
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (แบบ อ.11) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.1 หลักเกณฑ ์

 

1.1.1 มำตรำ 16 พระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ.2522 หมวด 2 ก ำหนดไวว้ำ่ บทบญัญัตมิำตรำ14 ไมใ่หใ้ชบ้งัคบัแก ่กำรผลติซึง่

อำหำรเฉพำะครำว ซึง่ไดรั้บใบอนุญำต เฉพำะครำวจำกผูอ้นุญำต ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญำตกำรผลติซึง่อำหำรเฉพำะครำว ตอ้งปฏบิตั ิ

ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

1.1.2 มำตรำ 54 ผูใ้ดผลติ ซึง่อำหำรเฉพำะครำว โดยมไิดรั้บอนุญำตตำมมำตรำ 16(1) หรอืไมป่ฏบิัตติำมกฎกระทรวงทีอ่อก

ตำมมำตรำ 16 วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษปรับไมเ่กนิหำ้พันบำท 

 

1.1.3 กฎกระทรวงฉบับที ่3 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ. 2522 ระบวุำ่ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญำตผลติอำหำร

เฉพำะครำวใหย้ืน่ค ำขอตำมแบบ อ.11 ทำ้ยกฎกระทรวง ใบอนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำวใหใ้ชแ้บบ อ.13 

 

1.1.4 สถำนทีผ่ลติตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑว์ธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1.1.5 วัตถดุบิ สว่นผสม ทีใ่ชใ้นกำรผลติจะตอ้งมคีณุภำพมำตรฐำนผลติภัณฑเ์ป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเฉพำะ

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขออนุญำต 

 

1.1.6 กำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง วตัถุเจอืปนอำหำร 

 

1.1.7 ไมม่กีำรใชว้ตัถทุีห่ำ้มใชใ้นอำหำร และ/หรอือำหำรทีห่ำ้มผลติ น ำเขำ้ หรอืจ ำหน่ำย ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุที่

เกีย่วขอ้ง 

 

1.1.8 กำรใชภ้ำชนะบรรจุอำหำรตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุวำ่ดว้ยเรือ่ง ภำชนะบรรจุ 

 

1.1.9 ผูข้ออนุญำตจะตอ้งระบวุัตถปุระสงคข์องกำรผลติเฉพำะครำว สถำนทีท่ีใ่ชผ้ลติ และวธิกีำรผลติ กำรควบคมุ กำรน ำไปใช ้

ตำมวตัถุประสงคท์ีข่ออนุญำต ตลอดจนวธิกีำรท ำลำย วนั เวลำ และสถำนทีใ่นกำรท ำลำย พรอ้มทัง้ นัดหมำยเจำ้หนำ้ทีไ่ปร่วม

เป็นพยำนในกำรท ำลำยอำหำรทีข่ออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว หรอืรำยงำนผลทีไ่ดจ้ำกกำรผลติอำหำรเป็นกำร

เฉพำะครำวตำมวตัถุประสงคท์ีร่ะบไุวด้ว้ย 

 

1.1.10 กรณีกำรผลติตำมโครงกำรศกึษำวจัิยทำงวชิำกำรหรอืกำรควบคมุอนำมัยทำงดำ้นสำธำรณสขุ สถำนทีผ่ลติจะตอ้งไดรั้บ

อนุมัตจิำกหน่วยงำนของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกอ่น และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีโ่ครงกำรฯ ก ำหนด 

 

1.2 เงือ่นไข 

 

1.2.1 ผูย้ืน่ขออนุญำตตอ้งลงนำมในแบบค ำขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (แบบ อ.11) ซึง่ตอ้งเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำร 

หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคล และมสีถำนทีผ่ลติอำหำรซึง่ไดรั้บใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.2) หรอืใบส ำคัญเลข

สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.1/1) ของกำรผลติอำหำรประเภททีข่ออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว

ดว้ย 

 

1.2.2 เฉพำะกรณีขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว เพือ่ทดลองเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นกำรผลติอำหำร ซึง่ไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งยืน่หลักฐำนกำรไดรั้บอนุญำตใหเ้ป็นสถำนทีผ่ลติอำหำรตำมพระรำชบัญญัตอิำหำร พ.ศ.2522 แตต่อ้งมสีถำนทีผ่ลติทีม่ี

สภำพเหมำะสม มอีปุกรณ์กรผลติครบถว้นเพยีงพอส ำหรับกำรผลติอำหำรประเภททีป่ระสงคจ์ะขออนุญำต รวมทัง้ตอ้งผ่ำนกำร

ตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลติอำหำรตำมหลกัเกณฑว์ธิกีำรผลติ เครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นกำรผลติและกำรเก็บรักษำอำหำร ตำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสขุฉบบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



1.2.3 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดเรยีงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พรอ้มตรวจสอบใหค้รบถว้นถกูตอ้งตำมแบบตรวจสอบค ำ

ขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง (Checklist) และใหผู้ย้ืน่ขออนุญำตเป็นผูล้งนำมในแบบค ำขอฯ สว่นเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำอืน่ๆ 

ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถลงนำมรับรองได ้

 

1.2.4 ยืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนดว้ยตนเองโดยกำรยืน่ค ำขอที ่OSSC ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ส ำหรับทกุประเภทอำหำรทีต่อ้งกำรขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว 

 

1.2.5 ผูย้ืน่ค ำขอ ตอ้งสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับสถำนทีแ่ละผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้และมอี ำนำจตดัสนิใจและลง

นำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้(กรณีไมใ่ชผู่ด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคลใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจเป็น

ผูด้ ำเนนิกำรแทนแนบดว้ย) 

 

1.2.6 ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูรั้บบรกิำรจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึขอ้บกพร่องมเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูรั้บบรกิำรละทิง้ค ำขอ 

 

1.2.7 กำรไม่อนุญำตค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรอืส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัจะพจิำรณำไม่อนุญำตค ำ

ขอฯ ในกรณีตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

 

1)  กรณีผลกำรตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนแลว้พบวำ่ไมส่มบรูณ์หรอืไมถ่กูตอ้งตำมหลกักฎหมำยและหลกั วชิำกำร หรอืไม่

สอดคลอ้งตำมรำยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับประชำชน 

 

2) กรณีรำยละเอยีดในแบบแปลนแผนผัง หรอืกรรมวธิกีำรผลติ ไมช่ดัเจน ไม่สอดคลอ้งกับขอ้มลูหรอืเอกสำรทีแ่นบในค ำขอ 

อำจตอ้งสง่ภำพถำ่ยแสดงพืน้ทีห่รอืบรเิวณผลติ ภำพถำ่ยเครือ่งมอืเครือ่งจักร ประกอบกำรพจิำรณำ 

 

1.2.8 หลงัจำกไดรั้บอนุญำตใหผ้ลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำวตำมชว่งเวลำทีร่ะบไุว ้ตอ้งนัดหมำยใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่ปร่วมเป็นพยำน

ในกำรท ำลำยอำหำรทีข่ออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว หรอืรำยงำนผลทีไ่ดจ้ำกกำรผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว

ตำมวตัถุประสงคท์ีร่ะบไุว ้

 

หมำยเหต:ุ ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ และเมือ่ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ป้ระกอบกำรทรำบ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ตดิตอ่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) 
อำคำร 6 ชัน้ 4 ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
88/24 กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์นนทบรุ ี11000 

โทรศพัท:์ 0 2590 7033, 0 2590 7320 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 0 นำท ี - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 

ณ ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและเอกสำร

หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ (กรณีเอกสำรไม่ครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อื
ประชำชน ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องตำมบนัทกึ
ขอ้บกพร่องใหเ้จำ้หนำ้ที ่ภำยใน 10 วนัท ำกำรและลงนำมในใบ
แจง้เงือ่นไขกำรพจิำรณำค ำขอ))  

30 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

3) - 
ผูย้ืน่ค ำขอช ำระเงนิตำมอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยทีก่ ำหนด 

(หมำยเหต:ุ (ดรูำยละเอยีดตำมบญัชแีนบทำ้ยประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอใน
กระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 บัญชี
ที ่1))  

10 นำท ี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 

4) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีผู่ป้ระเมนิ/คณะประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชำญ ด ำเนนิกำร

ประเมนิควำมควำมถูกตอ้งและสอดคลอ้งตำมกฎหมำยดำ้น
เอกสำร 

(หมำยเหต:ุ (1. กรณีเอกสำรไมถ่กูตอ้งหรอืไม่สอดคลอ้งตำม
กฎหมำยหรอืไมส่อดคลอ้งตำมรำยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ส ำหรับประชำชนใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องกับ
เจำ้หนำ้ทีภ่ำยในเวลำทีก่ ำหนด 

2. ไมนั่บรวมระยะเวลำกำรแกไ้ขรำยละเอยีดและเตรยีมควำม
พรอ้มของสถำนทีผ่ลติของผูป้ระกอบกำร 
))  

10 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำต 
(หมำยเหต:ุ -)  

4 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

6) - 

เจำ้หนำ้ทีแ่จง้ผลกำรพจิำรณำหลงัเสร็จสิน้กำรพจิำรณำ และ
ออกใบสัง่ช ำระคำ่ธรรมเนยีม รวมทัง้สง่มอบใบอนุญำตให ้

ผูป้ระกอบกำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

90 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งค ำขออนุญำตผลติ

อำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (อ.11) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และตอ้งกรอก
ขอ้มลูรำยละเอยีดและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรในแบบ

ตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

2) 
 

ค ำขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำวตำม แบบ อ.11 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ

บคุคล) 

3) 

 

กรณีขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว เพือ่ทดลอง

เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกำรผลติอำหำร และสถำนทีผ่ลติทีข่ออนุญำตยงั
ไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นสถำนทีผ่ลติอำหำร ตอ้งแนบรำยงำนผลกำร

ตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลติอำหำรตำมหลกัเกณฑ ์GMP กฎหมำย 

(Audit Report) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยขอบขำ่ยของประเภทอำหำรทีร่ะบใุนรำยงำนผลกำร

ตรวจประเมนิสถำนทีต่อ้งครอบคลมุประเภทอำหำรทีจ่ะขออนุญำต และมี

อำยุไมเ่กนิ 1 ปี นับจำกวนัทีอ่อกเอกสำรรับรอง พรอ้มรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

- 

4) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.2) หรอื ส ำเนำใบส ำคญัเลข
สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.1/1) (แลว้แต่

กรณี) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูข้ออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่รั้บอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรไมส่ำมำรถมำ

ด ำเนนิกำรไดเ้องและมผีูด้ ำเนนิกำรแทน ตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจโดย
ถกูตอ้งและตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บอนุญำตหรอืผู ้

ด ำเนนิกจิกำรมำดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูข้ออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรปกครอง 

7) 

 

หนงัสอืเดนิทำง (passport) และส ำเนำหนงัสอือนุญำตใหท้ ำงำน

ในประเทศ (work permit) (เฉพำะกรณีผูข้ออนุญำตเป็นคนตำ่ง

ดำ้ว) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรจัดหำงำน 

8) 

 

ใบทะเบยีนกำรคำ้หรอืใบทะเบยีนพำณชิย ์(เฉพำะกรณีเป็นบุคคล

ธรรมดำ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (เฉพำะกรณีเป็นนติ ิ

บุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ตอ้งมคีรบทกุหนำ้ คดัลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณชิยไ์วไ้ม่

เกนิ 6 เดอืน ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

10) 
 

ส ำเนำหนงัสอืบญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) (เฉพำะกรณีเป็นนติ ิ
บุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ตอ้งมคีรบทกุหนำ้และคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณชิย์

ไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ) 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรประกอบธุรกจินติบิุคคลตำ่งดำ้ววำ่ไมข่ดั

พระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว พ.ศ.2542 หรอื
หนงัสอืไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) (เฉพำะกรณีทีม่จี ำนวน

หุน้ตำ่งชำตขิองบรษิทัต ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไป ) (เฉพำะกรณีเป็น

นติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้ ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

12) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจและแตง่ต ัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร (เฉพำะกรณีเป็นนติ ิ

บุคคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคลผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจเป็น

บคุคลเดยีวกนั ตอ้งท ำหนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย

เชน่กนั เนือ่งจำกมหีนำ้ทีใ่นฐำนะตำ่งกนั คอื (1) หนำ้ทีก่รรมกำรนติิ
บคุคลผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันในฐำนะผูม้อบอ ำนำจ และ (2) หนำ้ทีผู่ ้

ด ำเนนิกจิกำรของใบอนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำวในฐำนะผูรั้บ
มอบอ ำนำจ) 

2. ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท (ตอ่ผูด้ ำเนนิกจิกำร 1 คน) อำจตอ้ง

ประทับตรำส ำคญัของบรษัิท ในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจด
ทะเบยีนนติบิคุคล  

3. แนบส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (กรณีตำ่งดำ้ว) 
ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนติบิคุคลทีล่งนำมในหนังสอืมอบ

อ ำนำจแตง่ตัง้ฯ 
4. กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นสญัชำตไิทยตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

ของผูด้ ำเนนิกจิกำร ซึง่เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจในหนังสอืมอบอ ำนำจและ

แตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย 
) 

- 

13) 

 

ทะเบยีนบำ้นของสถำนทีผ่ลติและทีเ่ก็บอำหำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

14) 
 

แผนทีต่ ัง้ของสถำนทีผ่ลติและเก็บอำหำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ตอ้งระบสุ ิง่ปลกูสรำ้งบรเิวณใกลเ้คยีง แสดงชือ่ถนนและ

จดุสงัเกตของสถำนทีท่ีข่ออนุญำต เชน่ วัด โรงเรยีน เป็นตน้ 
2. ตอ้งระบชุือ่บรษัิท เลขทีต่ัง้และลงลำยมอืชือ่โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอื

กรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบ

อ ำนำจทั่วไปทีม่อี ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรทกุแผน่ 
) 

- 

15) 

 

แผนผงัแสดงต ำแหนง่พรอ้มประโยชนใ์ชส้อยของอำคำรตำ่งๆ ใน

บรเิวณทีต่ ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำรและบรเิวณขำ้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ตอ้งระบสุ ิง่ปลกูสรำ้งบรเิวณ เชน่ โรงอำหำร อำคำร

ส ำนักงำน หรอืทีต่ัง้ของบรษัิทอืน่ เป็นตน้ 
 2. ตอ้งระบชุือ่บรษัิท เลขทีต่ัง้และลงลำยมอืชือ่โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอื

กรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบ

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

อ ำนำจทั่วไปทีม่อี ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรทกุแผน่ 

) 

16) 

 

แบบแปลนพืน้ทกุช ัน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ตอ้งแสดงระยะและมำตรำสว่นใหถ้กูตอ้ง โดยแสดง

สญัลักษณ์ เชน่ ผนัง ประต ูหนำ้ตำ่ง เสน้ทำงเขำ้-ออกพนักงำน, ทำงเขำ้
วตัถดุบิและบรรจภุัณฑ ์และทำงออกผลติภัณฑ ์รวมทัง้แสดงรำยละเอยีด

เพิม่เตมิ ดงันี ้
1. แสดงต ำแหน่งกำรวำงเครือ่งจักรอปุกรณ์กำรผลติ ทีส่อดคลอ้งกบั

รำยกำรเครือ่งจักร 

2. มกีำรแบง่กัน้หอ้งหรอืบรเิวณเก็บวัตถดุบิ เตรยีมวัตถดุบิ 
3. มกีำรแบง่กัน้หอ้งหรอืบรเิวณเก็บภำชนะบรรจุ 

4. มกีำรแบง่กัน้หอ้งหรอืบรเิวณเก็บผลติภัณฑ ์
5. มกีำรแบง่กัน้หอ้งหรอืบรเิวณกำรผลติเป็นไปตำมกระบวนกำรผลติ 

6. มกีำรแบง่กัน้หอ้งหรอืบรเิวณลำ้งท ำควำมสะอำดอปุกรณ์หรอืภำชนะ 
และหอ้งหรอืบรเิวณเก็บอปุกรณ์หรอืภำชนะกอ่นและหลงัใช ้

7. แสดงต ำแหน่งอำ่งลำ้งมอืบรเิวณผลติ และบรเิวณเปลีย่นชดุ รองเทำ้

พนักงำน 
8. แสดงต ำแหน่งหอ้งสว้ม อำ่งลำ้งมอื ทีเ่หมำะสม และไมเ่ปิดสูบ่รเิวณ

ผลติโดยตรง 
9. ต ำแหน่งทอ่หรอืทำงระบำยน ้ำ 

พรอ้มรับรองส ำเนำทกุแผน่) 

- 

17) 
 

เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติอืน่ๆ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติอืน่ๆ  ไดแ้ก่ 

1. รำยกำรเครือ่งจักร เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ อปุกรณ์กำรผลติทีใ่ชไ้ฟฟ้ำหรอืใช ้

ควำมรอ้นจำกเชือ้เพลงิตำ่งๆ เชน่ แก๊ส โดยระบแุรงมำ้เปรยีบเทยีบแตล่ะ
รำยกำร และแสดงแรงมำ้รวม 

2. กรรมวธิกีำรผลติอำหำรทกุประเภททีย่ืน่ขอโดยละเอยีด เชน่ แสดง
อณุภมูแิละเวลำทีใ่ช ้เป็นตน้ และแผนภมูกิรรมวธิกีำรผลติทีส่อดคลอ้ง

กบัเครือ่งจักรทีแ่สดงไวใ้นแปลนพืน้และในรำยกำรเครือ่งมอืเครือ่งจักร 

โดยตอ้งระบหุมำยเลขเครือ่งจักรในกระบวนกำรผลติดว้ย (กรณีไมแ่น่ใจ
ในประเภทอำหำรอำจใชบ้รกิำรจัดประเภทอำหำรกอ่น) 

3.  ทีม่ำของน ้ำทีใ่ชใ้นกำรผลติ เชน่ น ้ำทีใ่ชเ้ป็นสว่นผสมในอำหำรน ้ำที่
ใชผ้ลติ/ ไอน ้ำทีส่มัผัสอำหำร/ น ้ำแข็งทีใ่ชผ้สมหรอืสมัผัสอำหำร/ น ้ำที่

ใชล้ำ้งภำชนะบรรจ ุอปุกรณ์ และเครือ่งจักรตำ่งๆ (แจง้กรรมวธิกีำรปรับ

คณุภำพของน ้ำ 
4. สตูรสว่นประกอบของอำหำรเป็นรอ้ยละของน ้ำหนัก (สตูรคดิเป็น 

100%) และแสดงทีม่ำของวตัถดุบิแตล่ะรำยกำร เชน่ เลขสำรบบอำหำร 
(เลข อย.) หรอื Specification หรอื COA หรอืจัดท ำรำยละเอยีดวธิกีำร

คดัเลอืกวตัถดุบินัน้ๆ 
5. ประเภทและชนดิของอำหำรทีจ่ะผลติ  

6. ชนดิภำชนะบรรจ ุ(ชนดิ,ขนำด,ส)ี แจง้ชนดิและสขีองฝำ (ถำ้ม)ี 

7. วธิกีำรบรโิภคและวธิกีำรใช ้
8. ปรมิำณกำรผลติอำหำรแตล่ะชนดิ ตอ่วนั ตอ่สปัดำห ์หรอืตอ่เดอืน

แลว้แตก่รณี 
9. กรรมวธิกีำรลำ้งเครือ่งจักรและอปุกรณ์กำรผลติ (แจง้สำรทีใ่ช)้ รวมถงึ

ภำชนะบรรจ ุ(ถำ้ม)ี พรอ้มแจง้สำรทีใ่ชใ้นกำรลำ้งท ำควำมสะอำดดว้ย 

10.  วธิกีำรก ำจัดขยะมลูฝอย (ควำมถี)่ 
11.  จ ำนวนคนงำนชำย-หญงิ(กำรแตง่กำย,จ ำนวนหอ้งน ้ำ, จ ำนวนอำ่ง

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ลำ้งมอืหนำ้หรอืในหอ้งสว้ม)  

) 

18) 

 

เอกสำรตำมทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑ ์GMP กรณีอำหำรในภำชนะ

บรรจทุีปิ่ดสนทิ (อำหำรทีม่คีวำมเป็นกรดต ำ่) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. เอกสำรวชิำกำรศกึษำกำรทดสอบกำรกระจำยควำมรอ้น
ในเครือ่งฆำ่เชือ้ (Temperature Distribution) 

2. เอกสำรวชิำกำรศกึษำอัตรำกำรแทรกผำ่นควำมรอ้นในผลติภัณฑ์
อำหำรแตล่ะชนดิ แตล่ะขนำดบรรจเุพือ่ก ำหนดอณุหภมูแิละเวลำในกำร

ฆำ่เชือ้ (Heat Penetration) 

3. กำรก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชือ้ดว้ยควำมรอ้น (Schedule Process) 
4. หลักฐำนแสดงผูก้ ำหนดกระบวนกำรฆำ่เชือ้ดว้ยควำมรอ้น(Process 

Authority) 
5.  หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสตูรผูค้วบคมุกำรผลติ(Retort 

Supervisor) 
6. กรณีทีใ่ชก้ำรผลติแบบปลอดเชือ้ (Aseptic system) เชน่ UHT ตอ้ง

แนบหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำสอดคลอ้งตำม Inspection 

Guideline for Aseptic system   
พรอ้มรับรองส ำเนำทกุแผน่) 

- 

19) 

 

เอกสำรตำมทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑ ์GMP กรณีอำหำรในภำชนะ

บรรจทุีปิ่ดสนทิ (อำหำรปรบัสภำพกรด) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. เอกสำรวชิำกำรศกึษำอณุหภมูแิละเวลำทีเ่หมำะสมในกำร

ฆำ่เชือ้ผลติภัณฑแ์ตล่ะชนดิ (Schedule Process) 
2. เอกสำรแสดงรำยละเอยีดวธิกีำรในกำรปรับคำ่ควำมเป็นกรด-ดำ่ง และ

วธิกีำรวดัคำ่ควำมเป็นกรด-ดำ่ง ตำมควำมถีท่ีเ่หมำะสม พรอ้มทัง้ระบุ

ปัจจัยวกิฤตทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปรับกรด 
3. หลักฐำนแสดงผูก้ ำหนดกระบวนกำรฆำ่เชือ้ดว้ยควำมรอ้น(Process 

Authority) 
4.  หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสตูรผูค้วบคมุกำรผลติ(Retort 

Supervisor) 

5. กรณีทีใ่ชก้ำรผลติแบบปลอดเชือ้ (Aseptic system) เชน่ UHT ตอ้ง
แนบหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำสอดคลอ้งตำม Inspection 

Guideline for Aseptic system   
พรอ้มรับรองส ำเนำทกุแผน่) 

- 

20) 

 

เอกสำรตำมทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑ ์GMP กรณีน ำ้บรโิภคใน

ภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. เอกสำรแสดงรำยละเอยีดแหลง่ทีม่ำของน ้ำดบิ 

2.ส ำเนำผลวเิครำะหน์ ้ำดบิ เฉพำะกรณีขอใหมใ่หย้ืน่ส ำเนำผลวเิครำะห์

คณุภำพน ้ำดบิ (ฉบบัเต็ม) ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบบัที ่61 
และ 135 สว่นกรณีเปลีย่นแปลงแบบแปลนแผนผังรำยกำรเครือ่งจักร

สำมำรถยืน่ส ำเนำผลวเิครำะหค์ณุภำพน ้ำดบิ (ฉบบัย่อ) โดยครอบคลมุ
กำรตรวจวเิครำะหท์ำงกำยภำพ เคม ีจลุนิทรยี ์ได ้

พรอ้มรับรองส ำเนำทกุแผน่) 

- 

21) 
 

เอกสำรตำมทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑ ์GMP กรณีนมพรอ้มบบรโิภค
ชนดิเหลวทีผ่ำ่นกรรมวธิฆีำ่เชือ้ดว้ยควำมรอ้นโดยวธิพีำสเจอรไ์รส ์

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(หลักฐำนแสดงผูค้วบคมุกำรผลติ พรอ้มรับรองส ำเนำทกุ

แผน่) 

22) 

 

เอกสำรตำมทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑ ์GMP กรณีผลติกำรคดัและ

บรรจผุกัหรอืผลไมส้ดบำงชนดิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. หลักฐำนแสดงวำ่แหลง่เพำะปลกูมรีะบบควบคมุกำรใช ้

สำรเคมใีนกำรเพำะปลกูทีป่ลอดภัย 

2. ทะเบยีนเกษตรกร 
3. ทะเบยีนผูร้วบรวม หรอืผูจ้ัดหำ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มรับรองส ำเนำทกุแผน่) 

- 

23) 
 

เอกสำรตำมทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑ ์GMP กรณีผลติผลติภณัฑท์ี่
ใหใ้ชก้ระบวนกำรพำสเจอรไ์รส ์ดว้ยกำรใชค้วำมดนัสูง (High-

Pressure Processing (HPP)) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. รำยงำนผลกำรศกึษำ Inoculated Pack/Challenge 
study ประเภท Pathogen Inactivation study หรอื ประเภท 

Combined growth and inactivation study ตอ้งแสดงรำยละเอยีด
คณุภำพมำตรฐำนของผลติภัณฑท์ีใ่ชท้ดสอบ กำรออกแบบกำรศกึษำ 

ผลกำรศกึษำ และสรุปผลกำรศกึษำ 

2. ผลกำรทดสอบอำยกุำรเก็บรักษำ (Shelf-life study)   
3. เอกสำรกำรรับรองหอ้งปฏบิัตกิำรตรวจวเิครำะห ์ส ำหรับกำรตรวจ

วเิครำะหจ์ลุนิทรยีก์อ่โรค หลกัฐำนของหน่วยงำน หรอื สถำบันกำรศกึษำ 
หรอื เจำ้หนำ้ทีป่ระจ ำโรงงำนทีม่คีวำมเชีย่วชำญ (ถำ้ม)ี 

พรอ้มรับรองส ำเนำทกุแผน่) 

- 

24) 
 

เอกสำรตำมทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑ ์GMP กรณีกำรผลตินมผสม
ฟลอูอไรด ์

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. หนังสอืโครงกำรนมฟลอูอไรดป้์องกนัฟันผใุนประเทศ

ไทย ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิำกกรมอนำมัย และระบปุรมิำณกำรผลติและพืน้ทีก่ำร
ใหบ้รกิำรใหต้รงกับค ำขอฯ 

2. ส ำเนำใบรับรองระบบประกนัคณุภำพ GMP* และ/หรอื HACCP**จำก
หน่วยตรวจประเมนิทีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก หน่วยรับรองไดแ้ก ่ มกอช. 

(ส ำนักงำนมำตรฐำนสนิคำ้เกษตรและอำหำรแหง่ชำต)ิ ซึง่ยังไมห่มดอำย ุ 

3. หลักฐำนกำรผำ่นกำรฝึกอบรมเทคนคิกำรเตมิและตรวจวเิครำะห์
ฟลอูอไรดจ์ำกโครงกำรสว่นพระองคส์วนจติรลดำ ของผูค้วบคมุกำรผลติ

และผูค้วบคมุคณุภำพ   
4. เอกสำรกรรมวธิกีำรผลติทีก่ ำหนดขึน้อยู่กับกระบวนกำรผลติอำหำรใน

แตล่ะกรณี 
5. เอกสำรขัน้ตอนกำรเตรยีมสำรละลำยฟลอูอไรด ์กำรผสมฟลอูอไรดล์ง

ในนมโค และกำรควบคมุปรมิำณฟลอูอไรดใ์หอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน  

6. ผลกำรตรวจวเิครำะหป์รมิำณฟลอูอไรดใ์นนมในชว่งตน้ กลำง ทำ้ย
ของกำรผลติจำกส ำนักทนัตสำธำรณสขุ กรมอนำมัย) 

พรอ้มรับรองส ำเนำทกุแผน่) 

- 

25) 
 

หนงัสอืแสดงข ัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตำมวตัถปุระสงค ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(หนังสอืแสดงขัน้ตอนและรำยละเอยีดของกำรด ำเนนิกำร

ตำมวตัถุประสงคใ์นกำรขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว รวมถงึ
วธินี ำไปใช ้ตลอดจนกำรท ำลำยผลติภัณฑท์ีผ่ลติภำยหลงักำรด ำเนนิกำร  

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

รวมถงึรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนแตล่ะกระบวนงำน และผลทีไ่ดจ้ำกกำร

ผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำวทีร่ะบตุำมวัตถปุระสงคเ์สร็จสิน้แลว้ และ
วธิจีัดกำรกับผลติภัณฑท์ีไ่ด ้รวมถงึวตัถดุบิทัง้หมดตำมทีแ่จง้ไวว้ำ่มกีำร

ด ำเนนิกำรอยำ่งไร รวมทัง้เอกสำรหลักฐำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

26) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำร

ดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข
เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่

ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล
ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนมอบอ ำนำจและส ำเนำบัตร

ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  
2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 

จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ
ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งทีไ่ดรั้บกำรตรวจสอบและ
รับรองจำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

) 

- 

27) 
 

ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (อ.13) 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บำท 

  
 

2) คำ่พจิำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรกำร

ยืน่ขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (อ.11) 
(หมำยเหต:ุ (ดว้ยค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบับที ่77/2559 

เรือ่ง กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ ตำมควำมในมำตรำ 44 ของของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักร
ไทย สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำ
ขอดำ้นอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะ
จัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร 
พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจั์ดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบั ผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.)  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้1 อำคำร 1 ถ.ตวิำนนท ์ ต.ตลำดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมำยเหต:ุ (โทรศพัทห์มำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556 

E-mail :1556@fda.moph.go.th สำยดว่น 1556  
))  

2) กองอำหำร 
(หมำยเหต:ุ (โทร. 02-590-7033 และ 02-590-7320))  

3) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในตำ่งจังหวดั ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีส่ถำน

ประกอบกำรตัง้อยู่ 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) Checklist ขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว  (แบบ อ.11) 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ค ำขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (แบบ อ.11) 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) หนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) รำยละเอยีดแบบแปลนแผนผังของสถำนทีผ่ลติอำหำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) รำยกำรแสดงเอกสำรรำยละเอยีดตำ่งๆและตัวอย่ำง 

(หมำยเหต:ุ -)  
6) คูม่อืกำรตรวจสอบแรงมำ้ของเครือ่งจักรและวธิคี ำนวณแรงมำ้เปรยีบเทยีบ 

(หมำยเหต:ุ -)  
7) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

8.1 กำรขอขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (อ.11) โดยเริม่นับระยะเวลำตัง้แตไ่ดรั้บเอกสำรทีค่รบถว้น จนถงึ ลงนำม

อนุญำตโดยผูม้อี ำนำจ ไมนั่บรวมเวลำปรับปรุง แกไ้ขสถำนทีผ่ลติควำมไมพ่รอ้มของผูป้ระกอบกำร และชีแ้จงขอ้มลูของ
ผูป้ระกอบกำร ใชร้ะยะเวลำ 15 วนัท ำกำร 

 
8.2 เอกสำรทีเ่ป็นส ำเนำทัง้หมดตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอื

รับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรได  ้

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (แบบ อ.11)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระรำชบัญญัตอิำหำร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง ก ำหนดระยะเวลำกำร

ปฏบิตัริำชกำรเพือ่บรกิำรประชำชน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 15.0 วนัท ำกำร 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรขออนุญำตผลติอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (แบบ อ.11) 

01/05/2563 10:41 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


