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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรท่ีไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรบัเลขสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่บริการประชาชน  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 60 วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/05/2015 13:29  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ  กรณีสถานทีผ่ลิตต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ หรือกรณีสถานทีผ่ลิตต้ังอยู่ต่างจังหวัดและผลิต
อาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจใหส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service Center : OSSC) 
ช้ัน 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ นนทบุรี 11000 
โทรศัพท:์ 0 2590 7443, 0 2590 7320 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซดส์ านักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศัพท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 เพื่อความสะดวกในการรบับริการ) 

2) สถานท่ีให้บริการ  กรณีสถานทีผ่ลิตต้ังอยู่ต่างจังหวัดและผลิตอาหารที่มีการมอบอ านาจให้ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดเป็นผู้อนุญาต 
ที่อยู:่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรสงคราม  
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ช้ัน 1 
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 
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ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบรหิารงานทั่วไป เปดิรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ ์
 
1. สถานที่ผลิตอาหารที่ไมเ่ข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานทีผ่ลิตอาหารที่มีการใช้เครื่องจักรก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า หรอืใช้
คนงานไม่ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรอืไม่ก็ตาม 
 
2. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุไว้ว่า
กรณีผลิตจากสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ใหย้ื่นค าขอรับเลขสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไมเ่ข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ 
สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานทีร่ะบุไว้ในแบบ สบ.1 
 
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติใหส้อดคลอ้งตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
 
3.1. กรณีเป็นสถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) 
พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอม็พีเฉพาะของน้ าบริโภคฯ) 
 
3.2. กรณีเป็นสถานทีผ่ลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรือ่ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเกบ็รกัษา
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวทีผ่่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพเีฉพาะของนมพรอ้มดื่ม
ชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส)์ 
3.3. กรณีเป็นสถานทีผ่ลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรือ่ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเกบ็รักษา
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ าและชนดิที่ปรบักรด (จีเอ็มพเีฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ าและ
อาหารปรบักรด) 
 
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรงัสอีาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่ 
14 กันยายน 2553 
 
3.5. กรณีเป็นสถานทีผ่ลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอ้มจ าหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรปูที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย (จีเอม็พีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย) 
 
3.6. กรณีเป็นสถานทีผ่ลิตเกลอืบริโภค ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานทีผ่ลิตเกลอืบริโภค 
3.7. กรณีเป็นสถานทีผ่ลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
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พ.ศ.2522 
 
3.8. กรณีเป็นสถานทีผ่ลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) 
พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเตมิ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) 
พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการผลิต และการเกบ็รกัษาอาหาร (จีเอ็มพทีั่วไป) 
 
เงื่อนไข 
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มอี านาจของนิติบุคคลหรือผู้รบัมอบอ านาจ 
 
2. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอได ้
 
3. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พรอ้มตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกจิการหรอืกรรมการที่มอี านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปน็ผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ 
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยังไม่ได้
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เช่ียวชาญ และรบัรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิที่คู่มือ
ส าหรับประชาชนเรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
 
5. การไม่อนุญาตค าขอ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตค า
ขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 
 5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดทีร่ะบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
 
 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานทีผ่ลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายทีร่ะบุในหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้น หรือผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ 
 
6. การคืนค าขอ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้แกผู่้ยื่นค าขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง 
(ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทกึข้อบกพร่อง 
 
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/ 
คณะกรรมการ/หรอืผูเ้ช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันท าการ หรอื
มากกว่า แล้วแต่กรณี 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอฯ 
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาให้
ครบถ้วน 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน  

90 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน  ให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพรอ่งตามบันทึก
ข้อบกพรอ่งภายในเวลาที่
ก าหนด และน ามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ตามรายช่ือที่ระบุ
ในใบรับค าขอ 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่น
ค าขอรอรบัใบรบัค าขอไว้
เป็นหลักฐาน 

5 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานทีผ่ลิตอาหาร
ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม
และผลิตประเภทอาหารที่
มอบอ านาจใหส้ านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดเป็นผู้
อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัดประเมินความถูกต้อง
และสอดคล้องตามกฎหมาย
ทั้งด้านสถานที่และด้าน
เอกสาร 

16 วันท า
การ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ไม่นับรวม
ระยะเวลาทีผู่้ยื่น
ค าขอแก้ไข
เอกสาร/หลักฐาน
ปรับปรงุ/แก้ไข 
สถานที่ให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

6) 
การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 

2 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

7) 
การแจง้ผลพจิารณา 
 

เจ้าหน้าที่แจง้ผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลงัเสรจ็สิ้นการพจิารณา 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   20 วันท าการ 
14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
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ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันท าการ 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

แบบตรวจสอบค าขอ
และบันทกึข้อบกพร่อง 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ค าขอรับเลขสถานทีผ่ลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงานตามแบบ สบ.1 
(ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลง
นามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ และ
ต้องพิมพเ์ท่านั้น) 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

3) 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ขออนญุาต ในกรณี
ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่าง
ด้าวต้องยื่นหนังสือ
อนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ ซึ่งออกใหโ้ดย
กระทรวงแรงงานหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ในกรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นคนต่างด้าว

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ต้องยื่นส าเนาหนังสือ
เดินทาง  
 3. ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์  
(เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
 4. ส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่แจ้งวัตถุประสงค์และผู้
มีอ านาจลงช่ือแทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล) 

4) 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ) 
5. ส าเนาหนงัสือรับรอง
สัญชาติของนิติบุคคล
จากกระทรวงพาณิชย์ 
(บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น
เฉพาะนิติบุคคลที่เป็น
บริษัท) (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) ในกรณีทีผู่้
ขออนุญาตเป็นนิตบิุคคล
ต่างด้าวต้องยื่นหนังสือ
รับรองการประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวงพาณิชย์ว่า
ไม่ขัดพระราชบญัญัติ
การประกอบธุรกจิคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกจิอาหารที่
ขออนุญาต หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกจิอาหารที่
ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน 

- 0 1 ชุด - 

5) เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ)  - 0 1 ชุด (1. ส าเนาทะเบียน
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของสถานทีผ่ลิตและ
สถานที่เกบ็อาหาร  
7. หนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
ส าเนาสัญญาเช่าสถานที่
ผลิตและ สถานทีเ่ก็บ
อาหาร 
(ถ้ามี) 
 8. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้
ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินกิจการของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 
คน) อาจต้องประทับตรา
ของบริษัทด้วยในกรณีที่
ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน (ฉบับ
จริง1 ฉบับ) 
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ) 
9. หนังสือมอบอ านาจ
ทั่วไป (กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1คน) 
 
 
 
 
 

บ้านส านักงานใหญ่ 
(ถ้ามี) 
2. กรณีหนังสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เกบ็อาหาร
หรือสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เกบ็อาหาร
ต้องแนบหลักฐาน
ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่ฯ หรอืผู้ให้
เช่าสถานที่ฯ กรณี
ผู้ให้เช่าเป็นบุคคล
ธรรมดาให้แนบ
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้าน กรณีผู้ให้เช่า
เป็นนิติบุคคลให้
แนบหนังสือการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
เพิ่มเตมิด้วย) 

6) เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ) - 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

10. แบบแปลนแผนผงัที่
ถูกต้องตามมาตราส่วน 
(สถานทีผ่ลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) 
(ระบุช่ือและที่ตัง้ทุก
แผ่น) ประกอบด้วย 
10.1 แผนที่แสดงที่ตัง้
ของโรงงานและสิง่ปลูก
สร้างที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง  
10.2 แผนผังแสดงสิง่
ปลูกสร้างภายในบรเิวณ
ที่ดินของโรงงาน รวมทั้ง
ระบบก าจัดน้ าเสียและ
บ่อบาดาล  
(ถ้ามี)  
10.3 แบบแปลนแผนผงั
ของอาคารสถานที่ผลิต
และสถานทีเ่กบ็อาหารที่
ถูกต้องตามมาตราส่วน 
รวมถึงรปูด้านหน้า 
ด้านข้าง รูปตัด แปลน
พื้นทุกช้ัน ต าแหน่ง
เครื่องจักร และข้อมลู
รายละเอียดการผลิต
อื่นๆ 

7) 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ) 
10.4 เอกสาร
รายละเอียดต่างๆ เช่น 
รายการเครื่องมือ
เครื่องจักร กรรมวิธีการ
ผลิต ที่มาของน้ าใช้ สูตร
ส่วนประกอบ ประเภท
อาหาร ภาชนะบรรจุ 
วิธีการบริโภค กรรมวิธี

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

การล้างเครื่องจักร 
วิธีการก าจัดขยะ จ านวน
คนงาน (สถานที่ผลิต
ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

8) 

กรณีมีการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักรหรืออปุกรณ์
การผลิตร่วมกันส าหรบั
การผลิตอาหารหลาย
ชนิดต้องมีมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่
เหมาะสมเพิ่มเติม 

- 1 0 ฉบับ (กรณีสถานที่ผลิต
อยู่ต่างจังหวัดใช้ 2 
ชุด) 

9) 

กรณีอาหารทีผ่ลิตเป็น
อาหารทีบ่รรจุอยู่ใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า
และชนิดปรบักรด 
(Low-acid Canned 
Foods and Acidified 
Foods) ต้องมีส าเนา
หลักฐานเพิม่เติม คือ  
• หลกัฐานการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต 
(Retort Supervisor)  
• หลกัฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา การฝึกอบรม
ประสบการณ์ของผู้
ก าหนดกระบวนการฆ่า
เช้ือด้วยความร้อน 
(Process Authority) 
(สถานทีผ่ลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) 
 
 

- 0 1 ชุด - 

10) กรณีเป็นอาหารที่มีความ ส านักอาหาร 1 0 ชุด ก. การศึกษาการ
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เป็นกรดต่ าต้องส่ง
เอกสารประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเตมิ ดังนี้         
ก. การศึกษาการ
กระจายอุณหภูมิใน
เครื่องฆ่าเช้ือ 
(Temperature  
Distribution) 
ข. การศึกษาการแทรก
ผ่านความร้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Heat 
Penetration)        
 ค. การก าหนด
กระบวนการฆ่าเช้ือด้วย
ความร้อนต้องศึกษา
ภายใต้ปัจจัยเกี่ยวกับ
สปอร์ของจุลินทรียท์ี่เป็น
เป้าหมายในการ
ก าหนดการฆ่าเช้ือ  
(ดูรายละเอียดตามหมาย
เหต)ุ(สถานที่ผลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

กระจายอุณหภูมิ
ในเครื่องฆ่าเช้ือ 
(Temperature 
Distribution) ที่
ถูกต้องตามหลัก
ทางวิชาการและ
เป็นปจัจบุัน ซึ่ง
ต้องศกึษา ณ 
สถานที่ผลิตก่อน
การใช้งานหรือเมื่อ
มีการปรบัเปลี่ยน
อุปกรณ์และ
โครงสร้างที่อาจมี
ผลกระทบต่อการ
ท างานของเครื่อง
ฆ่าเช้ือ เอกสาร
ดังกล่าวต้อง
ด าเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
ก าหนด
กระบวนการฆ่า
เช้ือด้วยความร้อน 
(Process 
Authority) 
ส าหรับเครื่องฆ่า
เช้ือแบบใช้ความ
ดันเพิ่ม 
(Overpressure 
retorts) ให้ศึกษา
การกระจายความ
ร้อนในเครือ่งฆ่า
เช้ือทุกเครื่องและ
ทุกบรรจุภัณฑ์ แต่
ถ้าเป็นเครือ่งฆ่า
เช้ือแบบใช้ไอน้ า 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

(Steam retort) 
ไม่จ าเป็นต้อง
ศึกษาทุกเครื่อง 
ข. การศึกษาการ
แทรกผ่านความ
ร้อนในผลิตภัณฑ์
อาหาร (Heat 
Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการ
และเป็นปจัจบุัน 
ซึ่งต้องศึกษา ณ 
สภาวะเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ทีท่ าการ
ผลิตจรงิ ได้แก่ 
เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรอืเมือ่มีการ
เปลี่ยนข้อก าหนด
ของผลิตภัณฑ์ 
หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนภาชนะ
บรรจเุฉพาะ
ส าหรับผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด แต่ละ
ขนาดบรรจุ 
เอกสารดังกล่าว
ต้องด าเนินการ
และออกเอกสาร
โดยผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่า
เช้ือด้วยความร้อน 
(Process 
Authority) 
ค. การก าหนด
กระบวนการฆ่า
เช้ือด้วยความร้อน 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ต้องศึกษาภายใต้
ปัจจัยเกี่ยวกบั
สปอร์ของจุลินทรีย์
ที่เป็นเป้าหมายใน
การก าหนดการฆ่า
เช้ือ ได้แก่  
คลอสตริเดียม โบทู
ลินั่ม 
(Clostridium 
botulinum) หรือ
กรณีที่ใช้ตัวช้ีวัด
อื่น ต้องมีหลักฐาน
ทางวิชาการว่ามีค่า
การต้านทานความ
ร้อนทีเ่ทียบเท่า
หรือสูงกว่าสปอร์
ของ คลอสตริเดียม 
โบทลูินั่ม 
(Clostridium 
botulinum) 

11) 

กรณีเป็นอาหารชนิดที่
ปรับกรดต้องสง่เอกสาร
ประกอบการพจิารณา
เพิ่มเตมิ ดังนี ้(ดู
รายละเอียดตามหมาย
เหต)ุ (สถานทีผ่ลิต
ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 1 0 ชุด ก. เอกสาร
การศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ใน
การฆ่าเช้ือ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด และแต่ละ
ขนาดบรรจุอย่าง
เหมาะสม มกีาร
ระบุค่าความเป็น
กรดด่างสมดลุของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณี
ที่ผลิตภัณฑ์มีช้ิน
เนื้ออยู่ในของเหลว
ต้องระบุช่วงเวลา
มากสุดและ
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อุณหภูมิในการเก็บ
เพื่อการปรับสภาพ
ช้ินเนื้อน้ันให้เป็น
กรด โดยก าหนดให้
ค่าความเป็นกรด
ด่างสมดลุของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับ
หรือต ่ากว่า 4.6 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในกรรมวิธี
การผลิตทีก่ าหนด 
ภายหลังการฆ่าเช้ือ
ด้วยความร้อน 
ข. การก าหนด
กระบวนการฆ่า
เช้ือต้องมี
การศึกษาภายใต้
การควบคุมค่า
ความเป็นกรดด่าง 
พร้อมทั้งระบปุัจจัย
วิกฤตที่ใช้ก าหนด
กระบวนการฆ่า
เช้ือเพื่อให้มั่นใจว่า
อาหารนั้นจะไม่มี
การเจรญิของ
จุลินทรีย์ทีท่ าให้
เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตทีก่ าหนด 

12) 

กรณีผลิตน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ต้องมีเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง
เพิ่มเตมิ คือ ส าเนาผล
วิเคราะห์น้ าดบิ (ถ้าม)ี 
(สถานทีผ่ลิตต่างจังหวัด

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ใช้ 2 ชุด) 

13) 

กรณีผลิตนมพร้อม
บริโภคชนิดเหลวทีผ่่าน
กรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
ต้องแนบเอกสารผู้
ควบคุมกระบวนการผลิต
เพิ่มเตมิ (สถานที่ผลิต
ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 0 1 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ -   
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรงุเทพ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการ

กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบั ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนน
ติวานนท์   ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี 11000  
โทรศัพทห์มายเลข 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556 
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556   
สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ทีส่ถานประกอบการตัง้อยุ ่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ) 
โทรศัพทห์มายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124 
Website : skmo.moph.go.th/skmo/ 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 
 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมลู 
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- 
 

2) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผงัและตัวอย่าง 
- 
 

3) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆ และตัวอย่าง 
- 

19. หมำยเหต ุ
1. การขอรับเลขสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) 
 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วันท าการ (กรณีสถานทีผ่ลิตอาหารตั้งอยู่ในเขตกรงุเทพมหานครหรือเป็นประเภทอาหารที่
มอบอ านาจใหส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจาณาอนุญาตได้) 
 ระยะเวลา 60 วันท าการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดและผลิตประเภทอาหารที่ยงัไม่มอบอ านาจให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 
โดยเริ่มนบัระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นบัรวมเวลาปรับปรงุ แก้ไขสถานที่
ผลิต ความไม่พรอ้มของผู้ประกอบการ และช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 
 
2. เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ับมอบอ านาจทั่วไปทีม่ีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 
 

วันท่ีพิมพ์ 06/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ปรียานุช รัตนพงศ์ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


