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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (กรณีต้องตรวจสถำนที่ผลิต) ได้แก่ กำรเพิ่ม
ประเภทอำหำร / กำรย้ำยสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร / กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น กำรเพิ่ม-ลดสถำนที่ผลิต
หรือสถำนที่เก็บอำหำร กำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือกำรเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอแก้ไขสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานทีผ่ ลิต) ได้แก่ การเพิ่ม
ประเภทอาหาร / การย้ายสถานทีผ่ ลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานทีผ่ ลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ บริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 60 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้อง
ตรวจสถานทีผ่ ลิต) ได้แก่ การเพิม่ ประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิม่ -ลด
เครื่องจักร 19/05/2558 11:44
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ
กรณีสถานทีผ่ ลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือกรณีสถานทีผ่ ลิตตัง้ อยู่ต่างจังหวัดและผลิต
อาหารที่ไม่ได้มอบอานาจให้สานักงานสาาารณสุจจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุจภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)
ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาาารณสุจ ถ. ติวานนท์ นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หมายเหตุ (กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซด์สานักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศัพท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011
เพื่อความสะดวกในการรับบริการ)
2) สถานที่ให้บริการ
กรณีสถานทีผ่ ลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดและผลิตอาหารที่มีการมอบอานาจให้สานักงาน
สาาารณสุจจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
สานักงานสาาารณสุจจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาาารณสุจ ชั้น 1
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานทีผ่ ลิตที่มกี ารใช้เครื่องจักรกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่ถึง 7
คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่าการ
แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานทีผ่ ลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร กรณีสถานทีผ่ ลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่น
แบบการแก้ไขสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานทีร่ ะบุไว้ในแบบ
สบ.2
3. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้
3.1. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220)
พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้าบริโภคฯ)
3.2. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรือ่ ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมดื่ม
ชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)
3.3. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรดต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรือ่ ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่าและ
อาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่
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14 กันยายน 2553
3.5. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย)
3.6. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตเกลือบริโภคต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานทีผ่ ลิตเกลือบริโภค
3.7. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหารทั่วไปต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522
3.8. กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหารอื่นนอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติม
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
4. การย้ายสถานทีผ่ ลิตและสถานที่เก็บอาหารไปตั้ง ณ จังหวัดใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายสถานที่ทเี่ กี่ยวกับการ
อนุญาตอาหารไปตั้ง ณ จังหวัดใหม่
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับคาขอที่ OSSC สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์สานักอาหารหรือทางโทรศัพท์
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลง
นามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มอี านาจของนิตบิ ุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มี
อานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
3. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบ
ตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รบั มอบอานาจ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยังไม่ได้
กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คมู่ ือ
สาหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร)
5. การไม่อนุญาตคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตคา
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ขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายทีร่ ะบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้น หรือผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ หรือกรณีที่
ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กาหนด
6. การคืนคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางาน /คณะกรรมการ /
ผู้เชี่ยวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิม่ จากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทาการ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ 0 นาที
กลุ่มงานคุ้มครอง เอกสารหลักฐาน
ผู้บริโภคและ
1)
ประกอบการพิจารณา ตาม
เภสัชสาธารณสุข
วันเวลาที่นัดหมาย
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
90 นาที
กลุ่มงานคุ้มครอง ครบถ้วนของเอกสาร
ผู้บริโภคและ
2)
หลักฐาน
เภสัชสาธารณสุข
การตรวจสอบเอกสาร
3)

การตรวจสอบเอกสาร
4)
5)

การพิจารณา

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
กาหนด และมายื่นที่
เจ้าหน้าที่สานักอาหารตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคาขอ
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา 5 นาที
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน
กรณีสถานทีผ่ ลิตอาหาร

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

16 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง ระยะเวลาทีผ่ ู้ยื่น
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ประเภทขั้นตอน

การลงนาม
6)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม
และผลิตประเภทอาหารที่
มอบอานาจให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้
อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัดประเมินความถูกต้อง
และสอดคล้องตามกฎหมาย
ทั้งด้านสถานที่และด้าน
เอกสาร
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 2 วันทาการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาต

การแจ้งผลพิจารณา

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
1 วันทาการ
7)
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 วันทาการ

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ผู้บริโภคและ
คาขอแก้ไข
เภสัชสาธารณสุข เอกสาร/หลักฐาน
ปรับปรุง/แก้ไข
สถานที่ให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
(กรณีย้ายสถานที่
ภายในจังหวัด 31
วันทาการ)
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว 20 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

14.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1. การขอเพิ่ม
0
0
ฉบับ
1)
ประเภทอาหาร
2) 1.1 แบบ
กลุ่มงานคุ้มครอง 1
0
ฉบับ
-
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3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
1.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
1.3 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
1.4 สาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
1.5 แบบแปลน
แผนผังจานวน 1
ชุด ยกเว้นสถานที่
ผลิตอยู่
ต่างจังหวัดจะใช้
2 ชุด (ระบุชื่อ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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6)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
และที่ตั้งทุกแผ่น)
ได้แก่
1.5.1 แผนที่
1
0
ฉบับ
แสดงที่ตั้งของ
โรงงานและสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง
1.5.2 แผนผัง
แสดงสิง่ ปลูกสร้าง
ภายในบริเวณ
ที่ดินของโรงงาน
รวมทั้งระบบการ
กาจัดน้าเสียและ
บ่อบาดาล (ถ้ามี)
1.5.3 แบบแปลน
แผนผังที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วน
เช่น รูปด้านหน้า
ด้านข้าง รูปตัด
แปลนพื้น แสดง
ตาแหน่ง
เครื่องจักรและ
ข้อมูล
รายละเอียดการ
ผลิตอื่นๆ (ดู
ตัวอย่างตาม
รายละเอียดอื่น
ตัวอย่างแบบ
แปลนแผนผังและ
ดูรายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

หมำยเหตุ

(กรณีอาหารทีผ่ ลิต
เป็นอาหารทีบ่ รรจุ
อยู่ในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็น
กรดต่าและชนิด
ปรับกรด (Lowacid Canned
Foods and
Acidified Foods)
ต้องมีสาเนา
หลักฐานเพิม่ เติม
คือ
• หลักฐานการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต
(Retort
Supervisor)
• หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา, การ
ฝึกอบรม,
ประสบการณ์ของผู้
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
(Process
Authority)
- กรณีเป็นอาหาร
ที่มีความเป็นกรด
ต่าต้องส่งเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
ก. การศึกษาการ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
กระจายอุณหภูมิ
ในเครื่องฆ่าเชื้อ
(Temperature
Distribution) ที่
ถูกต้องตามหลัก
ทางวิชาการ และ
เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ต้องศึกษา ณ
สถานที่ผลิตก่อน
การใช้งาน หรือ
เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์และ
โครงสร้างที่อาจมี
ผลกระทบต่อการ
ทางานของเครื่อง
ฆ่าเชื้อ เอกสาร
ดังกล่าวต้อง
ดาเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
(Process
Authority)
สาหรับเครื่องฆ่า
เชื้อแบบใช้ความ
ดันเพิ่ม
(Overpressure
retorts) ให้ศึกษา
การกระจายความ
ร้อนในเครือ่ งฆ่า
เชื้อทุกเครื่องและ
ทุกบรรจุภัณฑ์ แต่
ถ้าเป็นเครือ่ งฆ่า
เชื้อแบบใช้ไอน้า
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(Steam retort)
ไม่จาเป็นต้อง
ศึกษาทุกเครื่อง
ข. การศึกษา
การแทรกผ่าน
ความร้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
(Heat
Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการ
และเป็นปัจจุบัน
ซึ่งต้องศึกษา ณ
สภาวะเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ทที่ าการ
ผลิตจริง ได้แก่
เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือเมือ่ มีการ
เปลี่ยนข้อกาหนด
ของผลิตภัณฑ์
หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนภาชนะ
บรรจุเฉพาะ
สาหรับผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด แต่ละ
ขนาดบรรจุ หรือ
อื่นๆ เอกสาร
ดังกล่าวต้อง
ดาเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
(Process
Authority)
ค. การกาหนด
กระบวนการฆ่า
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เชื้อด้วยความร้อน
ต้องศึกษาภายใต้
ปัจจัยเกี่ยวกับ
สปอร์ของจุลินทรีย์
ที่เป็นเป้าหมายใน
การกาหนดการฆ่า
เชื้อ ได้แก่
คลอสตริเดียม โบ
ทูลินั่ม
(Clostridium
botulinum) หรือ
กรณีที่ใช้ตัวชี้วัด
อื่นต้องมีหลักฐาน
ทางวิชาการว่ามีค่า
การต้านทานความ
ร้อนทีเ่ ทียบเท่า
หรือสูงกว่าสปอร์
ของ คลอสตริเดียม
โบทูลินั่ม
(Clostridium
botulinum)
- กรณีเป็นอาหาร
ชนิดที่ปรับกรด
ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
ก. เอกสาร
การศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ใน
การฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด และแต่ละ
ขนาดบรรจุอย่าง
เหมาะสม มีการ
ระบุค่าความเป็น
กรดด่างสมดุลของ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณี
ที่ผลิตภัณฑ์มีชิ้น
เนื้ออยู่ในของเหลว
ต้องระบุช่วงเวลา
มากสุดและ
อุณหภูมิในการเก็บ
เพื่อการปรับสภาพ
ชิ้นเนื้อนั้นให้เป็น
กรด โดยกาหนดให้
ค่าความเป็นกรด
ด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับ
หรือต่ากว่า 4.6
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดในกรรมวิธี
การผลิตทีก่ าหนด
ภายหลังการฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน
ข. การ
กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อต้องมี
การศึกษาภายใต้
การควบคุมค่า
ความเป็นกรดด่าง
พร้อมทั้งระบุปัจจัย
วิกฤตที่ใช้กาหนด
กระบวนการฆ่า
เชื้อเพื่อให้มั่นใจว่า
อาหารนั้นจะไม่มี
การเจริญของ
จุลินทรีย์ทที่ าให้
เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตทีก่ าหนด
- กรณีผลิตน้า
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ที่

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

1.5.4 กรณีใช้
เครื่องจักรร่วมกัน
ในการผลิตอาหาร
หลายประเภท
ต้องแสดง
มาตรการป้องกัน
การปนเปื้อน
1.5.5 กรณี
สถานที่ผลิตเคย
ได้รับอนุญาตจาก
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
ประสงค์จะเพิม่
ประเภทอาหารที่
ไม่ได้มอบอานาจ
ให้จังหวัด
ดาเนินการต้องส่ง
สูตรส่วนประกอบ
กรรมวิธีการผลิต

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
บริโภคในภาชนะ
บรรจุทปี่ ิดสนิท
ต้องมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คือ สาเนาผล
วิเคราะห์น้าดิบ
(ถ้ามี)
- กรณีผลิตนม
พร้อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผ่าน
กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์ตอ้ ง
แนบเอกสาร ผู้
ควบคุม
กระบวนการผลิต
(กรณีสถานที่ผลิต
อยูต่ ่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)

(กรณีสถานที่ผลิต
อยู่ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
รายการ
เครื่องจักรที่ใช้
ของผลิตภัณฑ์เดิม
ที่เคยได้รับ
อนุญาตทุกชนิด
เพิ่มเติม
1.6 หนังสือมอบ 1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
9)
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาตอาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วยใน
กรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
2.การขอย้าย
0
0
ฉบับ
สถานที่ผลิต
อาหารและ
10) สถานที่เก็บ
อาหาร
ที่

11) 2.1 แบบ

กลุ่มงานคุ้มครอง

1

0

ฉบับ

-
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
2.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
12)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
2.3 สาเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตแห่ง
ใหม่
2.4 หนังสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสาเนา
สัญญาเช่าสถานที่
13)
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

แนบสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า
(กรณีผู้ยินยอมให้
ใช้สถานที่หรือผู้ให้
เช่าเป็นบุคคล
ธรรมดา) หรือแนบ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล (กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้
เช่าเป็นนิติบุคคล)

14) 2.6 สาเนาคา

-

0

1

ฉบับ

-

ที่

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
2.7 สาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
2.7 เอกสารตาม 1
0
ฉบับ
ข้อ 1.5 (หรือ
15) ลาดับที่ 5-8) ของ
กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
2.8 หนังสือมอบ 1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
16) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ที่

หมำยเหตุ

(สถานทีผ่ ลิต
อาหารอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)
-
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ที่

17)

18)

19)

20)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
3. การขอย้าย
เฉพาะสถานที่
เก็บอาหาร
3.1 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
3.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
3.3 สาเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานที่เก็บ
อาหารแห่งใหม่
3.4 หนังสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสาเนา
สัญญาเช่าสถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

-

-

1

ฉบับ

แนบสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า
(กรณีผู้ยินยอมให้
ใช้สถานที่หรือผู้ให้
เช่าเป็นบุคคล
ธรรมดา) หรือแนบ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล (กรณีผู้

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

3.6 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
21) 3.7 สาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
3.3 แผนผังที่
ถูกต้องตาม
มาตราส่วน ดังนี้
(ระบุชื่อและที่ตงั้
ทุกแผ่น) (สถานที่
ผลิตอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด) ดังนี้ (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)
22)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้
เช่าเป็นนิติบุคคล)
-

1. แผนที่สงั เขป
แสดงที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร
และสิง่ ปลูกสร้าง
บริเวณใกล้เคียง
เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช้
เป็นสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขอ
อนุญาตผลิตและ
เป็นข้อมูลในการ
ตรวจติดตาม
2. แผนผังภายใน
ของสถานทีเ่ ก็บ
อาหาร ให้แสดง
รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ก. แผนผังแสดง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ตาแหน่งพร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารต่าง ๆ
ในบริเวณที่ตงั้ ของ
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง
ข. แปลนพื้นแสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหารพร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือ
บริเวณต่าง ๆ ใน
ชั้นของอาคารที่ใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราส่วน
ของแปลนพื้นที่
ถูกต้องพร้อมแสดง
ทิศทางเดินผ่าน
เข้า-ออกแต่ละห้อง
ในแบบแปลนด้วย
ค. การจัดห้องหรือ
บริเวณทีเ่ ก็บ
อาหาร
- ให้แสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แต่ละชนิดเป็น
สัดส่วน
- ให้แสดง
ระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสง
สว่าง

- ให้แสดง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

3.8 หนังสือมอบ อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
23)
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
4.การขอ
เปลี่ยนแปลง
แก้ไข เช่น เพิ่มลดสถานทีผ่ ลิต
24) หรือสถานที่เก็บ
อาหาร การ
เปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนแผนผัง
หรือการเพิ่ม-ลด

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารให้คงสภาพ
ตามความจาเป็น
-

0

0

ฉบับ

-
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
เครื่องจักร เป็น
ต้น
4.1 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
25)
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
4.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงานตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
26)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
4.3 สาเนา
ทะเบียนบ้าน
4.4 หนังสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสาเนา
สัญญาเช่าสถานที่
27) ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี)
ที่

28) 4.5 เอกสารตาม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

แนบสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า
(กรณีผู้ยินยอมให้
ใช้สถานที่หรือผู้ให้
เช่าเป็นบุคคล
ธรรมดา) หรือแนบ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล (กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้
เช่าเป็นนิติบุคคล)
(สถานทีผ่ ลิต

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ข้อ 1.5 (หรือ
ลาดับที่ 5-8) ของ
กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
4.6 กรณีเพิ่ม-ลด 1
0
ฉบับ
เครื่องจักร ให้
ระบุกาลังแรงม้า
รวมเดิมที่เคย
29) ได้รับอนุญาต
และระบุกาลัง
แรงม้าทีเ่ พิ่มขึ้น
หรือลดลงจาก
เดิมด้วย
4.7 กรณีเป็นการ 1
0
ฉบับ
ขอเพิ่มสถานที่
เก็บอาหาร ให้ส่ง
เอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)
(สถานทีผ่ ลิต
อาหารอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)
30)
ที่

หมำยเหตุ
อาหารอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)
(สถานทีผ่ ลิต
อาหารอยู่
ต่างจังหวัดใช้ 2
ชุด)

ก. แผนผังแสดง
ตาแหน่งพร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารต่าง ๆ
ในบริเวณที่ตงั้ ของ
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง
ข. แปลนพื้นแสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหารพร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือ
บริเวณต่าง ๆ ใน
ชั้นของอาคารที่ใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราส่วน
ของแปลนพื้นที่
ถูกต้องพร้อมแสดง
ทิศทางเดินผ่าน
เข้า-ออกแต่ละห้อง
ในแบบแปลนด้วย
ค. การจัดห้องหรือ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

4.8 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
31) 4.9 สาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
4.10 หนังสือมอบ อานาจทั่วไป
32) (กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

บริเวณทีเ่ ก็บ
อาหาร
- ให้แสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แต่ละชนิดเป็น
สัดส่วน
- ให้แสดง
ระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสง
สว่าง
- ให้แสดง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารให้คงสภาพ
ตามความจาเป็น
สภาพตามความ
จาเป็น
-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
หมำยเหตุ –
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุจภาพ (ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดจวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
โทรศัพท์หมายเลจ 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556
สานักอาหาร โทร. 02-590-7320
กรณีสถานประกอบการที่ตงั้ อยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ที่ สานักงานสาาารณสุจจังหวั ดทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่
สานักงานสาาารณสุจจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ)
โทรศัพท์หมายเลจ 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124
Website : skmo.moph.go.th/skmo/
หมายเหตุ -
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลจที่ 1 ถ.พิษณุโลก เจตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
2)

ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง
-

3)

ตัวอย่างรายละเอียดอื่น
-

4)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอเพิ่มประเภท)
-

5)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอย้ายสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร))
-

6)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มหรือลดสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม
หรือลดเครื่องจักร)
-

7)

หลักเกณฑ์การย้ายสถานเกี่ยวกับการอนุญาตอาหารไปตั้ง ณ จังหวัดใหม่
19. หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาการขอแก้ไขสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีต้องตรวจสถานทีผ่ ลิต
1.1. การขอเพิ่มประเภทอาหารใช้ระยะเวลาทัง้ สิ้น 20 วันทาการ (กรณีสถานทีผ่ ลิตอาหารตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)
ระยะเวลา 60 วันทาการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดและผลิตประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอานาจให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต)
1.2. การขออนุญาตย้ายสถานทีผ่ ลิตหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร ระยะเวลา 35 วันทาการ กรณีย้ายข้ามจังหวัด 60 วันทาการ
1.3. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น เพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร หรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือ
เพิ่ม-ลดเครื่องจักร เป็นต้น ระยะเวลา 20 วันทาการ (กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือระยะเวลา 60 วัน
ทาการ (กรณีสถานทีผ่ ลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดและผลิตประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็นผู้อนุญาต)
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โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุงแก้ไขสถานที่
ผลิตทีเ่ ป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารทีเ่ ป็นสาเนาทัง้ หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

06/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ปรียานุช รัตนพงศ์
-

