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บทนํา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหาร
เพือ่ จําหนาย เวนแตไดรบั อนุญาตจากผูอ นุญาต ประกอบกับปจจุบนั ธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตอาหารมีแนวโนม
ที่จะขยายออกไปกวางมากยิ่งขึ้น แตผูประกอบการจํานวนมากที่ติดตอกับเจาหนาที่เพื่อขออนุญาตผลิต
อาหาร ยังมีความเขาใจตอกฎระเบียบและขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตอาหารไมชัดเจน ทําใหเกิดปญหา
ความลาชาในการปฏิบัติงาน กองควบคุมอาหารโดยกลุมตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร จึงเห็นควรจัดทํา
เอกสารคูม อื ในการยื่นคําขออนุญาตผลิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แกไข หลังจากไดรับใบอนุญาตผลิตแลว
โดยจะกลาวถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบการยื่นขออนุญาต ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตั้งแต
รับคําขอฯจนถึงอนุญาต การจัดเตรียมสถานที่ผลิตพรอมแบบแปลนตัวอยาง ทั้งนี้ผูจัดทําคาดหวังวาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติ อันจะสงผลใหการอนุญาตโปรงใสเปนไปใน
ทิศทาง เดียวกันและรวดเร็วยิ่งขึ้น

กลุม ควบคุม สนับสนุน และพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร
กองควบคุมอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีนาคม 2549

ก

สารบัญ
เรื่อง
บทนํา
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
- กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ประเภทของอาหารที่จะยื่นขออนุญาต
- สถานที่ในการยื่นขออนุญาต
- ขัน้ ตอนการยื่นคําขออนุญาต
• เอกสารประกอบคําขอฯ
• การจัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหาร
 ตามหลักเกณฑการพิจารณาสถานที่ผลิตอาหารและนําเขาซึ่งอาหาร
(Minimum Requirement)
 ตามขอกําหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง
วิธกี ารผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
 ตามขอกําหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง
นําบริ
้ โภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
- ขัน้ ตอนการพิจารณาและอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
• แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการขออนุญาต การพิจารณา และการอนุญาตตั้งโรงงาน
ผลิตอาหาร
- อายุของใบอนุญาตผลิตอาหารและขอพึงปฏิบัติสําหรับผูผลิตอาหาร
การขออนุญาตยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)
- แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการขออนุญาตยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร
(แบบ อ.5)
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
- แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ ส.4)
Q & A คําถาม : คําตอบ
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ข

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
ภาคผนวก
- กลุม อาหาร 54 ประเภท ที่ตองดําเนินการตาม GMP กฎหมาย และรายการประเภทอาหาร
ทีม่ อบอํานาจและไมไดมอบอํานาจใหจังหวัด
- ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
- ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ
- ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ
- ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)
- ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ ส.4)
- ตัวอยางใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2)
- ตัวอยางแบบแปลนแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง
- ตัวอยางแบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน
- ตัวอยางแบบแปลนแผนผังดานหนาของอาคาร
- ตัวอยางแบบแปลนแผนผังดานขางของอาคาร
- ตัวอยางแบบแปลนแผนผังดานตัดของอาคาร
- ตัวอยางแบบแปลนแผนผังการแบงกั้นหองบริเวณผลิตและติดตั้งเครื่องจักรบริเวณ
ผลิตนํ้าบริโภค
- ตัวอยางแบบแปลนแผนผังการแบงกั้นหองบริเวณผลิตและติดตั้งเครื่องจักรบริเวณ
ผลิตนํ้าปลา
- ตัวอยางแบบแปลนแผนผังการแบงกั้นหองบริเวณผลิตและติดตั้งเครื่องจักรบริเวณ
ผลิตไอศกรีม
- ตัวอยางแบบแปลนแผนผังการแบงกั้นหองบริเวณผลิตและติดตั้งเครื่องจักรบริเวณ
ผลิตอาหารกระปอง
- การตรวจสอบแรงมาของเครื่องจักรและวิธีคํานวณแรงมาเปรียบเทียบ
- รายการอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร
- ตารางแสดงรหัสจังหวัด

หนา
29
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51

การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
(แบบ อ.1)
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดตั้งโรงงาน
ผลิตอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
2. มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา ใบอนุญาตที่ออกตาม
ความในมาตรา 14 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวา
การกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
4. ผูป ระกอบกิจการซึง่ มีสถานที่ผลิตอาหารเขาขายเปนโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตอาหาร จะตองยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร ซึ่งสถานที่ผลิตที่เขาขายโรงงานนั้น หมายถึง
โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา หรือกําลัง
เทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
ประเภทของอาหารที่จะตองยื่นขออนุญาต
อาหารทุกประเภทที่มีสถานที่ผลิตเขาขายในลักษณะดังกลาวตามขอ 1 จะตองยื่นขอ
อนุญาตผลิตอาหารใหถูกตอง ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ดวย และเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว
จึงจะดําเนินการตอไปได โดยผูผลิตอาหารในกลุม 54 ประเภท (ภาคผนวกหนา 24-26) จะตองปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑวธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต หรือ GMP สุขลักษณะทัว่ ไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 และนําบริ
้ โภค จะตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 นอกเหนือ
จากนั้ น จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาสถานที่ ผ ลิ ตและนํ าเข า ฯซึ่ ง อาหาร (Minimum
Requirement)
สถานที่ในการยื่นขออนุญาต
1. กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. กลุม งานคุม ครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวแตกรณี

2
ขัน้ ตอนการยื่นคําขอฯ
เอกสารประกอบคําขอฯ
ผูประกอบการที่ประสงคจะผลิตอาหารจะตองยื่นคําขออนุญาต และไดรับการอนุญาตกอน
จึงจะทําการผลิตได โดยขั้นแรกจะตองเตรียมเอกสารเพื่อยื่นตอเจาหนาที่ดังนี้
(1) คํ าขออนุญาตตั้งโรงงานตามแบบ อ.1 จํ านวน 1 ฉบับ (ขอไดจากกองควบคุมอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด)
(2) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 1 ฉบับ ในกรณีผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตองยื่นหนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศ ซึ่งออกใหโดยกระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการ
จังหวัด จํานวน 1 ฉบับ
(3) สํ าเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย จํ านวน 1 ฉบับ
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)
(4) สํ าเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แจงวัตถุประสงค และผูมี
อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคล)
(5) สําเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (บัญชีรายชื่อผูถือหุน)
จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคลที่เปนบริษัท) ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลตางดาว ตองยื่นหนังสือ
รับรองประกอบธุรกิจนิติบุคคลตางดาว จํานวน 1 ฉบับ หรือแนบบัตรสงเสริมการลงทุนแทนก็ได
(6) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต จํานวน
1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคล) ติดอากรแสตมป 30 บาท อาจตองประทับตราของบริษัทดวย ในกรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ขอแบบหนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการไดจากกองควบคุม
อาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด)
(7) แบบแปลนแผนผังทีถ่ กู ตองตามมาตราสวน จํานวน 1 ชุด ยกเวนสถานทีผ่ ลิตอยูต า งจังหวัด
จะใช 2 ชุด
7.1 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
7.2 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบกําจัดนํ้าเสีย
และบอบาดาล (ถามี)
7.3 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
ก. รูปดานหนา ดานขาง และรูปตัดของอาคารทีใ่ ชในการผลิต ซึง่ มีการแสดงชนิดของ
วัสดุทใี่ ชในสวนของฝาผนัง เพดาน พื้น ประตู หนาตาง และหลังคา เปนตน
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ข. แปลนพื้น โดยแสดง
• การแบงกั้นหองหรือเนื้อที่หรือบริเวณ โดยแยกเปนสัดสวนสําหรับการผลิต
อาหารแตละประเภท และเปนไปตามสายงานการผลิต เพื่อใชสําหรับ
- เก็บวัตถุดิบ
- เตรียมวัตถุดิบ
- ปรุงผสม
- การฆาเชื้อหรือวิธีการอื่น ๆ เชน ผานความรอน หรือแชเย็น หรือแชแข็ง
หรือทําใหแหง แลวแตกรณี
- บรรจุ
- ปดฉลาก
- เก็บผลิตภัณฑ
- เก็บภาชนะบรรจุ
- ลางทําความสะอาดอุปกรณหรือภาชนะ
- เก็บอุปกรณหรือภาชนะกอนและหลังใช
- เก็บสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ
- อืน่ ๆ เชน ถังหรือบอเก็บนํ้าที่ใชในการผลิต และหองเก็บนํ้าแข็ง เปนตน
• ตําแหนงของเครื่องจักรพรอมดวยรายละเอียด ไดแก ชนิดและขนาดแรงมา
ของเครือ่ งจักรทีจ่ ะใช ถาเปนเครื่องจักรที่ไมอาจระบุแรงมาได เชน เครื่องใชไฟฟา ใหระบุพลังงานไฟฟาที่ใช
(กําลังวัตต) เตาไฟใหระบุชนิด ขนาด และแบบของเตา ขนาดของหองเผา ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชและ
ปริมาณที่ใชตอหนึ่งชั่วโมง หมอนํ้าใหระบุแรงมา (Boiler Horse Power) จาก (Name Plate) ปริมาณไอนํ้า
(Steam Rate) ทีใ่ ช หรือจะแสดงแบบหมอนํ้าก็ได
• ระดับของพื้นอาคารผลิตอาหาร ระดับของพื้นหองผลิตอาหาร ซึ่งตองเปน
แบบลาดเอียงทางระบายนํ้าเพื่อสะดวกในการทําความสะอาด
• ทอหรือทางระบายนํา้ พรอมทัง้ แจงขนาดของทอหรือทางระบายนําและทิ
้
ศทาง
ของนําไหลภายในอาคารผลิ
้
ตจนออกนอกอาคารผลิตโดยละเอียด ถามีทางระบายนําสาธารณะอยู
้
ใ กลเคียง
โรงงาน ก็ใหแสดงทางระบายนํ้าทิ้งไปสูทางระบายนํ้าสาธารณะดวย
ค. ทีต่ งั้ และจํานวนอางลางมือในบริเวณผลิต
ง. ทีต่ งั้ และจํานวนของหองสวมชาย ที่ปสสาวะชาย และหองสวมหญิง อางลางมือ
หนาหองสวม

4
จัดแยกหองสวมของคนงานชายและหญิงใหเปนสัดสวนและมีเครื่องสุขภัณฑ
ที่จาเป
ํ น (เชน อางลางมือ) พรอมดวยสบูสําหรับลางมือใหเพียงพอแกจํานวนคนงาน ดังนี้
หองสวม
ทีป่ สสาวะ
อางลางมือ
คนงาน
ไมเกิน 15
1
1
1
ไมเกิน 40
2
2
2
ไมเกิน 80
3
3
3
ถาคนงานตัง้ แต 80 คนขึน้ ไป จะตองเพิม่ หองสวม ทีป่ ส สาวะชาย และอางลางมือ
อีกอยางละ 1 ทีต่ อ คนงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 50 คน และใหมีการรักษาความสะอาดพรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรค
เปนประจําดวย
7.4 รายละเอียดตาง ๆ
ก. กรรมวิธกี ารผลิตอาหารแตละชนิดโดยละเอียด ซึง่ จะตองสอดคลองกับเครือ่ งจักร
ทีแ่ สดงไวในแบบแปลนนั้น
ข. สูตรสวนประกอบของอาหารเปนรอยละของนํ้าหนัก (วัตถุดิบและสารปรุงแตงที่
ใชในการผลิตอาหาร)
ค. ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตและชนิดของ
ภาชนะบรรจุ
ง. ทีม่ าของนําที
้ ใ่ ชในการผลิต หากไมไดใชนาประปาให
ํ้
แจงกรรมวิธกี ารปรับคุณภาพ
ของนํ้าดวย
จ. กรรมวิธีลางเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณตาง ๆ (ถามี)
ฉ. วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย
ช. จํานวนคนงานชาย-หญิง
การจัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหาร
หลังจากที่ยื่นเอกสารและรายละเอียดตอเจาหนาที่แลว ผูประกอบการควรจัดเตรียมสถานที่
ผลิตอาหาร ดังนี้
1. ใหเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาสถานทีผ่ ลิตอาหารและนําเขาฯซึง่ อาหาร (Minimum
Requirement) ไดแก อาหารประเภทพรอมปรุง พรอมบริโภค อาหารทั่วไป (ยกเวนอาหารแชเยือกแข็งผาน
กรรมวิธี)
1) สถานที่ตั้ง
ตองอยูใ นทีเ่ หมาะสมและไมใกลเคียงกับสถานทีน่ า รังเกียจ เชน คอกปศุสตั วหรือสถานที่
เลีย้ งสัตว สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ หรือแหลงเสื่อมโทรม เปนตน อันอาจจะทําใหอาหารที่ผลิตเกิดอันตรายตอ
สุขภาพของผูบริโภค
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2) ตัวอาคาร
2.1 ตองใชสําหรับผลิตอาหารเทานั้น
2.2 ตองมัน่ คงและถูกสุขลักษณะ มีระบบแสงสวางและระบบการถายเทอากาศไดเพียงพอ
2.3 มีผนังเรียบและทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย
2.4 ในกรณีเปนอาคารตัง้ แต 2 ชัน้ ขึน้ ไปและพืน้ ชัน้ สองเปนไม ใหตฝี า เหนือบริเวณผลิต
และทองบันได
2.5 พืน้ อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย
2.6 พืน้ ของบริเวณที่ใชทําการผลิต ตองเปนแบบลาดเอียงลงสูทางระบายนํ้า
2.7 ตองติดหรือจัดปายแสดงสถานที่ผลิตไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยใหเห็นไดงาย
3) การจัดพื้นที่ในอาคาร
3.1 จัดใหมหี อ งหรือบริเวณสําหรับเก็บวัตถุดบิ เตรียมวัตถุดบิ ปรุงผสม บรรจุ เก็บผลิตภัณฑ
และหองหรือบริเวณอื่นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามสายงานการผลิต และสามารถปองกันสัตว
หรือแมลงหรือสิ่งอื่นเขาไปปะปนกับอาหารได
3.2 ตองแยกทีอ่ ยูอ าศัย หองนําห
้ องสวม ออกเปนสัดสวนไมปะปนกับบริเวณทีผ่ ลิตอาหาร
4) เชือ้ เพลิงที่ใชในการผลิต
4.1 ตองมีบริเวณเก็บเปนสัดสวนและสามารถปองกันการฟุง กระจายเขาสูบ ริเวณผลิตได
4.2 การลําเลียงเชื้อเพลิงตองมีมาตรการปองกันการฟุงกระจายเขาสูบริเวณผลิตได
5) ทางระบายนํ้า
5.1 ทางระบายนําภายในอาคารโรงงานจะต
้
องมีความลาดเอียงใหนํ้าไหลไดสะดวก
เรียบ และทําความสะอาดงาย หากจําเปนตองมีฝาปดใหเปนแบบตะแกรงโปรงมองเห็นพื้นรางระบายนํ้าได
5.2 ทางระบายนําภายในอาคารโรงงานต
้
องมีขนาดกวางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร
กอนระบายนําลงสู
้ ทางระบายนํ้าสาธารณะตองมีบอพักนํ้าและตะแกรงดักขยะ อยูในที่ที่สามารถตรวจสอบ
ไดสะดวก
6) ระบบกําจัดนํ้าเสียและของเสีย
6.1 ตองมีระบบกําจัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกําจัดนํ้าเสียใหมีคุณภาพ
ตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
6.2 ตองมีทเี่ ก็บขยะมูลฝอยและมีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เชน ตองมี
ภาชนะสําหรับใสขยะมูลฝอย ควรมีถุงพลาสติกรองรับภายในดวย และเมื่อจะนําไปกําจัดใหรัดปากถุงกอน
เพือ่ ปองกันการแพรของเชื้อโรค ทั้งนี้จะตองนําไปกําจัดภายใน 24 ชั่วโมง
7) นําใช
้
7.1 นําที
้ ใ่ ชภายในโรงงานตองเปนนํ้าสะอาด
7.2 นําที
้ ใ่ ชในการผลิตอาหารตองเปนนํ้าสะอาดบริโภคได ตามคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข

6
8) สวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ
8.1 ตองมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ หากมีคนงานทั้งชายและหญิงจะตองจัดใหมีสวมแยก
สําหรับคนงานชายและหญิงใหเปนสัดสวน
8.2 หนาหองสวมตองมีอางลางมือ สบู หรือนํ้ายาฆาเชื้อ
8.3 ในกรณีทมี่ คี นงานชายตองมีที่ปสสาวะชายที่ถูกสุขลักษณะ
8.4 ปริมาณสวม ทีป่ ส สาวะชาย และอางลางมือ จะตองมีเพียงพอกับจํานวนคนงาน
9) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
9.1 ตองมีเครือ่ งมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต ในจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่
ใชเหมาะสมกับงานที่ทํา และสะดวกในการทําความสะอาดตามที่กําหนดในอาหารแตละประเภท
9.2 ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทําดวยโลหะที่ไมเกิดสนิม
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม และวัสดุนั้นตองไมปนเปอนเมื่อสัมผัสกับอาหาร อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูบริโภค
9.3 ตองมีโตะสําหรับปฏิบัติงานใหเพียงพอและมีลักษณะดังตอไปนี้
9.3.1 เหมาะสมกับงานที่ทํา
9.3.2 ทําความสะอาดงาย
9.3.3 พื้นโตะตองทําดวยโลหะที่ไมเกิดสนิมหรือทําดวยวัสดุอื่นที่เหมาะสม และ
วัสดุนนั้ ตองไมปนเปอนเมื่อสัมผัสกับอาหาร อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค
9.3.4 มีความสูงไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
2. ใหเปนไปตามขอกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง
วิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารวาดวยสุขลักษณะทั่วไป ซึ่งกําหนดหลักเกณฑสําหรับสถานที่ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ตองมีฉลาก รวม 54 ประเภท ตองปฏิบัติดังนี้
1) สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ตองอยูในที่ที่จะไมทําใหอาหารที่ผลิตเกิดการ
ปนเปอนไดงาย โดย
1.1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการสะสม
สิง่ ทีไ่ มใชแลว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง รวมทั้งเชื้อโรคตาง ๆ ขึ้นได
1.1.2 อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
1.1.3 ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ
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1.1.4 บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไมมีนํ้าขังแฉะและสกปรก และมีทอระบายนํ้า
เพือ่ ใหไหลลงสูท างระบายนํ้าสาธารณะ ในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซึ่งใชผลิตอาหารอยูติดกับบริเวณที่มี
สภาพไมเหมาะสมหรือไมเปนไปตามขอ 1.1.1 - 1.1.4 ตองมีกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและ
กําจัดแมลงและสัตวนําโรค ตลอดจนฝุนผงและสาเหตุของการปนเปอนอื่น ๆ ดวย
1.2 อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแก
การทะนุบารุ
ํ งสภาพ รักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
1.2.1 พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ตองกอสรางดวยวัสดุที่
คงทน เรียบ ทําความสะอาด และซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
1.2.2 ตองแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปนสัดสวน ไมปะปนกับที่อยูอาศัย
1.2.3 ตองมีมาตรการปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาในบริเวณอาคารผลิต
1.2.4 จัดใหมพี นื้ ทีเ่ พียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตใหเปน
ไปตามสายงานการผลิตอาหารแตละประเภท และแบงแยกพืน้ ทีก่ ารผลิตเปนสัดสวนเพือ่ ปองกันการปนเปอ น
อันอาจเกิดขึ้นกับอาหารที่ผลิตขึ้น
1.2.5 ไมมสี งิ่ ของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
1.2.6 จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอสํ าหรับการ
ปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต
2) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
2.1 ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยา
กับอาหารอันอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค
2.2 โตะที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในสวนที่สัมผัสกับอาหาร ตองทําดวยวัสดุที่
ไมเกิดสนิม ทําความสะอาดงาย และไมทําใหเกิดปฏิกิริยาที่อาจเปนอันตรายแกสุขภาพของผูบริโภค โดยมี
ความสูงเหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
2.3 การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชเหมาะสมและคํานึงถึง
การปนเปอ นทีอ่ าจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทําความสะอาดตัวเครื่องมือ เครื่องจักร และบริเวณที่ตั้งไดงาย
และทั่วถึง
2.4 เครือ่ งมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ตองเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
3) การควบคุมกระบวนการผลิต
3.1 การดํ าเนินการทุกขั้นตอนจะตองมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดีตั้งแตการ
ตรวจรับวัตถุดบิ และสวนผสมในการผลิตอาหาร การขนยาย การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา
อาหาร และการขนสง
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3.1.1 วัตถุดบิ และสวนผสมในการผลิตอาหาร ตองมีการคัดเลือกใหอยูในสภาพที่
สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี เหมาะสําหรับใชในการผลิตอาหารสําหรับบริโภค ตองลางหรือทําความสะอาดตาม
ความจําเปนเพือ่ ขจัดสิง่ สกปรก หรือสิง่ ปนเปอ นทีอ่ าจติดหรือปนมากับวัตถุนนั้ ๆ และตองเก็บรักษาวัตถุดบิ
ภายใตสภาวะทีป่ อ งกันการปนเปอ นไดโดยมีการเสือ่ มสลายนอยทีส่ ดุ และมีการหมุนเวียนสตอกของวัตถุดบิ
และสวนผสมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 ภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะที่ใชในการขนถายวัตถุดิบและสวนผสมใน
การผลิตอาหาร ตลอดจนเครื่องมือที่ใชในการนี้ ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและไมทําใหเกิดการปนเปอน
กับอาหารในระหวางการผลิต
3.1.3 นําแข็
้ งและไอนํ้าที่ใชในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองมีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง นําแข็
้ งและนําบริ
้ โภค และการนําไปใชในสภาพทีถ่ กู สุขลักษณะ
3.1.4 นําที
้ ใ่ ชในกระบวนการผลิตอาหาร ตองเปนนํ้าสะอาดบริโภคได มีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นํ้าบริโภค และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
3.1.5 การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงผลิตภัณฑอาหาร ตองปองกัน
การปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุดวย
3.1.6 การดําเนินการควบคุมกระบวนการผลิตทัง้ หมด ใหอยูภ ายใตสภาวะทีเ่ หมาะสม
3.2 จัดทําบันทึกและรายงานอยางนอยดังตอไปนี้
3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ
3.2.2 ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑและวันเดือนปที่ผลิต โดยใหเก็บ
บันทึกและรายงานไวอยางนอย 2 ป
4) การสุขาภิบาล
4.1 นํ้ าที่ใชภายในโรงงาน ตองเปนนํ้ าสะอาดและจัดใหมีการปรับคุณภาพนํ้ าตาม
ความจําเปน
4.2 จัดใหมีหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมใหเพียงพอสําหรับผูฏิบัติงาน และ
ตองถูกสุขลักษณะ มีอปุ กรณในการลางมืออยางครบถวน และตองแยกตางหากจากบริเวณผลิต หรือไมเปดสู
บริเวณผลิตโดยตรง
4.3 จัดใหมอี า งลางมือในบริเวณผลิตใหเพียงพอและมีอปุ กรณการลางมืออยางครบถวน
4.4 จัดใหมวี ธิ กี ารปองกันและกําจัดสัตวและแมลงในสถานที่ผลิตตามความเหมาะสม
4.5 จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอ และมีระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
4.6 จัดใหมีทางระบายนํ้าทิ้งและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไมกอ
ใหเกิดการปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิตอาหาร
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5) การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
5.1 ตัวอาคารสถานที่ผลิตตองทํ าความสะอาดและรักษาใหอยูในสภาพสะอาด
ถูกสุขลักษณะโดยสมํ่าเสมอ
5.2 ตองทําความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณในการผลิต
ใหอยูใ นสภาพทีส่ ะอาดทัง้ กอนและหลังการผลิต สําหรับชิน้ สวนของเครือ่ งมือเครือ่ งจักรตาง ๆ ทีอ่ าจเปนแหลง
สะสมจุลนิ ทรียห รือกอใหเกิดการปนเปอนอาหาร สามารถทําความสะอาดดวยวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ
5.3 พื้นผิวของเครื่องมือและอุปกรณการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทําความสะอาด
อยางสมํ่าเสมอ
5.4 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ตองมีการตรวจสอบและบํารุงรักษา
ใหอยูใ นสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ
5.5 การใชสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด ตลอดจนเคมีวัตถุที่ใชเกี่ยวของกับการผลิต
อยูภ ายใตเงื่อนไขที่ปลอดภัย และการเก็บรักษาวัตถุดังกลาวจะตองแยกเปนสัดสวนและปลอดภัย
6) บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
6.1 ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการปนเปอนของผลิตภัณฑ
6.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ดําเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับ
อาหาร หรือสวนผสมของอาหาร หรือสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ตอง
6.2.1 สวมเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน กรณีที่ใชเสื้อคลุม
ก็ตองสะอาด
6.2.2 ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปอน
6.2.3 ใชถงุ มือทีอ่ ยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ ทําดวยวัสดุที่ไมมี
สารละลายหลุดออกมาปนเปอนอาหารและของเหลวซึมผานไมได สําหรับจับตองหรือสัมผัสกับอาหาร กรณี
ไมสวมถุงมือตองมีมาตรการใหคนงานลางมือ เล็บ แขนใหสะอาด
6.2.4 ไมสวมใสเครื่องประดับตาง ๆ ขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัยของมือ
และเล็บใหสะอาดอยูเสมอ
6.2.5 สวมหมวก หรือผาคลุมผม หรือตาขาย
6.3 มีการฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรูทั่วไปใน
การผลิตอาหารตามความเหมาะสม
6.4 ผูท ไี่ มเกี่ยวของกับการผลิต ปฏิบัติตามขอ 6.1 - 6.2 เมือ่ อยูในบริเวณผลิต
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3. ใหเปนไปตามขอกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง
นําบริ
้ โภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที่ 3) ซึง่ กําหนดหลักเกณฑสาหรั
ํ บผูผ ลิตนําบริ
้ โภคตองปฏิบตั ิ ดังนี้
1) สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
1.1 สถานทีต่ งั้ ตัวอาคารและทีใ่ กลเคียงตองอยูใ นทีท่ เี่ หมาะสม ไมทาให
ํ เกิดการปนเปอ น
กับนําบริ
้ โภคที่ผลิต หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนดังกลาว
1.2 อาคารผลิตนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอยางนอยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1.2.1 มีการออกแบบและกอสรางมั่นคง งายแกการบํารุงสภาพและรักษาความ
สะอาด และสามารถปองกันสัตว แมลง
1.2.2 มีระบบแสงสวางและระบบการถายเทอากาศที่ดีและเพียงพอ
1.2.3 ใชสําหรับผลิตอาหารเทานั้น
1.2.4 มีการแยกที่อยูอาศัยและหองนํ้ าหองสวมออกเปนสัดสวน ไมปะปนกับ
บริเวณผลิต
1.2.5 มีขนาดและพื้นที่มากพอที่จะติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิต และแยก
เปนสัดสวนเปนไปตามสายงานการผลิต
1.2.6 ภายในอาคารผลิตอยางนอยตองประกอบดวย
1.2.6.1 หองหรือบริเวณติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณปรับคุณภาพนํ้า มีพื้นลาด
เอียง ไมมีนํ้าขัง และมีทางระบายนํ้า
1.2.6.2 หองหรือบริเวณเก็บภาชนะกอนลาง กรณีเปนภาชนะบรรจุใหม
(ขวด ถุง และฝา) หองหรือบริเวณนั้นตองมีพื้นที่แหง มีชั้นหรือยกพื้น มีมาตรการปองกันฝุนละออง
1.2.6.3 หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะบรรจุ มีพื้นลาดเอียง ไมมี
นําขั
้ ง และมีทางระบายนํ้า มีระบบจัดแยกภาชนะกําลังรอลางและที่ลางแลว
1.2.6.4 หองบรรจุ มีมาตรการปองกันการปนเปอนอยางมีประสิทธิภาพ
มีทางเขา - ออกทีส่ ามารถปองกันสัตวและแมลง ไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรือหองอืน่ ๆ มีพนื้ ลาดเอียง
ไมมีนํ้าขัง และมีทางระบายนํ้า มีโตะและหรือแทนบรรจุซึ่งทําความสะอาดงาย และหองบรรจุดังกลาว
ตองมีการใชและปฏิบัติงานจริง
1.2.6.5 หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ มีระบบการ
เก็บผลิตภัณฑเพือ่ รอจําหนายในลักษณะผลิตกอนนําไปจําหนายกอน หองหรือบริเวณตาง ๆ ดังกลาวตอง
แยกเปนสัดสวน เปนไปตามสายงานการผลิต มีมาตรการปองกันการปนเปอน กรณีที่กระบวนการผลิต
เปนแบบตอเนือ่ งและเปนระบบปด ตองมีชอ งเปดสําหรับการลําเลียงขนสง ซึง่ ชองเปดนัน้ ตองมีขนาดพอเหมาะ
และมีมาตรการปองกันการปนเปอน และกรณีที่มียานพาหนะสําหรับสงผลิตภัณฑ ตองมีระบบการปองกัน
การปนเปอน
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2) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
2.1 มีจานวนเพี
ํ
ยงพอและเปนชนิดทีเ่ หมาะสมกับการผลิต ซึง่ อยางนอยตองประกอบดวย
2.1.1 เครื่องหรืออุปกรณการปรับคุณภาพนํ้า
2.1.2 เครือ่ งหรืออุปกรณลางภาชนะบรรจุ
2.1.3 เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุ
2.1.4 เครื่องหรืออุปกรณปดผนึก
2.1.5 โตะหรือแทนบรรจุที่เหมาะสมสําหรับขนาดบรรจุที่ตางกัน
2.1.6 ทอสงนํ้าเปนทอพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน
2.2 มีการออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี้
2.2.1 ผิวหนาของเครื่องหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับนํ้าบริโภคทําจากวัสดุที่ไม
กอใหเกิดสนิมและไมเปนพิษ สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
2.2.2 ทอนําที
้ ม่ ขี อ ตอ วาลว และนอต ออกแบบงายตอการถอดเพือ่ ทําความสะอาด
ฆาเชือ้ และการประกอบใหม ภายในทอไมมีมุมหรือปลายตันซึ่งจะทําใหสิ่งสกปรกสะสมและยากตอการทํา
ความสะอาด
2.2.3 ถังหรือบอพักนํ้าในกระบวนการผลิตมีฝาปดปองกันการปนเปอน ซึ่งฝานั้น
มีการออกแบบและอยูในสภาพที่ดี ไมเปนที่สะสมของสิ่งสกปรก
2.2.4 อุ ปกรณ ก ารปรับคุ ณ ภาพนํ้ าและสารกรองมีการออกแบบและกํ าหนด
คุณสมบัตทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ วัตถุประสงคในการกรองแตละขัน้ ตอนการผลิต และสัมพันธกบั กําลังการผลิต
ซึง่ ผูผลิตตองแจงไวตอผูอนุญาต
2.3 มีการติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมเปนไปตามสายงานการผลิต ตองงายตอการ
ปฏิบตั ิงานและทําความสะอาด
2.4 ตองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํ างานของอุปกรณการกรองสมํ่ าเสมอ
เพือ่ ใหมนั่ ใจวายังมีสภาพการทํางานที่ใหผลดีอยู
2.5 มีการลาง ฆาเชื้อ และรักษาความสะอาด ซึ่งอยางนอยตองปฏิบัติดังนี้
2.5.1 ทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางเพียงพอกอนและหลังการผลิต หรือตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
2.5.2 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลางฆาเชื้อเครื่องจักรอุปกรณการผลิต
สมําเสมอ
่
เพือ่ ใหมนั่ ใจวาวิธกี ารลางและฆาเชือ้ ทีก่ าหนดไว
ํ
ถกู ตอง สามารถขจัดสิง่ สกปรกและฆาเชือ้ ไดจริง
2.5.3 เก็บรักษาเครื่องจักร อุปกรณการผลิตที่ลางและฆาเชื้อแลวใหอยูในสภาพที่
เหมาะสม มีมาตรการปองกันการปนเปอนอยางเพียงพอจนถึงเวลาใชงาน ซึ่งมีการตรวจสอบกอนใชดวย
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3) แหลงนํ้า
แหลงนํ้าที่นํามาใชในการผลิตนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองหางจากแหลง
โสโครกและสิ่งปฏิกูล หรือมีมาตรการปองกันไมใหเกิดการปนเปอนกับแหลงนํ้า ผูผ ลิตตองเก็บตัวอยางนํ้า
จากแหลงนําไปตรวจวิ
้
เคราะหคุณสมบัติทั้งทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย สมํ่าเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง
และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหลงนํ้า เพื่อใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแหลงนํ้า
และเปนขอมูลใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า
4) การปรับคุณภาพนํ้า
ตองเหมาะสมและคํานึงถึงคุณภาพของแหลงนํ้าตามขอ 3 เพื่อติดตั้งเครื่องและอุปกรณ
การกรองและฆาเชือ้ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกําจัดสิ่งปนเปอนทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียที่มีอยูให
อยูใ นระดับที่กฎหมายกําหนด
5) ภาชนะบรรจุ
5.1 ตองทําจากวัสดุที่ไมเปนพิษ
5.2 ภาชนะบรรจุชนิดใชเพียงครั้งเดียวซึ่งรวมถึงฝา ตองมีการตรวจสอบสภาพเบื้องตน
ไมมตี าหนิ
ํ
อยูใ นหีบหอที่สะอาด ปองกันการปนเปอนจากฝุนผง กอนนํามาใชบรรจุตองลางดวยนํ้าที่ผาน
การปรับคุณภาพที่พรอมจะนําไปบรรจุ
5.3 ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้งอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
5.3.1 กอนลางมีบริเวณเก็บแยกเปนสัดสวน มีการตรวจสอบสภาพทั้งภายนอก
และภายในภาชนะและฉลาก หากมีขอบกพรองตองทําการคัดแยกออก
5.3.2 ทํ าความสะอาดพื้นผิวดานนอกและฝาดวยนํ้ ายาทํ าความสะอาดที่มี
ประสิทธิภาพกอน และลางทําความสะอาดผิวดานในทีส่ มั ผัสกับนําที
้ บ่ รรจุ และฆาเชือ้ อีกครัง้ ดวยสารฆาเชือ้
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และตองลางดวยนํ้าที่ใชบรรจุเปนครั้งสุดทายกอนบรรจุ
5.4 ตองตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรียของภาชนะบรรจุสมํ่าเสมอ เพื่อยืนยันถึงการ
ทําความสะอาดและฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
5.5 ภาชนะบรรจุที่ลางแลวควรรีบนําไปบรรจุนํ้าบริโภคและปดฝาทันที หากไมสามารถ
ทําไดกต็ อ งมีวธิ กี ารเก็บรักษาภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแลวอยางเหมาะสม ตองมีมาตรการปองกันการ
ปนเปอ นจนถึงเวลาใชงาน ตองมีการตรวจสอบสภาพความสะอาดกอนใชบรรจุ หากมีตําหนิหรือไมสะอาด
ตองคัดแยกนําไปผานกรรมวิธีการทําความสะอาดและฆาเชื้อใหม
5.6 การลําเลียงขนสงภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแลว ตองไมทําใหเกิดการปนเปอน
ขึ้นอีก
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6) สารทําความสะอาดและสารฆาเชื้อ
สารที่ใชในการทํ าความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องจักร อุปกรณการผลิต โดยเฉพาะ
ภาชนะบรรจุ ตองมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช ความเขมขน อุณหภูมิที่ใช ระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับพื้นผิวที่
ตองการทําความสะอาดและฆาเชื้อ และตองมีการทดสอบวาขอมูลดังกลาวมีประสิทธิภาพในการทําความ
สะอาดและฆาเชื้อไดจริง
7) การบรรจุ การบรรจุนํ้าบริโภคที่เหมาะสมตองปฏิบัติดังนี้
7.1 บรรจุและปดฝาหรือปดผนึกทันทีเมื่อนํ้าผานการปรับคุณภาพแลว หากไมสามารถ
ทําไดจะตองมีถังเก็บที่สะอาด มีฝาปด และมีอุปกรณฆาเชื้อจุลินทรียอีกครั้งกอนบรรจุ
7.2 บรรจุในหองบรรจุที่มีลักษณะตามขอ 1.2.6.4
7.3 บรรจุดวยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด
7.4 บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง ไมมกี ารตอสายยางในการบรรจุไมวา ขนาดบรรจุใดก็ตาม
7.5 ไมใหมอื ของผูป ฏิบตั งิ านสัมผัสกับปากขวดขณะทําการบรรจุและปดฝาหรือปดผนึก
7.6 ตรวจพินจิ สภาพความเรียบรอยของภาชนะบรรจุหลังการบรรจุและปดฝาหรือปดผนึก
อีกครัง้ รวมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของฉลาก
8) การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผูผลิตตองเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจวิเคราะห
ทัง้ ทางดานจุลนิ ทรีย เคมี และฟสกิ ส เปนประจํา โดยเฉพาะทางดานจุลนิ ทรียต รวจสอบอยางนอยปละ 2 ครัง้
เพือ่ ตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
9) การสุขาภิบาล ผูผ ลิตตองดําเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาลดังตอไปนี้
9.1 ทําความสะอาดผนัง เพดาน พื้นอาคารผลิต สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะหองบรรจุมีการ
ลางพืน้ และฆาเชื้อดวยสารเคมีกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
9.2 มูลฝอยในสถานทีผ่ ลิตมีภาชนะทีม่ ฝี าปด ในจํานวนทีเ่ พียงพอและมีวธิ กี าจั
ํ ดทีเ่ หมาะสม
9.3 นํ้าที่ใชในอาคารผลิตสําหรับวัตถุประสงคอื่น ๆ ตองสะอาด มีการปรับคุณภาพนํ้า
ตามความจําเปนในการใชและมีปริมาณเพียงพอ
9.4 มีทางระบายนํ้าทิ้งที่ออกแบบใหสามารถระบายนํ้าไดอยางสะดวก และมีฝาหรือ
ตะแกรงปดรางระบายนํ้านั้น เพื่อปองกันการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้น
9.5 หองสวมและอางลางมือหนาหองสวมมีจํานวนเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานและ
ถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมืออยางครบถวน ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.6 อางลางมือบริเวณผลิตมีจํานวนเพียงพอโดยเฉพาะหนาหองบรรจุ และมีอุปกรณ
ในการลางมือครบถวน ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.7 ไมมสี ตั วเลีย้ งในอาคารผลิต และมีระบบควบคุมปองกันสัตว แมลง ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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10) บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน ผูป ฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองปฏิบัติและคํานึง
ถึงสิง่ ตาง ๆ ดังนี้
10.1 ไมเปนโรคติดตอหรือโรคทีน่ า รังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการปนเปอ น
ในผลิตภัณฑ และผานการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10.2 แตงกายสะอาด ตัดเล็บใหสนั้ ไมทาเล็บ ไมใสเครือ่ งประดับ และลางมือใหสะอาด
ทุกครัง้ กอนเริม่ ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานในหองบรรจุตองสวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ กรณีไมสวมถุงมือตองลางมือ เล็บ แขน ใหสะอาดกอนเขาหองบรรจุ และจุมลางดวย
นําคลอรี
้
นกอนทําการบรรจุ มีหมวก/ผาคลุม / ตาขาย / แถบรัดผม / ผากันเปอน / ผาปดปาก / รองเทา
คนละคู เพื่อปองกันการปนเปอนลงไปในผลิตภัณฑ
10.3 ไมบริโภคอาหารและสูบบุหรีใ่ นขณะปฏิบตั งิ าน หรือมีนสิ ยั การทํางานทีน่ า รังเกียจ
อืน่ ๆ ซึง่ อาจทําใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑได
10.4 ไดรับการอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไปและความรูเกี่ยวกับการผลิตนํ้าบริโภค
ตามความเหมาะสม
11) บันทึกและรายงาน ผูผ ลิตตองมีบันทึกและรายงานอยางนอยดังตอไปนี้
11.1 ผลการตรวจวิเคราะหนํ้าจากแหลงนํ้าที่ใชในการผลิต
11.2 สภาพการทํางานของเครื่องกรอง และ/หรือเครื่องฆาเชื้อ
11.3 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑทั้งดานเคมี ฟสิกส และจุลชีววิทยา
11.4 ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ

ขัน้ ตอนการพิจารณาและอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
ขั้นตอนในการพิจารณาคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาตั้งแตผูขออนุญาต
จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ จนกระทัง่ ถึงการออกใบอนุญาตผลิตอาหาร ซึง่ สามารถอธิบายไดจากแผนภูมิแสดง
ขัน้ ตอนในการพิจารณาคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ดังนี้
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน
การขออนุญาต การพิจารณา และอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
จุดเริ่มตน
B
นวช. ตรวจสอบ
คําขอและหลักฐาน

นวช.สงเรื่องคืน
ผูย ื่นคําขอ พรอมหลักฐาน
ไมครบถวน

จุดเริ่มตน

นวช. พิจารณาวาครบถวน
ถูกตองหรือไม

หนังสือจาก สสจ. ถึงเลขาธิการฯ
สงคําขอฯ ผปก. ที่ผลิตอาหารที่
ไมไดมอบอํานาจ

ครบถวน

เลขาธิการฯมอบเรื่องตามลําดับ
จนถึง หนก.

นวช. ลง Log book เพื่อลําดับ
เจาหนาที่ผูพิจารณา

หนก. เสนอ
เรื่องให นวช.

เจาหนาที่ธุรการบันทึกขอมูล
เขาระบบสารสนเทศดานอาหาร และลงเลขรับ
พรอมทั้งพิมพใบรับคําขอและใบนัดใหผูยื่นคําขอ
กรณีเรื่องจากตางจังหวัด
(กลุมอาหารที่ไมไดมอบอํานาจ)

ธุรการสงคําขอและเอกสารให นวช. พิจารณา

นวช.ทําหนังสือแจง
จังหวัดเพื่อใหดําเนินการ
ตรวจสถานที่ผลิตหรือ
ขอขอมูลเพิ่มเติม
(แลวแตกรณี)

กรณีกรุงเทพมหานคร

นวช. ติดตอนัดตรวจสถานที่

ไมได

สถานที่อยูในเกณฑอนุญาตไดหรือไม

นวช. พิจารณาแบบแปลน
และรายละเอียด

B
จังหวัดสง
ผลการตรวจสถานที่

ได

หรือสงขอมูลเพิ่มเติม
(แลวแตกรณี)

1

1
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D

1

G

นวช. ไมตองแกไข
พิจารณาวาตอง
นวช.สงพิมพใบอนุญาต
แกไข ปรับปรุง
พรอมสลักหลัง/พิมพหนังสือ
หรือไม
ถึงผูขอ และ/หรือจังหวัด
(แลวแตกรณี)

ตองแกไข

นวช. แจงผูยื่นคําขอแกไขและ
ใหกําหนดระยะเวลาในบันทึก
การตรวจ หรือทําหนังสือถึง
จังหวัด (แลวแตกรณี)
ไมได

B

นวช.ไดรับการติดตอ
ภายในกําหนด

H

หนก.คืนเรื่องให
นวช. ทบทวน
ได

เสนอเรื่องให หนก.
โดยใชบันทึกขอความ

E

พิจารณา
ลงนามหรือไม
ลงนาม

ตองแกไข

D

หนก.สงเรื่องใหธุรการ
นวช.พิจารณาวา
ตองให ผปก.แกไขเพิ่มเติม เสนอตามลําดับชั้น
หรือไม
ไมตองแกไข
ทบทวนเรื่อง

ตองแกไข

ไมตองแกไข

D

G

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

E

ธุรการรับผล
การพิจารณาของ หนก./
ผอก./เลขาธิการฯ
ลงนามหรือไม

ไมลงนาม

สงเรื่องคืน
ตาม
ลําดับชั้น

ลงนาม

ธุรการบันทึกขอมูลผลสรุป กรณีตางจังหวัด
H
เขาระบบสารสนเทศดานอาหาร
แยก อ.2/หนังสือ
กรณี กทม.
ธุรการแยก อ.2/หนังสือ
เพื่อสงใหจังหวัด
เพื่อเตรียมใหผูยื่นคําขอ
(แลวแตกรณี)
ธุรการสง อ.2/หนังสือ ใหผูยื่นคําขอ
เมือ่ มาขอรับ และเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมตามแรงมา
ธุรการจัดเก็บเอกสาร
จุดสิ้นสุด
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อายุของใบอนุญาตผลิตอาหารและขอพึงปฏิบัติสําหรับผูผลิตอาหาร
ใบอนุญาตผลิตอาหารใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่สาม นับแตปที่ออกใบอนุญาต
การไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารเพียงอยางเดียวมิไดหมายความวาผูประกอบธุรกิจจะสามารถดําเนินการได
ทันที ทั้งนี้ผูขออนุญาตจะตองพิจารณาถึงประเภทของอาหารที่ผลิตดวย ยกเวนกรณีอาหารที่ขออนุญาต
เปนอาหารทัว่ ไปก็สามารถดําเนินการไดทนั ที หากเปนอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน หรืออาหารที่ตองแสดงฉลาก จะตองไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือไดรับการจด
ทะเบียนหรือแจงรายละเอียดของอาหารเสียกอน ซึ่งจะไดรับเลขสารบบของผลิตภัณฑ จึงจะดําเนินการ
ผลิตเพื่อจําหนายได
สถานทีผ่ ลิตอาหารทีไ่ ดรบั อนุญาตแลวจะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ Minimum Requirement
และ/หรือหลักเกณฑ GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ GMP นําบริ
้ โภค (แลวแตกรณี) ตามที่กลาวไปแลวใน
หัวขอการจัดเตรียมสถานทีผ่ ลิตอาหาร แตทงั้ นีอ้ ยางนอยผูร บั อนุญาตจะตองปฏิบตั ติ ามมาตรา 23 ในพระ
ราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 และตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ดังนี้
(1) ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผย
เห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาต
(2) ผูรับอนุญาตตองติดหรือจัดปายแสดงสถานที่ผลิตอาหารที่ไดรับอนุญาตไวภายนอก
สถานทีใ่ นที่เปดเผยใหเห็นไดงาย
ตัวอยางปาย

สถานที่ผลิตอาหาร

(3) ตองรักษาบริเวณโรงงานและสถานที่ผลิตอาหารใหสะอาดอยูเสมอ โดยเฉพาะหองหรือ
บริเวณเก็บวัตถุดิบ บริเวณผลิต บริเวณบรรจุ และบริเวณเก็บอาหารสําเร็จรูป จะตองสะอาดถูกสุขลักษณะ
และสามารถปองกันมิใหแมลงหรือสิง่ อืน่ เขาไปปะปนหรือปนเปอ นกับวัตถุดบิ หรืออาหารทีผ่ ลิตแลว พรอมทัง้
จัดใหมแี สงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอตามความจําเปน
(4) จัดเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับคนงานที่จะใช และใหมีการปองกันเครื่องมือ
เครื่องใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือสิ่งสกปรก เครื่องมือเครื่องใชที่จะใชทําอาหารตองทําดวย
โลหะหรือวัสดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการสําหรับผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ
(5) รักษาเครื่องมือเครื่องใชตลอดจนอาคารโรงงาน ใหอยูในสภาพเรียบรอยและสะอาด
ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(6) จัดใหมีที่ใสขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใชวิธีที่เหมาะสม
ในการกําจัดขยะมูลฝอยและเขมาควัน
(7) นํ้ าที่ใชในการผลิตอาหารตองเปนนํ้ าสะอาดบริโภคไดตามคุณภาพหรือมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข และนํ้าที่ใชภายในอาคารโรงงานตองเปนนํ้าสะอาด
(8) จัดใหคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใชเครื่องแตงกายที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทของ
งานทีท่ าอยู
ํ  เชน ใชผากันเปอน รองเทากันนํ้า ถุงมือ ผาคลุมผม
(9) ตองหามคนงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพรเชื้อโรคไปกับอาหารได
ทําหนาทีท่ ี่จะตองสัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนั้น
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(10) ไมใช จาง วาน คนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน หรือคนซึ่งเปนพาหะของโรค หรือ
ซึง่ เปนโรคดังตอไปนี้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
ก. โรคเรื้อน
ข. วัณโรคระยะอันตราย
ค. โรคติดยาเสพติด
ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง
จ. โรคเทาชาง
ฉ. โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(11) รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผูมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวา
ไมเปนโรคตามขอ 10
(12) จัดใหคนงานไดรบั การตรวจรางกายโดยผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางนอยปละ 1 ครัง้
และใหเก็บเอกสารตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน
(13) ตองหามหรือปองกันมิใหบุคคลใดทําการอยางใดอยางหนึ่ง อันพึงรังเกียจตอการรักษา
ความสะอาดในการผลิต เชน สูบบุหรี่ บวนนํ้าลาย บวนนํ้าหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหาร
ทีผ่ ลิตแลวและสถานที่เก็บวัตถุดิบ
(14) ตองปองกันดูแลมิใหมีสัตวทุกชนิดภายในบริเวณที่ใชทําการผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหาร
ที่ผลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ
(15) ตองติดปายขอความตาม (13) และ (14) ไวในทีส่ ามารถมองเห็นไดชดั เจนในบริเวณดังกลาว
(16) จัดหองนํ้ า หองสวม และเครื่องสุขภัณฑ พรอมดวยสบูสําหรับลางมือใหเพียงพอแก
จํานวนคนงาน และใหมีการรักษาความสะอาด พรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปนประจําวันดวย
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การขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
(แบบ อ.5)
หลังจากผูรับอนุญาตผลิตอาหารไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ไปเรียบรอยแลว
และมีความประสงคจะขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหารไปอยู ณ ที่แหงใหม
1. กรณีที่สถานที่ผลิตยายอยูภายในจังหวัดเดียวกัน ผูรับอนุญาตจะตองยื่นแบบ อ.5 คําขอ
อนุญาตยายสถานทีผ่ ลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร พรอมทั้งสงเอกสารประกอบการพิจารณา ไดแก
- รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิตอาหาร
- แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ของโรงงานและสิง่ ปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน
- แบบแปลนอาคารแสดงดานหนาและดานขางของอาคารผลิตอาหารทีถ่ กู ตองตามมาตราสวน
รวมถึงแบบแปลนพืน้ แสดงบริเวณตาง ๆ ในการผลิตภายในอาคาร และตําแหนงของเครือ่ งจักรทีใ่ ชในการ
ผลิตสอดคลองตามรายการเครื่องจักรที่แจง และกรรมวิธีการผลิตของอาหารแตละประเภทที่เหมาะสม
ถูกตองตามมาตราสวน
- ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
- หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต และ
หนังสือมอบอํานาจ แลวแตกรณี
ซึง่ เจาหนาทีจ่ ะตองพิจารณารายละเอียดเอกสารดังกลาว พรอมทัง้ ตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
โดยจะใชระยะเวลาดําเนินการเชนเดียวกับการยื่นแบบ อ.1 (35 วัน)
2. กรณีที่สถานที่ผลิตยายไปอยู ณ ที่แหงใหม โดยขามจังหวัด (ซึ่งผลิตอาหารที่มอบอํานาจ
ใหจังหวัด) ผูรับอนุญาตจะตองยื่นแบบ อ.5 พรอมสงเอกสารประกอบการพิจารณาเชนเดียวกับขอ 1
ณ จังหวัดที่ไดรับอนุญาตครั้งแรก ซึง่ เจาหนาที่จะพิจารณารายละเอียดเอกสารดังกลาวพรอมสงขอมูลที่
เกีย่ วของทัง้ หมด (รวมถึงรายละเอียดการผลิตของอาหารแตละประเภทที่ไดรับอนุญาตไว) โดยทําหนังสือ
แจงจังหวัดแหงใหมที่ผูรับอนุญาตจะไปตั้งโรงงานผลิตอาหารใหพิจารณาดําเนินการตอไป
ขัน้ ตอนการพิจารณาและอนุญาตการยายสถานที่ผลิตอาหาร ตามแผนภูมิดังตอไปนี้
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แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
(แบบ อ.5)
จุดเริ่มตน
ผูประกอบการยื่นคําขอยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
(อ.5) พรอมเอกสาร/หลักฐาน ตอนักวิชาการ
นวช.พิจารณาวา
ครบถวนถูกตองหรือไม

B

ไมครบถวน

ครบถวน

นวช. ลงLog book เพือ่ ลําดับเจาหนาที่
ผูพิจารณา
ธุรการลงเลขรับคําขอยายสถานที่ผลิตอาหารและ
บันทึกขอมูลเขาระบบสารสนเทศ พรอมทั้งพิมพใบ
รับคําขอและใบนัดใหผูยื่นคําขอ
ธุรการเบิกแฟมประวัติการอนุญาตเดิม
พรอมทัง้ แนบเอกสาร/หลักฐานใหมใหกับ
นักวิชาการพิจารณา
(กลุมอาหารมอบอํานาจ)
กรณียายขามจังหวัด

เชิญพบผูขอฯ

ไมถูกตอง

มาแกไขเพิ่มเติม

นักวิชาการ
พิจารณา
ถูกตอง

กรณี ตจว.
กลุมอาหารที่ไมไดมอบ
อํานาจ

นักวิชาการติดตอนัดตรวจสถานที่
(กรณี กทม.)

จุดสิ้นสุด
จัดเก็บเอกสาร
นักวิชาการทําหนังสือแจง
จังหวัด พรอมสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด
ใหจังหวัดเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป
นักวิชาการทําหนังสือแจง
จังหวัด เพื่อใหดําเนินการ
ตรวจสถานที่ผลิต หรือขอ
ขอมูลเพิม่ เติม (แลวแตกรณี)
จังหวัดสงผลการ
ตรวจสถานที่หรือสงขอมูล

ไมได

B

นวช.สงเรื่องคืนผูยื่นคําขอ
พรอมหลักฐาน

สถานทีอ่ ยูในเกณฑอนุญาตได
หรือไม

เพิม่ เติม (แลวแตกรณี)

ได

1

1
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D

1

นวช. แจงผูยื่นคําขอ
แกไข และใหกําหนด
ระยะเวลาในบันทึกการ
ตรวจหรือทําหนังสือถึง
จังหวัด (แลวแตกรณี)

B

ไมได

G

นักวิชาการ ไมตองแกไข
พิจารณาวาตองแกไข
ปรับปรุงหรือไม

ตองแกไข

H

คืนเรื่องให
นักวิชาการทบทวน

ไดรับการติดตอ
ภายในกําหนด

เสนอเรื่องให หนก.
โดยใชบันทึกขอความ

D

ตองให
ผปก.แกไขเพิ่มเติม
หรือไม
ไมตองแกไข

ไมตองแกไข

ลงนาม

หนก.สงเรื่องใหธุรการ
เสนอตามลําดับ

ทบทวนเรื่อง
D

E

พิจารณาลงนามหรือไม
ตองแกไข

ตองแกไข

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

G

ไมลงนาม

ธุรการรับผล
การพิจารณาของ หนก./
ผอก. ลงนาม
หรือไม

E

H

กรณีตางจังหวัด

แยก อ.2 ที่พิมพสลักหลัง
อนุญาตแลว/หนังสือ
เพื่อสงใหจังหวัด (แลวแตกรณี)
- ระยะเวลาไมเกิน 35 วัน (กรณี กทม.)
- ระยะเวลาไมเกิน 60 วัน (กรณีตางจังหวัด)
(กลุมอาหารที่ไมไดมอบอํานาจ)
ทั้งนี้ไมรวมระยะเวลาการปรับปรุงแกไข
สถานที่ของผูขออนุญาต

สงเรื่องคืน
ตามลําดับชั้น

ธุรการบันทึกขอมูลผลสรุปเขา
ระบบสารสนเทศดานอาหาร กรณี กทม
ธุรการแยก อ.2 ที่พิมพสลักหลังอนุญาต
แลว/หนังสือเพื่อเตรียมใหผูยื่นคําขอ
ธุรการสง อ.2/หนังสือใหผูยื่นคําขอ
เมื่อมาขอรับและเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ตามแรงมา (แลวแตกรณี)
ธุรการจัดเก็บเอกสาร
จุดสิ้นสุด
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การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ ส.4)
หลังจากผูรับอนุญาตผลิตอาหารไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ไปเรียบรอยแลว
และมีความประสงคจะเพิ่มเติม/แกไข/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดในสถานที่ผลิต ดังนี้
1. กรณีเพิม่ /ขยายเครือ่ งจักรอุปกรณการผลิต หรือขอเปลีย่ นแปลงการจัดการติดตัง้ เครือ่ งจักร
อุปกรณ หรืออืน่ ๆ ของสถานทีผ่ ลิตอาหารตามทีไ่ ดรบั อนุญาตไปแลว กรณีเชนนีผ้ รู บั อนุญาตจะตองยืน่ แบบ
ส.4 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร โดยแจงรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง/แกไข/เพิ่มเติม
พรอมทัง้ สงเอกสารประกอบการพิจารณาในสิ่งที่ขอเปลี่ยนแปลง และเจาหนาที่จะตองไปตรวจสถานที่ผลิต
เพือ่ ตรวจสอบวามีการเพิม่ เติม/แกไข/เปลีย่ นแปลงตามทีแ่ จงไวหรือไม อยางไร (ระยะเวลาดําเนินการ 35 วัน)
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดํ าเนินกิจการ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตผลิต
เปลีย่ นแปลงทีต่ งั้ เหลานีใ้ หผรู บั อนุญาตสงเอกสารหลักฐานประกอบ การเปลีย่ นแปลงเชนนีเ้ จาหนาทีไ่ มตอ ง
ไปตรวจสอบสถานที่ผลิต สามารถพิจารณาตามเอกสารประกอบ และสลักหลังในใบอนุญาตได (ระยะเวลา
ดําเนินการ 5 วัน)
อนึ่ง การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร กรณีขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่ม
ประเภท จะใชแบบ อ.1 ในการยื่นขออนุญาตโดยแจงรายการอาหารที่ขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่มประเภท
พรอมทัง้ สงเอกสารรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่จะตองไปตรวจสถานที่ผลิตอาหาร และ
ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 1
ขัน้ ตอนการพิจารณาและอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ตามแผนภูมิดังนี้
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แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)
จุดเริ่มตน

จุดสิ้นสุด

ผปก. ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต (ส.4)
พรอมเอกสาร/หลักฐาน
ตอ นวช.

B

ธุรการให ผปก.ลงชื่อรับคืน
ใบอนุญาตที่แกไขเปลี่ยนแปลง
รายการแลว และเก็บแฟม
นวช.เสนอลงนามสลักหลังอนุญาต
เปลี่ยนแปลงแกไขรายการ
ในใบอนุญาตตามลําดับชั้น

ไมครบถวน ไมถูกตอง

นวช.
คืนคําขอ
ใหกับ ผปก.

ถูกตอง

นวช. ตรวจสอบคําขอฯ
และเอกสารหลักฐาน

นวช. ไมถูกตอง
ตรวจสอบถูกตอง
C
หรือไม

ครบถวนถูกตอง

ธุรการลงรับคําขอและ
ออกใบรับคําขอให ผปก.
ธุรการเบิกแฟมประวัติการอนุญาต
เดิม พรอมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐาน
ใหมใหกับผูพิจารณา

C

ไมตองตรวจสถานที่

นวช.พิจารณา
ตองตรวจสถานที่

นวช.รางรายการเปลี่ยน
แปลงแกไขในใบอนุญาต

ธุรการพิมพสลักหลัง
รายการเปลี่ยนแปลง
แกไขในใบอนุญาต

นวช. ประสาน ผปก.
เพื่อตรวจสถานที่

ใหปรับแกไขและ
ถูกตองเปนไปตามที่ขอแกไข
ตรวจสอบซํ้า หรือสง ไมถกู ตอง
นวช.ตรวจสอบ
เอกสารเพิ่มเติมตาม
สถานที่
ระยะเวลากําหนด
ไมแกไข

แกไขแลว
B

รายการที่แจงเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตอาหาร ไดแก
- การเปลีย่ นชื่อผูรับอนุญาต (กรณีนิติบุคคล) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะเปนบริษัทมหาชน
- การเปลีย่ นชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนตัวผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
- การเปลีย่ นชื่อตัว/ชื่อสกุล ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา)
- การเปลีย่ นแปลงเลขที่ตั้ง/ที่อยู (ที่ไมใชเปนการยายสถานที่) ของสถานที่รับอนุญาต
- การแกไขการจัดกลุมประเภทอาหารที่อนุญาตไว

หมายเหตุ :
- นวช. หมายถึง นักวิชาการอาหารและยา
- ผปก. หมายถึง ผูประกอบการ
- กรณีตรวจ เชน เพิ่มเครื่องจักร เปนตน
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Q & A คําถาม : คําตอบ
ประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและการขอเปลี่ยนแปลงแกไขสถานที่ผลิตอาหาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Q. : สถานทีผ่ ลิตอาหารที่เขาขายเปนโรงงาน ซึ่งจะตองยื่นคําขออนุญาตผลิตอาหาร (อ.1)
มีลกั ษณะเปนอยางไร
A. : สถานทีผ่ ลิตอาหารทีเ่ ขาขายเปนโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตซึ่งเขาขายโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใชเครื่องจักรกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา หรือ
กําลังเทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักร
หรือไมก็ตาม
2. Q. : เมือ่ ผูป ระกอบการยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) แกเจาหนาที่และเจาหนาที่
ไดรบั คําขอฯดังกลาวแลว จะใชระยะเวลานานเทาใด จึงจะนัดตรวจสถานที่ผลิตและ
นานหรือไม จึงจะไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร
A. : กอนทีเ่ จาหนาที่จะรับคําขอฯจะตองตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานในลักษณะที่
พรอมจะตรวจสถานที่ได และเมื่อเจาหนาที่ไดรับเรื่องจะนัดหมายการตรวจสถานที่ และ
หลังจากตรวจสถานที่ผลิตอาหารแลวจะออกใบอนุญาตผลิตอาหารใหไมเกิน 35 วันทําการ
(กรณี กทม.) ทัง้ นี้ไมรวมระยะเวลาการปรับปรุงแกไขสถานที่ผลิตของผูขออนุญาต
3.

Q. : ใบอนุญาตผลิตอาหารตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม อยางไร
A. : อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหารจะคิดตามจํานวนคนงานที่ใช และ/หรือกําลังแรง
มาของเครือ่ งจักรที่ใช เชน ถามีคนงานตั้งแต 7 คน แตไมถึง 20 คน โดยไมใชเครื่องจักรหรือ
ใชเครือ่ งจักรทีม่ ีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมา จะตองชําระคาธรรมเนียม 3,000 บาท แตถาหาก
มีการใชเครื่องจักรตั้งแต 10 แรงมา แตไมถึง 25 แรงมา โดยจะใชคนงานหรือไมก็ตาม
จะตองชําระคาธรรมเนียม 7,000 บาท เปนตน

4.

Q. : เมือ่ ไดรบั ใบอนุญาตผลิตอาหารแลวสามารถผลิตอาหารเพื่อจําหนายไดทันทีหรือไม
A. : ถาหากอาหารทีผ่ ลิตจัดอยูในประเภทอาหารทั่วไป เชน แปง ขนมจีน กวยเตี๋ยว เปนตน
ก็สามารถผลิตไดเลย แตหากอาหารที่ผลิตเปนอาหารควบคุมเฉพาะ เชน เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุทปี่ ด สนิท ฯลฯ ตองขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิต
เพือ่ จําหนายได หากเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เชน ชา กาแฟ ฯลฯ ตองขอ
จดทะเบียนอาหารกอน (ยกเวนรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี ตองยื่นคําขอใชฉลาก
อาหารกอน) และหากเปนอาหารที่ตองมีฉลาก เชน ผลิตภัณฑเนื้อสัตว ฯลฯ ตองแจง
รายละเอียดอาหารกอน (ยกเวนอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษและผลิตภัณฑกระเทียม ตองยื่น
คําขอใชฉลากอาหารกอน) เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิตเพื่อจําหนายได
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5.

Q. : ในอนาคตหากประสงคจะยายสถานที่ผลิตอาหารไปอยู ณ ที่แหงใหม โดยขามจังหวัด เชน
จากกรุงเทพฯไปตางจังหวัด หรือจากตางจังหวัดเขามาในกรุงเทพฯ ซึง่ เดิมเคยไดรบั ใบอนุญาต
ผลิตแหงเกาไวแลว จะตองดําเนินการอยางไร (หากเปนกรณีอาหารที่มอบอํานาจใหจังหวัด)
A. : ตองยืน่ คําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารตามแบบ อ.5 พรอมแนบ
หลักฐานตาง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย เชน รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้ง
อุปกรณทใี่ ชในการผลิตอาหาร แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง แบบแปลนแสดงดานหนาและดานขางของอาคารผลิตอาหาร รวมถึงแบบแปลน
พืน้ แสดงบริเวณตาง ๆ ในการผลิตภายในอาคาร และใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
เปนตน ณ จังหวัดที่ไดรับอนุญาตครั้งแรก ซึ่งเจาหนาที่จะพิจารณารายละเอียดเอกสาร
ดังกลาว พรอมสงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยทําหนังสือแจงจังหวัดแหงใหมที่ผูรับอนุญาต
จะไปตัง้ โรงงานผลิตอาหารใหพิจารณาดําเนินการตอไป

6.

Q. : หลังจากไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารไปเรียบรอยแลว หากมีความประสงคที่จะขอ
เปลีย่ นแปลง แกไข เพิ่มเติมรายละเอียดในสถานที่ผลิตจะตองทําอยางไร
A. : จะตองยืน่ คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหารตามแบบ ส.4 หากเปน
การเพิม่ /ขยายเครื่องจักรอุปกรณการผลิต หรือขอเปลี่ยนแปลงการจัดการติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ หรืออื่น ๆ ของสถานที่ผลิตอาหารตามที่ไดรับอนุญาตไปแลว ตองสงเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในสิ่งที่ขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งเจาหนาที่จะตองไปตรวจสถานที่ผลิต
เพือ่ ตรวจสอบวามีการเพิ่มเติม/แกไข/เปลี่ยนแปลงตามที่แจงไวหรือไม อยางไร ถาเปนกรณี
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงผูดําเนินกิจการ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตผลิต เปลี่ยนแปลง
ทีต่ งั้ ตองสงเอกสารหลักฐานประกอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเชนนี้เจาหนาที่ไมตองไปตรวจ
สอบสถานทีผ่ ลิต สามารถพิจารณาตามเอกสารประกอบและสลักหลังในใบอนุญาตไดเลย

7.

Q. : เมือ่ ไดรบั ใบอนุญาตผลิตอาหารประเภทหนึ่ง เชน นมโค มีความประสงคจะขอผลิตอาหาร
เพิม่ เติมจากเดิม เชน นมเปรี้ยวหรือนมปรุงแตง ฯลฯ จะตองดําเนินการอยางไร
A. : จะตองยืน่ ขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่มประเภทโดยใชแบบ อ.1 พรอมทั้งแจงรายการอาหาร
ทีข่ ออนุญาตผลิตอาหารเพิ่มประเภท และสงเอกสารรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ซึง่ เจาหนาที่จะไปตรวจสถานที่ผลิตอาหารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตตอไป

8.

Q. : ผูร บั มอบอํานาจสามารถลงนามในคําขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร
(อ.5) และคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4) ไดหรือไม
A. : ไมได ผูล งนามตองเปนผูดําเนินกิจการที่มีชื่อระบุอยูในใบอนุญาต หรือผูดําเนินกิจการ
ทีไ่ ดรบั การแตงตั้งใหม (รายละเอียดตามตัวอยางหนา 33) ซึ่งตองมีระบุอยูในแบบ ส.4
ขอเปลีย่ นแปลงผูดําเนินกิจการมาพรอมกับคําขอดังกลาว หากผูดําเนินกิจการไมไดอยู
ดําเนินการในขณะนั้น ก็อาจใหกรรมการของนิติบุคคลผูขออนุญาตลงชื่อแทนในคําขอตาม
เงือ่ นไขที่แจงในหนังสือรับรองการจดทะเบียนได
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9.

Q. : การตรวจสถานที่ผลิตอาหารจะตรวจตามหลักเกณฑ GMP สุขลักษณะทั่วไปทุกประเภท
อาหารที่ผลิตหรือไม
A. : การตรวจสถานที่ผลิตอาหารที่จะตองตรวจตามเกณฑ GMP สุขลักษณะทั่วไป จะตรวจ
สําหรับผูผลิตอาหารในกลุม 54 ประเภท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 สวนนํ้าบริโภคจะตรวจ
ตามเกณฑ GMP นําบริ
้ โภค ซึ่งปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220)
พ.ศ.2544 นอกเหนือจากนัน้ จะตรวจตามเกณฑการพิจารณาสถานที่ผลิตและนําเขาฯ
ซึง่ อาหาร (Minimum Requirement)

10. Q. : การยืน่ คําขอตาง ๆ เชน อ.1, อ.5 และ ส.4 สามารถใหบุคคลอื่นมายื่นเรื่องแทนไดหรือไม
A. : การยืน่ คําขอตาง ๆ ดังกลาวขางตน หากผูดําเนินกิจการหรือผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูข ออนุญาต ไมสามารถดําเนินการยื่นคําขอฯดังกลาวไดดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทนไดพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท
11. Q. : การขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่มประเภท (กรณีเปนอาหารที่อยูในขายบังคับ GMP) หลังจากที่
ไดรบั ใบอนุญาตผลิตอาหารไปแลว เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจสถานที่ผลิตอาหาร การบันทึกการ
ตรวจสถานที่ผลิตในแบบฟอรม GMP สุขลักษณะทั่วไป ตส.1 (45) จะตองทําการบันทึก
อยางไร
A. : การตรวจสถานทีผ่ ลิตในลักษณะดังกลาว จะตองทําการบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตใน
แบบฟอรม GMP สุขลักษณะทัว่ ไป ครบทุกหมวด เนื่องจากสถานที่ผลิตอาหารดังกลาว
ไดรบั อนุญาตผลิตอาหารไปแลว ดังนั้นจึงสามารถบันทึกขอมูลไดทุกหมวด
12. Q. : กรณีสถานทีผ่ ลิตเปนบานพักอาศัยดัดแปลงและมีเครื่องจักรแรงมาเกิน 5 HP จะตองขอที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่เขต (กทม.) อยางไร
A. : ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดแบงโรงงานเปน
3 จําพวก คือ โรงงานจําพวกที่ 1 สามารถประกอบกิจการโรงงานไดทันทีตามความประสงค
จําพวกที่ 2 ตองแจงใหทราบกอนการประกอบกิจการโรงงาน และจําพวกที่ 3 ตองไดรับ
อนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได ซึ่งผูผลิตจะตองติดตอที่กรมโรงงานกอนที่จะมายื่นที่ อย.
เพือ่ จะไดทราบวาสถานที่ของตนอยูในจําพวกใดเชนเดียวกับเขต (กทม.) ก็คงตองไปติดตอ
เพือ่ ปฏิบัติใหถูกตองในสวนของ กทม. ตอไปดวย ดังนั้นผูที่ประสงคจะผลิตอาหารจะตอง
ติดตอกับหนวยราชการทั้ง 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 จะตองดําเนินการอยางไร
A. : สถานที่ผลิต A จะตองทําหนังสือยินยอมใหสถานที่ผลิต B ใชแบบแปลนแผนผังและ
เครื่องจักรของสถานที่ผลิต A โดยผูม อี านาจลงชื
ํ
่อแทนนิติบุคคลของสถานที่ผลิต A เปนผู
ลงนามในหนังสือยินยอมดังกลาว สวนสถานที่ผลิต B ตองยืน่ คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต
อาหารโดยใชแบบ อ.1 พรอมทั้งแจงรายการอาหารที่ขออนุญาตผลิต และสงเอกสาร
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเจาหนาที่จะไปตรวจสถานที่ผลิตอาหารเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตตอไป และสถานที่ผลิต A จะตองมีหนังสือแจงยกเลิกใบอนุญาตผลิตของ
ตนทันทีที่ใบอนุญาตผลิตของ B ไดลงนามแลว
14. Q. : สถานทีผ่ ลิตอาหารแหงเดียวกันสามารถมีใบอนุญาตผลิตอาหารหลายใบไดหรือไม อยางไร
A. : สถานทีผ่ ลิตอาหารที่มีเลขที่ตั้งเดียวไมสามารถมีใบอนุญาตผลิตอาหารไดหลายใบ กรณีเปน
นิตบิ คุ คลเดียวกัน ยกเวนสถานที่ผลิตนั้นมีเลขที่ตั้งหลายเลขหมายตาง ๆ กัน จึงสามารถมี
ใบอนุญาตผลิตอาหารไดหลายใบในนามนิติบุคคลเดียวกัน
15. Q. : โรงงานผลิตยามีการแบงสวนหนึ่งของอาคารผลิตยาผลิตอาหารเสริม จะสามารถดําเนินการ
ไดหรือไม
A. : สามารถดําเนินการไดถามีการแบงพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน ทางเขา-ออกแยกออกจากกัน
โดยเด็ดขาด
16. Q. : กรณีหา งสรรพสินคาขออนุญาตผลิตอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภค
ทันที จะมีเกณฑอะไรในการตรวจและจะตองมีการกั้นในสวนที่ปรุง/จําหนาย หรือไม อยางไร
A. : จะตรวจตามเกณฑการพิจารณาสถานที่ผลิตและนําเขาซึ่งอาหาร (Minimum Requirement)
เนือ่ งจากเปนอาหารที่ไมไดอยูในขายที่บังคับ GMP อยางไรก็ตามในสวนที่ปรุงและจําหนาย
ควรจัดใหมหี อ งหรือบริเวณทีแ่ ยกออกจากกันเปนสัดสวน หรือมีมาตรการปองกันการปนเปอ น
จากลูกคาหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ
17. Q. : กรณีเปลีย่ นชื่อสถานที่ผลิต (นิติบุคคล) ตองทําเรื่องขออนุญาตใหมหรือไม อยางไร
A. : กรณีเลขทะเบียนการคาพาณิชยเปนเลขเดิม ใหยื่นขอเปลี่ยนชื่อสถานที่ผลิต (นิติบุคคล)
ในแบบฟอรมคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสถานที่ผลิต (นิติบุคคล) ใบอนุญาตฉบับจริง และหนังสือ
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทน (แลวแตกรณี) โดยการขอเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เจาหนาทีไ่ มตองไปตรวจสอบสถานที่ผลิต สามารถพิจารณาตามเอกสารประกอบและ
สลักหลังในใบอนุญาตไดเลย แตหากเลขทะเบียนการคาเปนเลขใหม ถือวาเปนคนละ
นิตบิ คุ คล ตองยื่นขออนุญาต อ.1 ใหม พรอมขอใชเอกสารแบบแปลนชุดเดิมได แตกรณีนี้
เจาหนาที่ตองไปตรวจสถานที่ผลิตกอนออกใบอนุญาต
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18. Q. : กรณีกลุม แมบานขออนุญาตผลิตอาหารที่มีกระบวนการผลิตเหมือนกัน ตางกันตรงภาชนะ
บรรจุ เชน ปลาราตมบรรจุขวดพลาสติกกับปลาราบรรจุขวดแกวปดสนิท จะตองจัดประเภท
และขออนุญาตลักษณะใดบาง
A. : การจัดประเภทอาหารวาอยูในประเภทใดนั้น ขึ้นอยูกับสูตรสวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต
ภาชนะบรรจุ และจุดประสงคการใช ดังนั้นกรณีปลาราตมบรรจุขวดพลาสติก หากมีจุด
ประสงคเพื่อใชปรุงรสก็จะจัดเปนอาหารทั่วไปประเภทเครื่องปรุงรส ซึ่งตองยื่นคําขออนุญาต
ตัง้ โรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) เมื่อไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารแลวสามารถผลิตอาหาร
เพือ่ จําหนายไดทันที สวนปลาราบรรจุขวดแกวปดสนิทจัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะ ประเภท
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท จะตองยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
และคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.17) เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิตเพื่อ
จําหนายได

ภาคผนวก
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กลุม อาหาร 54 ประเภท ที่ตองดําเนินการตาม GMP กฎหมาย และ
รายการประเภทอาหารที่มอบอํานาจและไมไดมอบอํานาจใหจังหวัด
กลุม 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ
ประเภท

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

มอบอํานาจใหจังหวัด
ดําเนินการ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
และเครื่องดื่มชนิดแหง เฉพาะ
มะนาว ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม และ
เครื่องดื่มที่ทําจากธัญพืช ไดแก
ขาวสาลี ขาวฟาง ขาวโพด
ลูกเดือย เม็ดบัว ถั่วแดง ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง ยกเวนเครือ่ งดืม่ ทีม่ กี า ซ
คารบอนไดออกไซด หรือออกซิเจน
ผสมอยูดวย

1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

(ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543, (ฉบับที่ 230)
พ.ศ.2544 และ (ฉบับที่ 290) พ.ศ.2548

2. โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มี
โซเดียมซัยคลาเมต
3. นมดัดแปลงสําหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
4. นมปรุงแตง
5. นมเปรี้ยว
6. นมโค

ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531)



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



(ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 282)
พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547



7. ผลิตภัณฑของนม
8. วัตถุเจือปนอาหาร
9. อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่อง
สําหรับทารกและเด็กเล็ก
10. อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุม
นํ้าหนัก
11. อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
12. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
13. ไอศกรีม





เฉพาะสีผสมอาหารที่ผลิต
โดยวิธีแบงบรรจุ

ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537), 171 (พ.ศ.2539) และ
(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547
ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532)



ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537)
ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535), 179 (พ.ศ.2540) และ
(ฉบับที่ 253) พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544 และ (ฉบับที่ 257)
พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545



14. สตีวิโอไซดและอาหารที่มีสวนผสม
ของสตีวิโอไซด *
หมายเหตุ
*
เปนอาหารที่ไมอยูในขายบังคับ GMP

หมายถึง ไมไดมอบอํานาจใหจังหวัด

หมายถึง มอบอํานาจใหจังหวัด
“มีขอความ” หมายถึง มอบอํานาจใหบางสวน





ทุกชนิด ยกเวนไอศกรีมชนิดผง
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กลุม 2 : อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ประเภท

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. กาแฟ
2. เกลือบริโภค *
3. ขาวเติมวิตามิน
4. ไขเยี่ยวมา
5. ครีม
6. เครื่องดื่มเกลือแร
7. ช็อกโกแลต
8. ชา
9. ซอสบางชนิด
10. นํานมถั
้
ว่ เหลืองในภาชนะ
บรรจุทปี่ ด สนิท **
11. นํ้าสมสายชู
12. นํ้ามันถั่วลิสง
13. นํ้ามันมะพราว
14. นํ้ามันปาลม
15. นํ้ามันเนย
16. นํ้ามันและไขมัน
17. นํ้าปลา
18. นํ้าแรธรรมชาติ
19. เนย
20. นํ้าผึ้ง **
21. เนยแข็ง
22. เนยเทียม
23. เนยใสหรือกี
24. ผลิตภัณฑปรุงรสทีไ่ ดจากการ
ยอยโปรตีนของถัว่ เหลือง
25. แยม เยลลี มารมาเลด
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
26. รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ
รอยัลเยลลี ***
27. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
28. ชาสมุนไพร
29. นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปดสนิท

(ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546
ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537)
ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536)
(ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543
ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527)
(ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546
(ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543

30. นํ้าแข็ง

มอบอํานาจใหจังหวัด
ดําเนินการ











(ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543
ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) และ (ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544
ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) และ (ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544
ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) และ (ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 248) พ.ศ.2544



(ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543



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



(ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524), ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534),
(ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544, (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547
ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527), ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534),
(ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548























31. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
หมายเหตุ
* ไมตองยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5) และเปนอาหารที่ไมอยูใน
ขายที่บังคับ GMP
** กรณีทไี่ มเขาขายเปนโรงงาน ไมตอ งยืน่ คําขอรับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหาร (แบบ สบ.1) และจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5)
*** เปนอาหารทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดใหตอ งสงมอบแบบฉลาก ตองยืน่ คําขอใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
 หมายถึง ไมไดมอบอํานาจใหจังหวัด
 หมายถึง มอบอํานาจใหจังหวัด
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กลุม 3 : อาหารที่ตองมีฉลาก
ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขนมปง
ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
นํ้าเกลือปรุงอาหาร
แปงขาวกลอง
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
วัตถุแตงกลิ่นรส
วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี

8. หมากฝรั่งและลูกอม
9. อาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูป
ทีพ่ รอมบริโภคทันที *
10. อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ **
11. อาหารซึ่งมีการใชกรรมวิธีการ
ฉายรังสี *
12. อาหารทั่วไปที่เปนอาหารดัดแปร
พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม *

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

มอบอํานาจใหจังหวัด
ดําเนินการ

(ฉบับที่ 224) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 225) พ.ศ.2544
ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523)
(ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544
ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) และ (ฉบับที่ 263)
พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544



(ฉบับที่ 238) พ.ศ.2544
ฉบับที่ 103 (พ.ศ.2529)



(ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545















กลุม 4 : อาหารทั่วไป
ประเภท

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

มอบอํานาจใหจังหวัด
ดําเนินการ

1. อาหารแชเยือกแข็ง *
2. อาหารแชเยือกแข็งที่ไดผานการเตรียม
(prepared) และหรือการแปรรูป
(processed)

-




หมายเหตุ
* เปนอาหารที่ไมอยูในขายที่บังคับ GMP
** เปนอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหตองสงมอบแบบฉลาก ตองยื่นคําขอใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
 หมายถึง ไมไดมอบอํานาจใหจังหวัด
 หมายถึง มอบอํานาจใหจังหวัด
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(ตัวอยาง)
แบบ อ.1

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
-------------------------------------เขียนที่ …บริษัท กวีฟดู โปรดักส จํากัด….
วันที…
่ 10……เดือน…มิถุนายน…..พ.ศ…2547…
1. ขาพเจา…………นายกวี สิงหล……………. อายุ……50.…… ป สัญชาติ……ไทย…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…411 611 711 811..ออกให ณ……กทม...………... อยูเลขที่……20….....
ตรอก/ซอย………ประชา………ถนน…ประชาอุทิศ……..หมูที่……-..….ตําบล/แขวง……บางซื่อ…………
อําเภอ/เขต…………บางซื่อ………….จังหวัด……กรุงเทพมหานคร……..โทรศัพท…..02-590-7456….….
2. ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ.…บริษัท กวีฟดู โปรดักส จํากัด.………
(ชื่อผูขออนุญาต)

โดยมี……นายกวี สิงหล……. เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ..…บริษัท กวีฟูดโปรดักส จํากัด…….
อยูเ ลขที…
่ ……20……..ตรอก/ซอย…….……-………….ถนน….…เอกชัย……….หมูที่………-….………
ตําบล/แขวง………บางบอน…….อําเภอ/เขต………บางบอน….…… จังหวัด…..…กรุงเทพมหานคร….…
โทรศัพท…………-………….และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่…………20.………ตรอก/ซอย……-..……
ถนน……เอกชัย…….หมูที่……-………ตําบล/แขวง……บางบอน………อําเภอ/เขต……บางบอน……….
จังหวัด…….กรุงเทพมหานคร………… โทรศัพท……………-……………..
3. เพือ่ ผลิตอาหาร……..…- อาหารควบคุมเฉพาะ ไดแก สีผสมอาหาร………………………
……………………………………….… - อาหารทัว่ ไป ไดแก เครื่องปรุงรส…………………………………
4. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) รายการเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ พรอมทัง้ อุปกรณทใี่ ชประกอบในการผลิตอาหาร จํานวน 2 ชุด
(2) แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน 2 ชุด
(4) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5) สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
(6) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(7) สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย
(8) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย
(ลายมือชือ่ )…………กวี สิงหล………………. ผูยื่นคําขอ
(นายกวี สิงหล)
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(ตัวอยาง)

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ
ติดอากร
แสตมป
30 บาท

เขียนที่ …..สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา…...
วันที่ …11… เดือน …พฤศจิกายน… พ.ศ…2547….

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา …….…บริษัท อะควอนารี (ไทยแลนด) จํากัด………….………....
(ชือ่ และประเภทนิตบิ ุคคล) สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่ ……123/4.…. ตรอก/ซอย …พหลโยธิน 48....…
ถนน ……พหลโยธิน….. หมูที่ …-…. ตําบล/แขวง ……ลาดยาว…….. อําเภอ/เขต …...…จตุจักร….……..
จังหวัด …กรุงเทพมหานคร……. โดยมี ……………………นายยอดรัก ตระกูลสุข..…………………….…
(ชื่อกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

เปนผูม อี านาจจั
ํ
ดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย
เลขที่ ..24/2547.. ลงวันที่ …6 เมษายน 2547 …. ขอมอบอํานาจและแตงตั้งให …นายยอดรัก ตระกูลสุข...
(ชื่อผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)

เปนผูด าเนิ
ํ นกิจการและมีอานาจกระทํ
ํ
าการแทนขาพเจาในการทีจ่ ะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามพระราชบัญญัตอิ าหารพ.ศ.2522
ทัง้ นีโ้ ดยให ………นายยอดรัก ตระกูลสุข……….. เปนผูลงลายมือชื่อในคํารอง คําใหการหนังสือชี้แจง
(ชื่อผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)

และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเขาฯ ตออายุใบอนุญาตการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร การขออนุญาตใชฉลากอาหาร แกไขตัดทอนเพิ่มเติมเอกสารเหลานั้น รับรองเอกสารตาง ๆ
รับทราบคําสัง่ ทางราชการ ตลอดจนกิจการอื่น ๆ อันเปนปกติธุระที่ผูรับอนุญาตโดยทั่ว ๆ ไปจะพึงกระทําได
การใดที่ผูดําเนินกิจการและผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป ภายใตขอบเขตแหงการ
มอบอํานาจนี้ ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ ทัง้ นีต้ งั้ แตวนั ที่ …..11 พฤศจิกายน 2547…..
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัท

ลงชือ่ …………………………………... ผูมอบอํานาจและแตงตั้ง
( ……นายยอดรัก ตระกูลสุข…….) ผูดําเนินกิจการ
กรรมการ
ลงชือ่ …………………………………... ผูมอบอํานาจและแตงตั้ง
( ………………………………….) ผูด าเนิ
ํ นกิจการ

บริษัทผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพัน

ลงชือ่ ………………………………..….. ผูรับมอบอํานาจ
( …นายยอดรัก ตระกูลสุข……….)
ลงชือ่ …………………………..……….. พยาน
( …นายรักเกียรติ จงดี..………….)
ลงชือ่ ………………………………….... พยาน
( …นางสาวดวงชีวัน ทองแท…….)
หมายเหตุ : ใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฉบับลาสุดดวย
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หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากร
แสตมป
30 บาท

เขียนที่ …..สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา…...
วันที่ …11… เดือน …พฤศจิกายน… พ.ศ…2547….

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ………….……นายยอดรัก ตระกูลสุข……………….. (ชื่อบุคคล)
ในนามของ ………………บริษัท อะควอนารี (ไทยแลนด) จํากัด .………..…… (ชื่อสถานที่ประกอบการ)
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่ …123/4……. ตรอก/ซอย ……พหลโยธิน 48…… ถนน …พหลโยธิน……
หมู …-…. ตําบล/แขวง ……ลาดยาว…… อําเภอ/เขต ……จตุจักร……. จังหวัด …กรุงเทพมหานคร……
ขอมอบอํานาจและแตงตั้งให …………………นางตองรัก ตระกูลสุข………………………….……………
เปนผูม อี านาจในการ
ํ
……ยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร แกไขเพิ่มเติม ตัดทอน ชี้แจง..………….
……………………………และใหการเกี่ยวกับการขออนุญาตเหลานี้……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
การใดทีผ่ รู ับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไปภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจนี้
ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้เปนการมอบอํานาจให
เฉพาะคราวเพือ่ ดําเนินการใดตามที่ระบุไวขางตนเทานั้น ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ..…11 พฤศจิกายน 2547………..
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัท

ลงชือ่ …………………………………..….. ผูมอบอํานาจ
( ……นายยอดรัก ตระกูลสุข…….)
ลงชือ่ …………………………………..….. ผูมอบอํานาจ
( …………………………………….)
ลงชือ่ ………………………………..….. ผูรับมอบอํานาจ
( ……นางตองรัก ตระกูลสุข……….)
ลงชือ่ …………………………..………..….. พยาน
( ……นายรักเกียรติ จงดี…………...)

ลงชือ่ …………………………………..….... พยาน
( ……นางสาวดวงชีวัน ทองแท…….)
หมายเหตุ : 1. ตองระบุอานาจให
ํ
ชัดเจนวาไดกระทําการอยางใด เชน ยื่นคําขออนุญาตผลิตอาหาร
คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร แกไขเพิ่มเติม ตัดตอน ชี้แจง และใหการเกี่ยวกับการ
ขออนุญาต เหลานี้เปนตน
2. กรณีผมู อบอํานาจเปนนิติบุคคล ผูมอบอํานาจตองลงชื่อครบถวนตามหนังสือรับรอง
จดทะเบียนนิติบุคคล เชน กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ
บริษทั เปนตน และตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลมาดวย
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เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.5

คําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
เขียนที่………บริษัท กวีฟดู โปรดักส จํากัด…….
วันที…
่ 11…เดือน…..สิงหาคม…..พ.ศ…2547……
ขาพเจา …………นายกวี สิงหล………………. อายุ ……50..… ป สัญชาติ …...ไทย.…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่……..411 611 711 811.…...ออกให ณ ……กรุงเทพมหานคร…………...
อยูเลขที่………20…….ตรอก/ซอย………-…………ถนน………ประชาอุทิศ………...หมูที่………-…….
ตําบล/แขวง……บางซื่อ..………อําเภอ/เขต………บางซื่อ………….จังหวัด….…กรุงเทพมหานคร……….
โทรศัพท ……02-590-7456………..
ขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอนุญาตที่ …10-1-67847………..
ในนามของ…บริษทั กวีฟด ู โปรดักส จํากัด… จากสถานทีผ่ ลิตหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร(1) ชือ่ ..บริษทั กวีฟดู โปรดักส จํากัด...
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยู  เ ลขที่ … …20…….ตรอก/ซอย…………-……….…..ถนน………เอกชั ย ………….หมู ที่……-……
ตํ าบล/แขวง……บางบอน………อํ าเภอ/เขต………บางบอน……….….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร….
โทรศัพท……02-590-7456….… ไปอยูเลขที่ ……45…..… ตรอก/ซอย……………-………….…..
ถนน……นิมติ ใหม……….หมูที่…2… ตําบล/แขวง……มีนบุรี….… อําเภอ/เขต ..………มีนบุรี…………...
จังหวัด……กรุงเทพมหานคร…………. โทรศัพท……02-980-4728………….…
พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) รายการเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ พรอมทัง้ อุปกรณทใี่ ชประกอบในการผลิตอาหาร จํานวน 2 ชุด
(2) แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน 2 ชุด
(4) ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(ลายมือชือ่ ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
(…..นายกวี สิงหล…..)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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แบบ ส.4

เลขรับที่ ………………………….
ลงวันที่ …………………………..
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
1. ขาพเจา ………..นายพีระ ภักดีชาติ………… อายุ …50… ป สัญชาติ …ไทย………
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ …3 1110 03456 87 5…. ออกให ณ ……เขตลาดพราว……………….
อยูเลขที่ …97/327……. ตรอก/ซอย …………-…………… หมูที่ …8….. ถนน ……ปอปปูลา……….…..
ตําบล/แขวง ………พญาไท……… อําเภอ/เขต ……ราชเทวี……… จังหวัด ……กรุงเทพมหานคร……….
โทรศัพท ………02-591-8546……………
2. ขอเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ ……10-1-50242…… ซึ่งใหไวแก
……บริษทั อาหารเลิศรส จํากัด…………… โดยมี ………นายพีระ ภักดีชาติ.……….. เปนผูดําเนินกิจการ
สถานที่ผลิตเลขที่ ……80…….. ตรอก/ซอย …………-…………… ถนน ………นิมิตใหม………….……
หมูท ี่ …2…… ตําบล/แขวง ………มีนบุรี………….. อําเภอ/เขต ………………มีนบุรี…………………….
จังหวัด ………กรุงเทพมหานคร……………. โทรศัพท ………02-890-9441……………
3. รายการทีข่ อเปลี่ยนแปลง ……………………………………………………..……………
…………………- ขอเพิม่ อาคารสถานที่ผลิตใหม ณ เลขที่เดิม……………………………………………..
…………………- ขอเพิม่ รายการเครื่องจักรที่ใชในการผลิตอาหาร…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
พรอมคําขอฯนี้ไดแนบเอกสารมาดวย คือ
………………- รายการเครือ่ งจักรที่ใชในการผลิตอาหาร……………………………………………………
………………- แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ของสถานที่ขออนุญาตและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง…………
………………- แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลงลายมือชื่อ) ……………..………………… ผูยื่นคําขอ
(……นายพีระ ภักดีชาติ.…….)

37
(ตัวอยาง)
แบบ อ.2

ใบอนุญาตที่…10-1-50242………

ใบอนุญาตผลิตอาหาร

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
…………บริษทั อาหารเลิศรส จํากัด…………
โดยมี………นายพีระ ภักดีชาติ……..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตใหตงั้ โรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ณ สถานทีผ่ ลิต ชื่อ ………บริษัท อาหารเลิศรส จํากัด…………… อยูเลขที่ …….80…....
ตรอก/ซอย …………-…….… ถนน……นิมิตใหม……. หมูที่ …2… ตําบล/แขวง………..มีนบุรี………...
อําเภอ/เขต…………มีนบุรี…………..… จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเ ลขที่ ………80.… ตรอก/ซอย…………..…-…………. ถนน …..…นิมิตใหม……… หมูที่……2..……
ตําบล/แขวง …………มีนบุรี……….. อําเภอ/เขต ……มีนบุรี……..…… จังหวัด……กรุงเทพมหานคร..….
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. …2544……….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานทีผ่ ลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

ใหไว ณ วันที่……30…เดือน………กันยายน…..…..พ.ศ……2542……
ชนินทร เจริญพงศ
(นายชนินทร เจริญพงศ)
ตําแหนง นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ดานมาตรฐานอาหาร
ปฏิบตั ริ าชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผูอนุญาต
รายการตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 2
ใหตอ อายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชือ่ )………………………
(ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….
ตําแหนง………………………..
ผูอ นุญาต
ผูอนุญาต
…………./……………/…………
…………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 3
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4
ใหตอ อายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชือ่ )………………………
(ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….
ตําแหนง………………………..
ผูอ นุญาต
ผูอนุญาต
…………./……………/…………
…………./……………/…………

ใชถายเอกสาร
38-46
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การตรวจสอบแรงมาของเครื่องจักรและวิธีคํานวณแรงมาเปรียบเทียบ
วิธตี รวจสอบ
1. อานไดโดยตรงจาก Name Plate
2. ตองทราบคาตนกําลังหรือทราบรายละเอียดอื่น แลวนํามาคํานวณแรงมาเปรียบเทียบ
วิธคี านวณแรงม
ํ
าเปรียบเทียบ
ก. ประเภทที่ใชไฟฟา
ข. ประเภทที่ใชความรอนจากเชื้อเพลิงตาง ๆ
ค. ตนกําลังของโรงงานบางประเภท
(ทัง้ นีจ้ ะเนนเฉพาะเครื่องจักรที่ใชเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารเทานั้น)
ก. ประเภทที่ใชไฟฟา
1. ถาทราบคาตนกําลังเปนกิโลวัตต
แรงมาเปรียบเทียบ
=
KW
0.746
2. ถาทราบคาตนกําลังเปนกิโลโวลทและแอมแปร
แรงมาเปรียบเทียบ
=
KVA x cos (cos = 0.8)
0.746
3. ถาเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน เชน Heater เครื่องผนึกถุงพลาสติก เปนตน
การคิดคํานวณใหคิดเชนเดียวกับขอ 1 และ 2 แตคิด efficiency เพียง 60%
ข. ประเภทที่ใชความรอนจากเชื้อเพลิงตาง ๆ
1. เตาอบ ประเมินจากปริมาตรรอบนอกของเตา 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. เตาอั้งโลหรือเตาดินเผา ประเมินจากขนาดเสนผาศูนยกลางโดยเฉลี่ยของเตา 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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กรณีทเี่ ตามีลกั ษณะเปนรูปเหลี่ยมใหวัดความกวางความยาวของเตา แลวคํานวณหา
พื้นที่ ไดพื้นที่เทาไรถือวาตัวเลขนั้นเปนพื้นที่วงกลม แลวคิดคํานวณหาเสนผาศูนยกลางของวงกลม ก็จะ
ประเมินแรงมาเปรียบเทียบไดเชนเดียวกับเตาที่เปนรูปกลม หรือถาทราบนํ้าหนักของเชื้อเพลิงที่ใชในหนึ่ง
ชัว่ โมง (เชน ฟน ถาน) ยกเวนนํ้ามันกาดและแกส ใหประเมินแรงมาเปรียบเทียบจากสูตร ดังนี้
แรงมา
=
นําหนั
้ กของเชื้อเพลิงที่ใชตอชั่วโมง x efficiency
efficiency ของเชือ้ เพลิงจําพวกถาน ฟน แกลบ ฯลฯ = 5.2
3. เตาแกส ประเมินจากนํ้าหนักของแกสทีใ่ ชตอหนึ่งชั่วโมงจากสูตร
แรงมาเปรียบเทียบ = efficiency x นํ้าหนักแกสที่ใช (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
นําหนั
้ กแกส 1 Kg
= 2.2 lb
หรือ = 0.2x 16.6 x นํ้าหนักแกสที่ใช (Kg/Hr) (มี blower)
หรือ = 0.1x 16.6 x นํ้าหนักแกสที่ใช (Kg/Hr) (ไมมี blower)
4. เตานํ้ามันกาด ประเมินจากปริมาณของนํ้ามันกาดที่ใชตอหนึ่งชั่วโมง จากสูตร
แรงมาเปรียบเทียบ = efficiencyxปริมาณนํ้ามันกาด (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 ของนํามั
้ นกาด = 0.78 – 0.84 (ใช 0.84)
Heating Value ของนํ้ามันกาด = 19,900 Btu/lb
หรือ
= 2.89 x นําหนั
้ กนํ้ามันกาดที่ใช (Lt/Hr)
5. เตานํ้ามันโซลา
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. หมอนํ้า คิดแรงมาเปรียบเทียบไดหลายวิธี
6.1 คิดจาก Boiler Horse Power (BHP) โดยดูจากแคตาล็อก 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
คาคงที่ขึ้นอยูกับชนิดของหมอนํ้า ดังนี้
ชนิดหมอนํ้า
คาคงที่
Steam Generator
Fire Tube (National Draft)
Fire Tube (Force Draft)
Water Tube
หมอนํ้ารถไฟ
หมอนํ้าชนิดลูกหนู

5
8
6
6
6
10

ค. ตนกําลังของโรงงานบางประเภท
1. ในกรณีที่ตนกําลังฉุดเครื่องกําเนิดไฟฟา
- ถาเครื่องตนกําลังฉุดเฉพาะเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหคิดแรงมาที่ Out Put ของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเปนแรงมาตนกําลัง
- ถาตนกําลังฉุดอยางอื่นดวย เชน ฉุดเครื่องอัดนํ้ายา ใหคิดแรงมาที่เครื่องตนกําลัง
- มอเตอรทุกตัวภายในโรงงานไมวาจะใชไฟฟาของทางราชการหรือใชไฟฟาจาก
เครือ่ งกําเนิดไฟฟา ใหนํามาคิดรวมทั้งหมด
2. โรงสีขาวหรือโรงงานขนาดใหญที่ใชเครื่องจักรไอนํ้า ใหคิดแรงมาที่เครื่องจักรไอนํ้า
เพียงอยางเดียว
3. โรงงานในกรณีขอ 2 ถาใชไอนํ้าจากหมอนํ้าเพื่อการอื่นดวย เชน นึ่งขาว ใหคิดแรงมาที่
หมอนํ้าแตเพียงอยางเดียว
4. เครื่องทํานํ้ าแข็งกอน ใหดูจากคอมเพรสเซอรจากแคตตาลอก หรือทราบกําลังผลิต
ตอวัน ก็ใหประเมินแรงมาเปรียบเทียบ ดังนี้
กําลังผลิต
200
กก./วัน
แรงมาเปรียบเทียบ 1.5 แรงมา
กําลังผลิต
400
กก./วัน
แรงมาเปรียบเทียบ 3.0 แรงมา
กําลังผลิต
600
กก./วัน
แรงมาเปรียบเทียบ 5.0 แรงมา
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รายการอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร
ใหกาหนดค
ํ
าธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนแตไมถึงยี่สิบคนโดยไมใช
เครือ่ งจักรหรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมถึงหาแรงมา
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชคนงานตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปโดยไมใชเครื่องจักร
หรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมถึงหาแรงมา
(3) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรตั้งแตหาแรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแต
หาแรงมาแตไมถึงสิบแรงมา
(4) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตสิบแรงมา
หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสิบแรงมาแตไมถึงยี่สิบหาแรงมา
(5) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตยี่สิบหาแรงมาหรือ
กําลังเทียบเทาตั้งแตยี่สิบหาแรงมาแตไมถึงหาสิบแรงมา
(6) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตหาสิบแรงมา หรือ
กําลังเทียบเทาตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป

ฉบับละ 3,000 บาท

ฉบับละ 5,000 บาท

ฉบับละ 6,000 บาท

ฉบับละ 7,000 บาท

ฉบับละ 8,000 บาท

ฉบับละ 10,000 บาท

หมายเหตุ : ตามความหมายของ “โรงงาน” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตอาหาร ซึ่งอางอิงตาม
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2512 ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
แกไขขนาดเครื่องจักรที่ใชจากกําลังรวมตั้งแต 2 แรงมาหรือเทียบเทา เปนกําลังรวมตั้งแต
5 แรงมาหรือเทียบเทา
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ตารางแสดงรหัสจังหวัด
เลข
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31

ชือ่ จังหวัด

เลข
32
กรุงเทพมหานคร 33
สมุทรปราการ
34
นนทบุรี
35
ปทุมธานี
36
พระนครศรีอยุธยา 37
อางทอง
39
ลพบุรี
40
สิงหบุรี
41
ชัยนาท
42
สระบุรี
43
ชลบุรี
44
ระยอง
45
จันทบุรี
46
ตราด
47
ฉะเชิงเทรา
48
ปราจีนบุรี
49
นครนายก
50
สระแกว
51
นครราชสีมา
52
บุรีรัมย
53

หมายเหตุ :

ชือ่ จังหวัด
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ
หนองบัวลําภู
ขอนแกน
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
อุตรดิตถ

เลข
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
75
76
77

ชือ่ จังหวัด
แพร
นาน
พะเยา
เชียงราย
แมฮองสอน
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ

ตัวเลขทีใ่ ชแทนชื่อจังหวัดนี้เปนของกระทรวงมหาดไทย

เลข
80
81
82
83
84
85
86
90
91
92
93
94
95
96

ชือ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎรธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
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ทีป่ รึกษา

• นางสาวดารณี หมูขจรพันธ
• นางสาวทิพยวรรณ ปริญญาศิริ

นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช.
ดานความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
ผูอ านวยการกองควบคุ
ํ
มอาหาร

จัดทําโดย

กลุม ควบคุม สนับสนุน และพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร
• นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ นักวิชาการอาหารและยา 8 ว.
• นางสาวสายหยุด ประเสริฐวิทย นักวิชาการอาหารและยา 7 ว.
นักวิชาการอาหารและยา 7 ว.
• นางปาริฉัตร ฐิตวัฒนกุล
นักวิชาการอาหารและยา 5
• นายเจตภาส ไชยะกุล
นักวิชาการอาหารและยา 4
• นางมันตา โอพิทักษชีวัน

ขอขอบคุณ

กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด
• นางตรีรัตน รุงโรจนชัยพร
• นายวิมล ลิ้มสมวงษ

นักวิชาการอาหารและยา 8 ว.
นักวิชาการอาหารและยา 7 ว.

