรี 96 นราธิวาส
23 ตราด 47 สกลนคร 71 กาญจนบุรี
24 ฉะเชิงเทรา 48 นครพนม 72 สุพรรณบุรี
25 ปราจีนบุรี 49 มกุดาหาร 73 นครปฐม
26 นครนายก 50 เชียงใหม 74 สมุทรสาคร
27 สระแกว 51 ลํ าพูน 75 สมุทรสงคราม
30 นครราชสีมา 52 ลํ าปาง 76 เพชรบุรี
31 บุรีรัมย 53 อุตรดิตถ 77 ประจวบคีรีขันธ

หมายเหตุ : ตัวเลขทีใ่ชแทนชื่อจังหวัดนี้เปนของกระทรวงมหาดไทย
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ทีป่รึกษา • นางสาวดารณี  หมูขจรพันธ นกัวชิาการอาหารและยา 9 ชช.
ดานความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร

• นางสาวทิพยวรรณ  ปริญญาศิริ ผูอํ านวยการกองควบคุมอาหาร

จัดทํ าโดย กลุมควบคมุ สนับสนุน และพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร
• นางสาวกัลยาณี  ดีประเสริฐวงศ นกัวชิาการอาหารและยา 8 ว.
• นางสาวสายหยุด  ประเสรฐิวิทย นกัวชิาการอาหารและยา 7 ว.
• นางปาริฉัตร  ฐิตวฒันกุล นกัวชิาการอาหารและยา 7 ว.
• นายเจตภาส  ไชยะกุล นกัวชิาการอาหารและยา 5
• นางมันตา  โอพิทักษชีวัน นกัวชิาการอาหารและยา 4

ขอขอบคุณ กลุมกํ ากับดูแลกอนออกสูตลาด
• นางตรีรัตน  รุงโรจนชัยพร นกัวชิาการอาหารและยา 8 ว.
• นายวมิล  ล้ิมสมวงษ นกัวชิาการอาหารและยา 7 ว.


