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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 1.08
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 13
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
11. ชองทางการใหบริการ
1)

สถานที่ใหบริการ
ที่อยู:
1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 0 3532 2011
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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หลักเกณฑ
1. มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522กําหนดใหใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามมาตรา 14 แหง
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาต
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไป
ก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตตออายุใบอนุญาตนัน้ การขอตออายุและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1)
2. สถานที่ผลิตอาหารตองปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกฎหมายแลวแตกรณี ดังนี้
2.1. กรณีเปนสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220)
พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ําบริโภคฯ)
2.2. กรณีเปนสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส(จีเอ็มพีเฉพาะของนมพรอมดื่ม
ชนิดเหลวพาสเจอรไรส)
2.3. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา และชนิดที่ปรับกรด ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเปนกรดต่ําและ
อาหารปรับกรด)
2.4. กรณีเปนสถานที่ฉายรังสีอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่
14 กันยายน 2553
2.5. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พรอมจําหนาย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย)
2.6. กรณีเปนสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
2.7. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522
2.8. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ที่มกี ารกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแกไขเพิ่มเติม
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กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
เงื่อนไข
1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ
2. ผูยื่นขออนุญาต ตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได
3. ผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอฯ
4. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีตางๆ
ดังตอไปนี้
4.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม
สอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
4.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมเปนไปตามขอกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑขอ 2 ขางตน หรือผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมถูกตองตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผูยื่นคําขอฯ สงมอบเอกสารหลักฐานไว
5. การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่ตกลง (กําหนด) ไวในแบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึกขอบกพรอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอและ 0 นาที
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

30 นาที

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
-

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ให 0 นาที
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาผู
ยื่นคําขอที่กําหนด และมา
ยื่นที่เจาหนาทีศ่ ูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.พระนครศรีอยุธยาตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคําขอ

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคํา 5 นาที
ขอรอรับใบรับคําขอไวเปน
หลักฐาน

การพิจารณา

สถานที่ผลิตตั้งอยูในจังหวัด 1 วันทําการ
พระนครศรีอยุธยาเจาหนาที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯสสจ.
พระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ
ความถูกตองและสอดคลอง
ตามกฎหมาย

3)

4)

5)

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

-

ไมนับรวม
ระยะเวลาคณะผู
ประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกตองและ
สอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดาน
สถานที(่ โดยการ
ตรวจสอบ
สถานที่ผลิต)และ
ดานเอกสาร

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การลงนาม

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต
(กรณีเภสัชกรตั้งแตระดับ
ชํานาญการขึ้นไปเปนผู
อนุญาต)

3ชั่วโมง

การแจงผลพิจารณา

เจาหนาที่แจงผลการ
1วันทําการ
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ออกใบชําระคาธรรมเนียม
แลวแตกรณี และสงมอบ
ใบอนุญาตและ/หรือหนังสือ
แกผูประกอบการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม งาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

6)

8)

หมายเหตุ
ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว

1.กรณี
นายแพทย
สาธารณสุข
จังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยาเปนผูอนุญาต
ใชเวลา 1 วันทํา
การ
2.กรณีผูวา
ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยาเปนผูอนุญาต
ใชเวลา 5 วันทํา
การ

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)
ทะเบียนบานของ กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ผูขออนุญาต
2)
บัตรประจําตัว
1
ฉบับ
กรมการปกครอง 0
ประชาชน ผูขอ

หมายเหตุ
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ที่
3)
4)

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
อนุญาต
ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง
ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เปนบริษัท) )
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบานของ
สถานที่ผลิตและ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ
กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
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ที่

9)
10)

11)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ
หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน
คําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สํานักงานเกษตร
อําเภอ

0

1

ฉบับ

สํานักงานเขตพื้นที่ 0
การศึกษา

1

ฉบับ

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1.แบบตรวจสอบ ศูนยบริการ
คําขอและบันทึก ผลิตภัณฑสุขภาพ
ขอบกพรองคําขอ เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
1)
ตออายุใบอนุญาต คุมครองผูบริโภคฯ
ผลิตอาหาร( ตาม สสจ.
แบบ อ.3)
พระนครศรีอยุธยา
2.คําขอตออายุ สํานักอาหาร
1
0
ฉบับ
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร( ตามแบบ
อ.3) (ผูดําเนิน
กิจการหรือ
2)
กรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
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ที่

3)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
นามในแบบคําขอ
ฯ) (ดูไดใน
แบบฟอรมและ
ตัวอยางการ
กรอก)
3.ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (แบบ
อ.2) ที่ไดรับ
อนุญาตไว (ฉบับ
จริง)
3.เอกสารที่
เกี่ยวของ ไดแก
(รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สํานักอาหารหรือ 1
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
0

0

ฉบับ

-

1

ชุด

1

0

ฉบับ

1.ใบทะเบียน
พาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา)
2.หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6
เดือน)
)
-

4)

5)

5.หนังสือแสดงวา
เปนผูไดรับ
มอบหมายให
ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) ติด
อากรแสตมป 30
บาท (ตอผูดําเนิน

หมายเหตุ
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ที่

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
กิจการ 1 คน)
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทในกรณี
ที่ระบุไวใน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล และ
กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู
ดําเนินกิจการให
ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงผู
ดําเนินกิจการดวย
6.เอกสารหนังสือ
รับรอง หรือผล
การตรวจสอบ
สถานที่ผลิต
อาหาร ใหแนบ
สําเนาหนังสือ
รับรองหรือผล
การตรวจ (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

1.หนังสือรับรอง
ระบบ
GMP/HACCP/ISO
22000 ตาม
มาตรฐานสากล
หรือสําเนาหนังสือ
รับรองระบบ GMP
ตามมาตรฐาน
กฎหมายที่ออกโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา หรือ
ออกโดยหนวย
ตรวจประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาที่
ครอบคลุมอาหารที่
ผลิตและยังไม
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
หมดอายุ หรือ
2.ผลการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหาร
ที่ผานตาม
หลักเกณฑของ
กฎหมายของ
พนักงานเจาหนาที่
หรือของหนวย
ตรวจประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาที่
เปนผลการตรวจ
ภายใน 1 ป
)

7)

7.หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย
ในกรณีที่ระบุไว
ในหนังสือรับรอง

1

0

ฉบับ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
การจดทะเบียน
นิติบุคคล)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานตั้งแต 7 คน แตไมถึง 20 คน
หมายเหตุ - คาธรรมเนียม 3,000 บาท
2)

เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานตั้งแต 20 คนขึ้นไป
หมายเหตุ - คาธรรมเนียม 5,000 บาท

3)

เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา แตไมถึง 10 แรงมา
หมายเหตุ - คาธรรมเนียม 6,000 บาท

4)

เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 10 แรงมา แตไมถึง 25 แรงมา
หมายเหตุ - คาธรรมเนียม 7,000 บาท

5)

เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 25 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา
หมายเหตุ - คาธรรมเนียม 8,000 บาท

6)

เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 50 แรงมาขึ้นไป
หมายเหตุ คาธรรมเนียม 10,000 บาท
(ใหผูยื่นคําขอไปชําระคาธรรมเนียมที่ฝายการเงินซึ่งอยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใชเวลา
โดยประมาณ 15 นาที เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตทีศู่ นยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 130 ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3522 011
หมายเหตุ - หมายเหตุ
2) ชองทางการรองเรียน •ศูนยดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 1567 ,0 3534 5689
3)

หมายเหตุ
ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
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4)

(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและย(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ
ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
หมายเหตุ

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (ตออายุใบอนุญาต)
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(แบบ อ.3)
2)

แบบฟอรมและตัวอยางการกรอก
-คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
-ตัวอยางการกรอกคําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินการ
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติ
บุคคล)
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
-ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)

19. หมายเหตุ
1. การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
1.1 ระยะเวลา 3 วันทําการ
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารที่ครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จจนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับรวมเวลาการชี้แจงขอมูลของ
ผูประกอบการ
2. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได

