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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรท่ีไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสงคราม  
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเ่ข้าข่ายโรงงาน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
สมทุรสงคราม 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่อบริการประชาชน  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 16 วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สดุ 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตตัง้โรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 06/07/2558 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ หรือกรณีสถานที่ผลิตตัง้อยู่ต่างจงัหวดัและผลิต

อาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ. 
ติวานนท์ นนทบุรี 11000 
โทรศพัท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซด์ส านกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศพัท์    0 2590 7187, 0 2590 7011  
เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

2) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตัง้อยูต่่างจงัหวดัและผลิตอาหารที่มีการมอบอ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต 
ที่อยู่: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรสงคราม ชัน้ 1  
(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 
202 หมู่ 3 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม  
โทรศพัท์/โทรสาร 0 3471 6888 
สามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพ่ิมเติมได้ที ่ 
https://www.consumersmsk.org/  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบญัชี กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เปิดรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ ์
 
1. สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่มีการใช้เคร่ืองจกัรก าลงัรวมไม่ถึง 50 แรงม้า 
หรือใช้คนงานไม่ถึง 50 คน โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม 
 
2. ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนนิการเกี่ยวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 ระบุไว้ว่า
กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยืน่ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.1แนบท้ายระเบยีบนี ้พร้อมหลกัฐานที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 
 
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดงันี ้
 
 

https://www.consumersmsk.org/
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3.1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 
220) พ.ศ. 2544 เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบบัที่ 3) (จเีอ็มพีเฉพาะของน า้บริโภคฯ) 
 
3.2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนดิเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 298) พ.ศ. 2549 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑน์มพร้อมบริโภคชนดิเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จเีอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
 
3.3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิชนดิที่มีความเป็นกรดต ่า และชนิดทีป่รับกรด ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต า่และชนิดทีป่รับกรด (จเีอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มคีวามเป็น
กรดต ่าและอาหารปรับกรด) 
 
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ 
วนัที่ 14 กนัยายน 2553 
 
3.5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจใุนภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัที่ 342) พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเกบ็รักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จเีอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย) 
 
3.6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 1 ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 ตามบนัทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค 
 
3.7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทัว่ไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 1 ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 
 
3.8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทัว่ไป ประเภท ผกัและผลไม้บางชนิด ที่ผ่านการตรวจประเมนิ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุฉบบัที่ 386 พ .ศ . 2560 เร่ือง เร่ือง ก าหนดวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรกัษาผกั หรือ
ผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก   
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3.9. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอ่ืน นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  
(ฉบบัที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง
แก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที่ 193) พ.ศ.2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรกัษาอาหาร (จีเอ็มพีทัว่ไป) 
 
เงื่อนไข 
 
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 
2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมนิผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ี่ยื่นค าขอได้ 
 
3. ผู้ยื่นค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
 
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยงัไม่ได้
ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมนิความปลอดภยัโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนุญาตผลิตอาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิที่
คู่มือส าหรับประชาชน เร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของอาหาร) 
 
5. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพจิารณาไม่
อนุญาตค าขอฯ ในกรณีต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ 
 
 5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ 
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรบัประชาชน 
 
 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุในหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้น หรือผล
การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานที่ผู้ยืน่ค าขอฯ ส่งมอบเอกสารหลกัฐานไว้ 
 
6. การคืนค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะส่งคนืค าขอฯ พร้อม
เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ ในกรณทีี่ผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตาม
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ระยะเวลาที่ตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 
 
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพจิารณาโดยคณะท างาน/ 
คณะกรรมการ/หรือผู้เชีย่วชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบบันีโ้ดยประมาณ 30-90 วนัท าการ หรือ
มากกว่า แล้วแต่กรณ ี
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
     13.1 ยื่นค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ี  

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยืน่ค าขอฯ 
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 
 

0 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลกัฐาน  
 

90 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 กรณีเอกสารไม่
ครบถ้วน ให้ผู้ยืน่ค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบนัทกึข้อบกพร่อง 
ภายในเวลาทีก่ าหนด และ
น ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตาม
รายชื่อที่ระบใุนใบรับค าขอ 
 

0 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยนื
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 
 

5 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

5) 

การพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม 
(ประเภทอาหารทัง้ที่มอบ
และไม่มอบให้ส านกังาน 
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนุญาต) ผู้ประเมิน/ คณะผู้
ประเมิน/ผู้เชีย่วชาญ
ด าเนินการประเมนิความ
ถูกต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ด้าน
สถานที่(โดยการตรวจสอบ
สถานที่ผลิต) และด้าน
เอกสาร 

8 วนัท าการ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

ไม่นบัระยะเวลาที่
ผู้ยื่นค าขอแก้ไข
เอกสาร/หลกัฐาน
ปรับปรุง/แก้ไข 
สถานทีใ่ห้ถกูต้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนามพจิารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
รายงานผลการตรวจ
ประเมิน(AUDIT REPORT) 
 

1 วนัท าการ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

7) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตตัง้อยู่
จงัหวดัสมทุรสงคราม
ผู้ประกอบการจะต้องมารับ
เอกสารการอนุญาตเอง
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและออกใบสัง่
ช าระค่าธรรมเนยีม 
 

60 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 
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13.2) ยื่นค ำขอรับเลขสถำนท่ีผลติท่ีไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยืน่ค าขอฯ
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 
 

0 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลกัฐาน 
 

90 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 กรณีเอกสารไม่
ครบถ้วนให้ผู้ยืน่ค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบนัทกึข้อบกพร่อง
ภายในเวลาทีก่ าหนดและ
น ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตาม
รายชื่อที่ระบใุนใบรับค าขอ 

0 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม
และผลิตอาหารประเภทที่
ยงัไม่ได้มอบอ านาจให้
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้อนุญาต
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย

4 วนัท าการ ส านกัอาหาร - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

(โดยการตรวจด้านเอกสาร 
พร้อมหลกัฐานรายงานผล
การตรวจประเมิน (AUDIT 
REPORT) ตามข้อ 13.1) 
 

6) 

การพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
อาหารตัง้จงัหวดั
สมทุรสงครามและผลิต
ประเภทอาหารที่มอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนุญาต  (โดยการตรวจด้าน
เอกสาร พร้อมหลกัฐาน
รายงานผลการตรวจ
ประเมิน (AUDIT 
REPORT) ตามข้อ 13.1) 

4  วนัท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

 

7) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหาร
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม
และผลิตประเภทอาหารที่
ไม่ได้มอบอ านาจให้
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้อนุญาตยืน่ค า
ขอฯณศนูย์ OSSC 
ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา(โดยการ
ตรวจด้านเอกสาร พร้อม
หลกัฐานการตรวจสถานที่
ตามข้อ 13.1) 

4 วนัท าการ ส านกัอาหาร  
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

8) 

การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนามพจิารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 

1 วนัท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

(กรณีสถานที่
ผลิตอาหาร
ตัง้อยู่
ต่างจงัหวดัและ
ผลิตประเภท
อาหารที่มอบ
อ านาจให้
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้
อนุญาต ) 

9) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
ตัง้อยู่จงัหวดัสมทุรสงคราม
ผู้ประกอบการจะต้องมารับ
เอกสารการอนุญาตเอง
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและออกใบสัง่
ช าระค่าธรรมเนยีม 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

10) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

 กรณีสถานที่ผลิต
อาหารตัง้อยู่จงัหวดั
สมทุรสงครามและผลิต
ประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนุญาต เจ้าหน้าที่แจ้งผล

90 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

การพิจารณาภายใน 7 วนั
ท าการหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณา ผู้ประกอบ
สามารถรับแจ้งผล ณ ส านกั
อาหาร หรือ ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั และ
ออกใบสัง่ช าระ
ค่าธรรมเนียม 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 16 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบตัิรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 16 วนัท าการ 
 14.1 ยื่นค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ี (10 วันท ำกำร) 
 14.2 ยื่นค ำขอตัง้โรงงำนและเพิ่มประเภทอำหำร (6 วนัท ำกำร) 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยันตวัตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

1) 
แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ผู้บริโภคและ
เภสชั
สาธารณสขุ 

2) 
ค าขอตรวจประเมนิสถานที่ผลิตและ
เก็บอาหาร 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำ
ข่ำยโรงงำน ตำมแบบ สบ.1 (ผู้ด ำเนิน
กิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม
ตำมหนงัสือรับรองของนิตบิุคคลเป็นผู้
ลงนำมในแบบค ำขอฯ และต้องพิมพ์
เท่ำนัน้) 

- 2 0 ฉบบั - 

4) 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 1 ส ำเนำทะเบยีน
บ้ำนของผู้ขออนุญำต ในกรณีผู้ขอ
อนุญำตเป็นคนต่ำงด้ำว ต้อง ยื่น
หนงัสืออนุญำตให้ท ำงำนในประเทศ 
ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงำนหรือ
ผู้ ว่ำรำชกำรจงัหวดั 2 ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรประชำชน
ฉบบัจริง ในกรณีผู้ขออนุญำตเป็นคน
ต่ำงด้ำวต้องยื่นส ำเนำหนงัสือเดนิทำง  
3 ส ำเนำใบทะเบยีนพำณิชย์ (เฉพำะ
บุคคลธรรมดำ) 4 ส ำเนำหนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบยีนนติิบุคคลที่แจ้ง
วตัถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนญุำต (เฉพำะนิติ
บุคคล) 

- 1 0 ชุด - 

5) 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 5 ส ำเนำ
หนงัสือรับรองสญัชำติของนิติบคุคล

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

จำกกระทรวงพำณิชย์ (บญัชีรำยชื่อ ผู้
ถือหุ้น) (เฉพำะนิติบุคคลทีเ่ป็นบริษัท) 
(คดัลอกจำกกระทรวงพำณิชย์ไว้ไม่เกิน 
6 เดือน) ในกรณทีี่ผู้ขออนุญำตเป็นนิติ
บุคคลต่ำงด้ำว ต้องยืน่หนงัสือรับรอง
กำรประกอบธุรกจินิตบิุคคลต่ำงด้ำว
จำกกระทรวงพำณิชน์ว่ำไม่ขดั
พระรำชบญัญัติกำรประกอบธุรกจิคน
ต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 ตำมประเภทธุรกิจ
อำหำรที่ขออนุญำต หรือบตัรส่งเสริม
กำรลงทุนตำมประเภทธุรกิจอำหำรที่
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

6) 

(ต่อ) 6 ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของสถำนที่
ผลิตและสถำนทีเ่ก็บอำหำร 7 หนงัสือ
ยินยอมให้ใช้สถำนที่ (ฉบบัจริง) หรือ
ส ำเนำสญัญำเช่ำสถำนที่ผลิตและ 
สถำนทีเ่ก็บอำหำร (ถ้ำมี) 8 หนงัสือ
แสดงว่ำเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้
ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญำต (เฉพำะนิตบิุคคล) ตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท (ต่อผู้ด ำเนนิกจิกำร 1 
คน) อำจต้องประทบัตรำของบริษทั
ด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบยีน)(ฉบบัจริง1 ฉบบั) 
9 หนงัสือมอบอ ำนำจทัว่ไป (กรณีผู้
ด ำเนินกิจกำรไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วย
ตนเอง) ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1คน) 

- 1 0 ชุด (1.ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนส ำนกังำน
ใหญ่ (ถ้ำมี) 2.
กรณีหนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถำนที่ผลิตหรือ
สถำนทีเ่ก็บอำหำร
หรือสญัญำเช่ำ
สถำนที่ผลิตหรือ
สถำนทีเ่ก็บอำหำร
ต้องแนบหลกัฐำน
ผู้ยินยอมให้ใช้
สถำนที่ฯหรือผู้ให้
เช่ำสถำนที่ฯ กรณี
ผู้ให้เช่ำเป็นบคุคล
ธรรมดำให้แนบ
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน กรณีผู้ให้เช่ำ
เป็นนิติบุคคลให้
แนบหนงัสือกำร
จดทะเบียนนิติ
บุคคลเพิ่มเติม
ด้วย) 

7) 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10 แบบแปลน
แผนผงัที่ถกูต้องตำมมำตรำส่วน 
(สถำนที่ผลิตอยู่ต่ำงจงัหวดั ใช้ 2 ชุด) 
(ระบุชื่อและทีต่ัง้ทกุแผ่น) ประกอบด้วย 
10.1  แผนที่แสดงที่ตัง้ของโรงงำนและ
สิ่งปลกูสร้ำงที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 
10.2  แผนผงัแสดงสิ่งปลกูสร้ำงภำยใน
บริเวณที่ดินของโรงงำน รวมทัง้ระบบ 
ก ำจดัน ำ้เสียและบ่อบำดำล (ถ้ำมี) 
10.3  แบบแปลนแผนผงัของอำคำร
สถำนที่ผลิตและสถำนทีเ่ก็บอำหำรที่
ถูกต้องตำมมำตรำส่วน รวมถึงรูป
ด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง  รูปตดั แปลนพืน้ทกุ
ชัน้ ต ำแหน่งเคร่ืองจกัร และข้อมลู
รำยละเอียดกำรผลิตอ่ืนๆ 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสชั

สำธำรณสขุ 

1 0 ชุด - 

7) 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10.4 เอกสำร
รำยละเอียดต่ำงๆ เชน่ รำยกำร
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร กรรมวิธีกำรผลิต 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ

1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ที่มำของน ำ้ใช้ สตูรส่วนปรกอบ 
ประเภทอำหำร ภำชนะบรรจุ วิธีกำร
บริโภค กรรมวิธีกำรล้ำงเคร่ืองจกัร 
วิธีกำรก ำจดัขยะ จ ำนวนคนงำน 
(สถำนที่ผลิตต่ำงจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

10.5 ใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงาน (รง.4) หรือใบประกอบกจิการที่
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

เภสชั
สำธำรณสขุ 

8) 

กรณีมีกำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรหรือ
อปุกรณ์กำรผลิตร่วมกนัส ำหรับกำร
ผลิตอำหำรหลำยชนิดต้องมีมำตรกำร
ป้องกนักำรปนเปือ้นทีเ่หมำะสม
เพิ่มเตมิ 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชั
สำธำรณสขุ 

1 0 ฉบบั (กรณีสถำนที่ผลิต
อยู่ต่ำงจงัหวดัใช้ 
2 ชุด) 

9) 

กรณีอำหำรที่ผลิตเป็นอำหำรที่บรรจุอยู่
ในภำชนะบรรจทุี่ปิดสนทิชนิดที่มคีวำม
เป็นกรดต ่ำ และชนิดปรับกรด (Low-
acid Canned Foods and Acidified 
Foods) ต้องมีส ำเนำหลกัฐำนเพิ่มเติม 
คือ • หลกัฐำนกำรฝึกอบรม
หลกัสตูรผู้ควบคมุกระบวนกำรผลิต 
(Retort Supervisor) • หลกัฐำน
แสดง วฒุิกำรศึกษำ, กำรฝึกอบรม, 
ประสบกำรณ์ของผู้ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำเชือ้ด้วยควำมร้อน 
(Process Authority) ) (สถำนที่ผลิต
อยู่ต่ำงจงัหวดัใช้ 2 ชดุ) 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสชั
สำธำรณสขุ 

0 1 ชุด - 

10) 
กรณีเป็นอำหำรที่มีควำมเป็นกรดต ่ำ 
ต้องส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

- 1 0 ชุด (         ก. 
กำรศึกษำกำร
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

เพิ่มเตมิ ดงันี ้        ก. กำรศึกษำกำร
กระจำยอณุหภูมิในเคร่ืองฆ่ำเชือ้ 
(Temperature  Distribution)ข. 
กำรศึกษำกำรแทรกผ่ำนควำมร้อนใน
ผลิตภณัฑ์อำหำร (Heat Penetration)        
ค. กำรก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชือ้ด้วย
ควำมร้อน ต้องศึกษำภำยใต้ปัจจยั 
เกี่ยวกบัสปอร์ของจุลินทรียท์ี่เป็น
เป้ำหมำยในกำรก ำหนดกำรฆ่ำเชือ้ (ดู
รำยละเอียดตำมหมำยเหต)ุ(สถำนที่
ผลิตอยู่ต่ำงจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

กระจำยอณุหภูมิ
ในเคร่ืองฆ่ำเชือ้ 
(Temperature 
Distribution) ที่
ถูกต้องตำมหลกั
ทำงวิชำกำร และ
เป็นปัจจุบนั ซึ่ง
ต้องศึกษำ ณ 
สถำนที่ผลิตก่อน
กำรใช้งำน หรือ
เมื่อมีกำร
ปรับเปลีย่น
อปุกรณ์และ
โครงสร้ำงที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำร
ท ำงำนของเคร่ือง
ฆ่ำเชือ้ เอกสำร
ดงักล่ำว ต้อง
ด ำเนินกำรและ
ออกเอกสำรโดยผู้
ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชือ้ด้วยควำมร้อน 
(Process 
Authority) ส ำหรับ
เคร่ืองฆ่ำเชือ้แบบ
ใช้ควำมดนัเพิ่ม 
(Overpressure 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

retorts) ให้ศึกษำ
กำรกระจำยควำม
ร้อนในเคร่ืองฆ่ำ
เชือ้ทกุเคร่ือง และ
ทุกบรรจุภณัฑ์ แต่
ถ้ำเป็นเคร่ืองฆ่ำ
เชือ้แบบใช้ไอน ำ้ 
(Steam retort) ไม่
จ ำเป็นต้องศึกษำ
ทุกเคร่ือง 
ข. กำรศึกษำกำร
แทรกผ่ำนควำม
ร้อนในผลิตภณัฑ์
อำหำร (Heat 
Penetration) ที่
ถูกต้องทำง
วิชำกำรและเป็น
ปัจจบุนั ซึง่ต้อง
ศึกษำ ณ สภำวะ
เดียวกบั
ผลิตภณัฑ์ทีท่ ำ
กำรผลิตจริง ได้แก่ 
เมื่อผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหม่ 
หรือเมื่อมีกำรป
ลี่ยนข้อก ำหนด
ของผลิตภณัฑ์ 
หรือ เมื่อมีกำร
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

เปลี่ยนภำชนะ
บรรจุเฉพำะ
ส ำหรับผลิตภณัฑ์
แต่ละชนิด แต่ละ
ขนำดบรรจุ 
เอกสำรดงักล่ำว
ต้องด ำเนนิกำร
และออกเอกสำร
โดยผู้ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชือ้ด้วยควำมร้อน 
(Process 
Authority) 
ค. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชือ้ด้วยควำมร้อน 
ต้องศึกษำภำยใต้
ปัจจยั 
เกี่ยวกบัสปอร์ของ
จุลินทรีย์ทีเ่ป็น
เป้ำหมำยในกำร
ก ำหนดกำรฆ่ำเชือ้ 
ได้แก่  
คลอสตริเดียม โบ
ทูลินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) หรือ
กรณีทีใ่ช้ตวัชีว้ดั
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

อ่ืน ต้องมี
หลกัฐำนทำง
วิชำกำรว่ำมีค่ำ
กำรต้ำนทำน
ควำมร้อนที่
เทียบเท่ำหรือสงู
กว่ำสปอร์ของ 
คลอสตริเดียม โบ
ทูลินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) 

11) 

กรณีเป็นอำหำรชนิดทีป่รับกรด ต้องส่ง
เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำเพิ่มเติม 
ดงันี(้ดรูำยละเอียดตำมหมำย
เหต)ุ(สถำนที่ผลิตต่ำงจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

- 1 0 ชุด (        ก. เอกสำร
กำรศึกษำ
อณุหภูมิและเวลำ
ที่ใช้ในกำรฆ่ำเชือ้
ผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิด และแต่ละ
ขนำดบรรจุอย่ำง
เหมำะสม มีกำร
ระบุค่ำควำมเป็น
กรดด่ำงสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์ ใน
กรณีที่ผลิตภณัฑ์
มีชิน้เนือ้อยู่ใน
ของเหลว ต้องระบุ
ช่วงเวลำมำกสดุ
และอณุหภูมิใน
กำรเก็บเพื่อกำร
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ปรับสภำพชิน้เนือ้
นัน้ให้เป็นกรด 
โดยก ำหนดให้ค่ำ
ควำมเป็นกรดด่ำง
สมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เท่ำกบั
หรือต ่ำกว่ำ 4.6 
ภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดใน
กรรมวิธีกำรผลิตที่
ก ำหนด ภำยหลงั
กำรฆ่ำเชือ้ด้วย
ควำมร้อน 
ข. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชือ้ ต้องมี
กำรศึกษำภำยใต้
กำรควบคมุค่ำ
ควำมเป็นกรดด่ำง 
พร้อมทัง้ระบุ
ปัจจยัวิกฤตที่ใช้
ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชือ้เพื่อให้มัน่ใจ
ว่ำอำหำรนัน้จะไม่
มีกำรเจริญของ
จุลินทรีย์ที่ท ำให้
เกิดโรค โดยแสดง
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

ไว้ในกรรมวิธีกำร
ผลิตที่ก ำหนด) 

12) 

กรณีผลิตน ำ้บริโภคในภำชนะบรรจทุี่
ปิดสนิท ต้องมเีอกสำรที่ เกี่ยวข้อง
เพิ่มเตมิ คือ ส ำเนำผลวิเครำะห์น ำ้ดบิ 
(ถ้ำมี)(สถำนที่ผลิตต่ำงจงัหวดัใช้ 2 
ชุด) 

- 0 1 ชุด - 

13) 

กรณีผลิตนมพร้อมบบริโภคชนดิเหลวที่
ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชือ้ด้วยควำมร้อนโดย
วิธีพำสเจอร์ไรส์ต้องแนบเอกสำร ผู้
ควบคมุกระบวนกำรผลิตเพิ่มเติม
(สถำนที่ผลิตต่ำงจงัหวดัใช้ 2 ชุด) 

- 0 1 ชุด - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ (ฝ่ายการเงินและบญัชี กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เปิดรับการช าระเงินถึงเวลา 15.30 น.) 
 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพศนูยจ์ดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 
ถนนติวานนทต์ าบลตลาดขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านกั
อาหารโทร. 02-590-7320 
หมายเหต-ุ 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในต่างจงัหวดัตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัที่สถานประกอบการตัง้อยู่ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสงคราม (กลุ่มงานนิตกิาร) 
โทรศพัท์หมายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124 
Website : skmo.moph.go.th/skmo/ 
หมายเหต-ุ 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

รำยกำร หน่วยนับ อัตรำค่ำใช้จ่ำยที่
จะจัดเกบ็ (บำท) 

1) ค่าพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 

ฉบบัละ 1,000 

2) ค่าพิจารณาและตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร (ขอให้ผู้ยื่นค าขอช าระ
เงินงวดแรกก่อนเป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมกบัยื่นค าขอตรวจประเมนิสถานที่
ผลิตและเก็บ ส่วนที่เหลือจะเรียกช าระงวดที่ 2 ภายหลงัจากตรวจสถานที่แล้ว 
เพื่อให้ทราบจ านวนแรงม้าและคนงานที่แน่นอน 

  
 
 
 

   3.1) ไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงาน 1-6 คน ฉบบัละ 3,000 
   3.2) มากกว่า 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงาน 7-50 คน ฉบบัละ 5,000 
   3.3) มากกว่า 20 แรงม้าแต่ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงาน 51-100 คน ฉบบัละ 10,000 
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18.   ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มและตวัอย่างการกรอกข้อมลู 

- 
2) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผงั 

- 
3) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆ  

- 
19. หมำยเหต ุ
1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเ่ข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) 
 
 ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 16 วนัท าการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประเภทอาหาร
ที่มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพจิาณาอนญุาตได้) 
 ระยะเวลา 40 วนัท าการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารตัง้อยู่ตา่งจงัหวดัและผลิตประเภทอาหารที่ยงัไม่มอบอ านาจ
ให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั) 
            โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นบัรวมเวลาปรบัปรุง 
แก้ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมูลของผู้ประกอบการ 
 
2. เอกสารที่เป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปที่มอี านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 
 

วันท่ีพิมพ์  
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย สอุาภา กลัน่ประเสริฐ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


