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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต) 

ได้แก่การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขเช่น

การเพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหารการเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผังหรือการเพิ่ม-ลด

เคร่ืองจักร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่การเพิ่ม

ประเภทอาหาร / การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขเชน่การเพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิต

หรือสถานท่ีเก็บอาหารการเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผงัหรือการเพิ่ม-ลดเคร่ืองจกัร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 60วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต) 

ได้แก่การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขเชน่การเพิ่ม-

ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหารการเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผงัหรือการเพิ่ม-ลดเคร่ืองจกัรสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรังอาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 
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ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองตรังจงัหวดัตรัง 92000/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

1. สถานท่ีผลิตท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงานหมายถึงสถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรกําลงัรวมไมถึ่ง 5 แรงม้าและใช้คนงานไมถึ่ง 

7 คนโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม 

 

2. ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยการดําเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหารพ.ศ. 2557 ระบวุา่การ

แก้ไขรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีผลิตอาหารและเปล่ียนแปลงรายการอาหารกรณีสถานท่ีผลิตไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงานให้

ย่ืนแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงานตามแบบสบ.2 แนบท้ายระเบียบนีพ้ร้อมหลกัฐานท่ีระบไุว้ใน

แบบสบ.2 

 

3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแตก่รณีดงันี ้

 

3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนํา้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 220) 

พ.ศ. 2544 เร่ืองนํา้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของนํา้บริโภคฯ) 

 

3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ต้องเป็นไป

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บ

รักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม

พร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 

 

3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรดต้องเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา

อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ํา

และอาหารปรับกรด) 
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3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองอาหารฉายรังสีประกาศณวนัท่ี 

14 กนัยายน 2553 

 

3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะบรรจพุร้อมจําหนา่ยต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี

บรรจใุนภาชนะพร้อมจําหนา่ย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจพุร้อมจําหนา่ย) 

 

3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภคต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญัตอิาหาร

พ.ศ.2522 ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 

 

3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทัว่ไปต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญัตอิาหาร

พ.ศ.2522 

 

3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืนนอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 

193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแก้ไข

เพิ่มเตมิกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 

193) พ.ศ.2543 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทัว่ไป) 

 

4. การย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหารไปตัง้ณจงัหวดัใหมใ่ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การย้ายสถานเก่ียวกบัการ

อนญุาตอาหารไปตัง้ณจงัหวดัใหม่ 

 

เง่ือนไข 

 

1. ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนคําขอและเอกสารหลกัฐานด้วยตนเองโดยการรับคําขอท่ี OSSC สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

บริการด้วยระบบนดัหมายล่วงหน้าผา่นทางโทรศพัท์ 

 

2. ผู้มาย่ืนคําขอต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีและผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอได้และมีอํานาจตดัสินใจและ

ลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือมอบอํานาจ

ให้มีอํานาจดําเนินการแทนแนบด้วย) 
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3. กําหนดให้ผู้ ย่ืนคําขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตาม

แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอฯส่วนเอกสารอ่ืนๆบคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ผู้ ดําเนิน

กิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจฯหรือผู้ รับมอบอํานาจ 

 

4. การขออนญุาตผลิตอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่(Novel Ingredients) ท่ียงัไมไ่ด้

กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่(Novel Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดย

ผู้ เช่ียวชาญและรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนญุาตผลิตอาหารได้) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี

คูมื่อสําหรับประชาชนเร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัอาหาร) 

 

5. การไมอ่นญุาตคําขอ : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังจะพจิารณาไมอ่นญุาตคําขอฯในกรณีตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไม่สมบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ

หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อสําหรับประชาชน 

 

 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเ่ป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้นหรือผล

การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถ่กูต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ย่ืนคําขอฯสง่มอบเอกสารหลกัฐานไว้หรือกรณีท่ี

ผู้ประกอบการไมส่ามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาท่ีกําหนด 

 

6. การคืนคําขอ : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังจะสง่คืนคําขอฯพร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอฯในกรณีท่ีผู้

ย่ืนคําขอฯไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแบบตรวจสอบคําขอและ

บนัทกึข้อบกพร่อง 

 

7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหมจ่ะต้องผา่นการพิจารณาโดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/

หรือผู้ เช่ียวชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 30-90 วนัทําการหรือมากกว่าแล้วแต่

กรณี 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาตาม

วนัเวลาท่ีนดัหมาย 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

90 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้

ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องตามบนัทึก

ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี

กําหนดและมาย่ืนท่ี

เจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรังตาม

รายช่ือท่ีระบใุนใบรับคําขอ 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรังและผลิต

ประเภทอาหารท่ีมอบ

อํานาจให้สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้

อนญุาตคณะผู้ประเมินของ

จงัหวดัประเมินความ

18 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ถกูต้องและสอดคล้องตาม

กฎหมายทัง้ด้านสถานท่ี

และด้านเอกสาร 
 

6) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรังและผลิต

ประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบ

อํานาจให้สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรังเป็น

ผู้อนญุาต 

  1. กรณีย่ืนคําขอฯณศนูย์ 

OSSC สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและ

ยาจะสง่เอกสารท่ีผา่นการ

ตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง

ครบถ้วนให้สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง

เพ่ือให้ตรวจประเมินความ

ถกูต้องและสอดคล้องตาม

กฎหมายแล้วรายงานการ

ตรวจประเมินกลบัให้อย. 

เพ่ือพิจารณาการอนญุาต

ตอ่ไป 
 

58 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ดําเนินการโดย

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยาและ

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง) 

7) 

การพิจารณา 
 

2 กรณีย่ืนคําขอฯณ

สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัตรังสสจ.ตรังจะสง่

คําขอฯและหลกัฐาน

ประกอบการขออนญุาตท่ี

58 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ดําเนินการโดย

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยาและ

สํานกังาน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบแล้วให้อย. 

พิจารณา 

  2.1กรณีเอกสารท่ีผา่นการ

ตรวจสอบโดยอย. แล้ว

ถกูต้องครบถ้วนอย. จะสง่

เอกสารให้สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง

ตรวจประเมินความถกูต้อง

และสอดคล้องตาม

กฎหมายแล้วรายงานการ

ตรวจประเมินกลบัให้อย. 

เพ่ือพิจารณาการอนญุาต

ตอ่ไป 

    2.2กรณีเอกสารท่ีผา่น

การตรวจสอบโดยอย. แล้ว

ไมถ่กูต้องครบถ้วนอย. จะ

สง่เอกสารหลกัฐานคืนสสจ.

ตรังเพ่ือให้สสจ. ตรังแจ้งผล

การไมอ่นญุาตตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอตอ่ไป 
 

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง) 

8) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอํานาจลงนามพิจารณา

อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

( ) 

9) 

- 
 

 1)กรณีสถานท่ีผลิต

อยูจ่งัหวดัตรังแต่

ผู้ประกอบการประสงค์จะ

มารับเอกสารการอนญุาต

60 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เองเจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 7 วนัทํา

การหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณาและสง่มอบสบ.2 

แก่ผู้ประกอบการ 
 

10) 

- 
 

2) กรณีสถานท่ีผลิต

อาหารตัง้อยูจ่งัหวดัตรัง

เจ้าหน้าท่ีอย. แจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 7 วนัทํา

การหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณาและจดัสง่เอกสาร

ให้แก่สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัตรังเพ่ือสง่มอบให้

ผู้ประกอบการตอ่ไป 
 

90 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(กรณีผลิตอาหาร

ท่ีไมไ่ด้มอบให้

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรังเป็นผู้

อนญุาต) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 20 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
1. การขอเพิ่ม

ประเภทอาหาร 

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

2) 

1.1 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

3) 

1.2แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงานตาม

แบบสบ.2 (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯและต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

สํานกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 

4) 

1.3 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบสบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้  

1.4 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

สํานกัอาหาร 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบสบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

5) 

1.5 แบบแปลน

แผนผงัจํานวน 1 

ชดุยกเว้นสถานท่ี

ผลิตอยู่

ตา่งจงัหวดัจะใช้ 

2 ชดุ (ระบช่ืุอ

และท่ีตัง้ทกุแผน่)

ได้แก่ 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

6) 

1.5.1  แผนท่ี

แสดงท่ีตัง้ของ

โรงงานและสิ่ง

ปลกูสร้างท่ีอยูใ่น

บริเวณใกล้เคียง 

1.5.2  แผนผงั

แสดงสิ่งปลกู

สร้างภายใน

บริเวณท่ีดนิของ

โรงงานรวมทัง้

ระบบการกําจดั

นํา้เสียและบอ่

บาดาล (ถ้ามี) 

1.5.3  แบบ

แปลนแผนผงัท่ี

ถกูต้องตาม

มาตราสว่นเชน่

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (กรณีอาหารท่ี

ผลิตเป็นอาหารท่ี

บรรจอุยูใ่นภาชนะ

บรรจท่ีุปิดสนิท 

ชนิดท่ีมีความเป็น

กรดต่ําและชนิด

ปรับกรด (Low-

acid Canned 

Foods and 

Acidified Foods) 

ต้องมีสําเนา

หลกัฐานเพิ่มเตมิ

คือ 

• หลกัฐาน

การฝึกอบรม

หลกัสตูรผู้ควบคมุ

กระบวนการผลิต 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รูปด้านหน้า

ด้านข้างรูปตดั

แปลนพืน้แสดง

ตําแหนง่

เคร่ืองจกัรและ

ข้อมลู

รายละเอียดการ

ผลิตอ่ืนๆ  (ดู

ตวัอยา่งตาม

รายละเอียดอ่ืน

ตวัอยา่งแบบ

แปลนแผนผงั

และดู

รายละเอียดตาม

หมายเหต)ุ 

(Retort 

Supervisor) 

• หลกัฐาน

แสดงวฒุิ

การศกึษา, การ

ฝึกอบรม, 

ประสบการณ์ของ

ผู้ กําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความร้อน 

(Process 

Authority)  

  - กรณีเป็น

อาหารท่ีมีความ

เป็นกรดต่ําต้องสง่

เอกสาร

ประกอบการ

พิจารณาดงันี ้

ก. การศกึษาการ

กระจายอณุหภมูิ

ในเคร่ืองฆา่เชือ้ 

(Temperature  

Distribution) ท่ี

ถกูต้องตามหลกั

ทางวิชาการและ

เป็นปัจจบุนัซึง่

ต้องศกึษาณ

สถานท่ีผลิตก่อน

การใช้งานหรือ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เม่ือมีการ

ปรับเปล่ียน

อปุกรณ์และ

โครงสร้างท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การ

ทํางานของเคร่ือง

ฆา่เชือ้เอกสาร

ดงักลา่วต้อง

ดําเนินการและ

ออกเอกสารโดยผู้

กําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความร้อน 

(Process 

Authority) สําหรับ

เคร่ืองฆา่เชือ้แบบ

ใช้ความดนัเพิ่ม 

(Overpressure 

retorts) ให้ศกึษา

การกระจายความ

ร้อนในเคร่ืองฆา่

เชือ้ทกุเคร่ืองและ

ทกุบรรจภุณัฑ์แต่

ถ้าเป็นเคร่ืองฆา่

เชือ้แบบใช้ไอนํา้ 

(Steam retort) ไม่

จําเป็นต้องศกึษา

ทกุเคร่ือง 

ข. การศกึษาการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แทรกผา่นความ

ร้อนในผลิตภณัฑ์

อาหาร (Heat 

Penetration) ท่ี

ถกูต้องทาง

วิชาการและเป็น

ปัจจบุนัซึง่ต้อง

ศกึษาณสภาวะ

เดียวกบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีทํา

การผลิตจริงได้แก่

เม่ือผลติ

ผลิตภณัฑ์ใหม่

หรือเม่ือมีการป

ล่ียนข้อกําหนด

ของผลิตภณัฑ์

หรือเม่ือมีการ

เปล่ียนภาชนะ

บรรจเุฉพาะ

สําหรับผลิตภณัฑ์

แตล่ะชนิดแตล่ะ

ขนาดบรรจหุรือ

อ่ืนๆเอกสาร

ดงักลา่วต้อง

ดําเนินการและ

ออกเอกสารโดยผู้

กําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความร้อน 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(Process 

Authority) 

ค. การกําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความร้อน

ต้องศกึษาภายใต้

ปัจจยัเก่ียวกบั

สปอร์ของ

จลุินทรีย์ท่ีเป็น

เปา้หมายในการ

กําหนดการฆ่าเชือ้

ได้แก่คลอสต

ริเดียมโบทลูินัม่ 

(Clostridium 

botulinum) หรือ

กรณีท่ีใช้ตวัชีว้ดั

อ่ืนต้องมีหลกัฐาน

ทางวิชาการวา่มี

คา่การต้านทาน

ความร้อนท่ี

เทียบเทา่หรือสงู

กวา่สปอร์ของคลอ

สตริเดียมโบทู

ลินัม่ 

(Clostridium 

botulinum) 

 - กรณีเป็นอาหาร

ชนิดท่ีปรับกรด

ต้องสง่เอกสาร
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบการ

พิจารณาดงันี ้

ก. เอกสาร

การศกึษา

อณุหภมูิและเวลา

ท่ีใช้ในการฆา่เชือ้

ผลิตภณัฑ์แตล่ะ 

ชนิดและแตล่ะ

ขนาดบรรจอุยา่ง

เหมาะสมมีการ

ระบคุา่ความเป็น

กรดดา่งสมดลุของ

ผลิตภณัฑ์ในกรณี

ท่ีผลิตภณัฑ์มีชิน้

เนือ้อยูใ่น

ของเหลวต้องระบุ

ชว่งเวลามากสดุ

และอณุหภมูิใน

การเก็บเพ่ือการ

ปรับสภาพชิน้เนือ้

นัน้ให้เป็นกรดโดย

กําหนดให้คา่

ความเป็นกรดดา่ง

สมดลุของ

ผลิตภณัฑ์เทา่กบั

หรือต่ํากว่า 4.6 

ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดใน

กรรมวิธีการผลิตท่ี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กําหนดภายหลงั

การฆา่เชือ้ด้วย

ความร้อน 

ข. การกําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ต้องมี

การศกึษาภายใต้

การควบคมุคา่

ความเป็นกรดดา่ง

พร้อมทัง้ระบุ

ปัจจยัวิกฤตท่ีใช้

กําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่อาหารนัน้จะไม่

มีการเจริญของ

จลุินทรีย์ท่ีทําให้

เกิดโรคโดยแสดง

ไว้ในกรรมวิธีการ

ผลิตท่ีกําหนด 

 - กรณีผลิตนํา้

บริโภคในภาชนะ

บรรจท่ีุปิดสนิท

ต้องมีเอกสารท่ี 

เก่ียวข้องเพิ่มเตมิ

คือสําเนาผล

วิเคราะห์นํา้ดิบ 

(ถ้ามี) 

 - กรณีผลิตนม
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พร้อมบริโภคชนิด

เหลวท่ีผา่น

กรรมวิธีฆา่เชือ้

ด้วยความร้อนโดย

วิธีพาสเจอร์ไรส์

ต้องแนบเอกสารผู้

ควบคมุ

กระบวนการผลิต 

 

) 

7) 

1.5.4 กรณีใช้

เคร่ืองจกัรร่วมกนั

ในการผลิต

อาหารหลาย

ประเภทต้อง

แสดงมาตรการ

ปอ้งกนัการ

ปนเปือ้น 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 

ชดุ) 

8) 

1.5.5กรณี

สถานท่ีผลิตเคย

ได้รับอนญุาต

จากสํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัและ

ประสงค์จะเพิ่ม

ประเภทอาหารท่ี

ไมไ่ด้มอบอํานาจ

ให้จงัหวดั

ดําเนินการต้อง

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (กรณีสถานท่ีผลิต

อยูต่า่งจงัหวดัใช้ 

2 ชดุ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สง่สตูร

สว่นประกอบ

กรรมวิธีการผลิต

รายการ

เคร่ืองจกัรท่ีใช้

ของผลิตภณัฑ์

เดมิท่ีเคยได้รับ

อนญุาตทกุชนิด

เพิ่มเตมิ 

9) 

1.6 หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

10) 

2.การขอย้าย

สถานท่ีผลิต

อาหารและ

สถานท่ีเก็บ

อาหาร 

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

11) 

2.1 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

12) 

2.2 แบบการ

แก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน

ตามแบบสบ.2 

(ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯและต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

สํานกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 

13) 
2.3 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (แนบสําเนาบตัร

ประจําตวั
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถานท่ีผลิตแหง่

ใหม ่2.4 หนงัสือ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ี (ฉบบั

จริง) หรือสําเนา

สญัญาเชา่

สถานท่ีผลิตและ

สถานท่ีเก็บ

อาหาร (ถ้ามี) 

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ให้เชา่

(กรณีผู้ ยินยอมให้

ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้

เชา่เป็นบคุคล

ธรรมดา)หรือแนบ

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคล(กรณีผู้

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีหรือผู้ให้

เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

14) 

2.6 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบสบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้  

2.7 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบสบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

สํานกัอาหาร 0 1 ฉบบั - 

15) 

2.7 เอกสารตาม

ข้อ1.5 (หรือ

ลําดบัท่ี 5-8) 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต

อาหารอยู่

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของกรณีการขอ

เพิ่มประเภท

อาหาร 

ชดุ) 

16) 

2.8 หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

17) 
3. การขอย้าย

เฉพาะสถานท่ี

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เก็บอาหาร 

18) 

3.1 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

19) 

3.2 2. แบบการ

แก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน

ตามแบบสบ.2 

(ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯและต้อง

พิมพ์เทา่นัน้)  

สํานกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 

20) 

3.3 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

สถานท่ีเก็บ

อาหารแหง่ใหม ่

3.4 หนงัสือ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ี (ฉบบั

จริง) หรือสําเนา

สญัญาเชา่

สถานท่ีเก็บ

สํานกัอาหาร 1 1 ฉบบั (แนบสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ให้เชา่

(กรณีผู้ ยินยอมให้

ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้

เชา่เป็นบคุคล

ธรรมดา)หรือแนบ

หนงัสือรับรองการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาหาร (ถ้ามี)  จดทะเบียนนิติ

บคุคล(กรณีผู้

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีหรือผู้ให้

เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

21) 

3.6 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบสบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้  

3.7 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบสบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

สํานกัอาหาร 0 1 ฉบบั - 

22) 

3.3 แผนผงัท่ี

ถกูต้องตาม

มาตราสว่นดงันี ้

(ระบช่ืุอและท่ีตัง้

ทกุแผน่) สถานท่ี

ผลิตอยู่

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 

ชดุดงันี ้(ดู

รายละเอียดตาม

หมายเหต)ุ 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (1 แผนท่ีสงัเขป

แสดงท่ีตัง้ของ

สถานท่ีเก็บอาหาร

และสิ่งปลกูสร้าง 

บริเวณใกล้เคียง

เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมท่ี

จะใช้เป็นสถานท่ี

จดัเก็บอาหารท่ีขอ

อนญุาตผลิตและ

เป็นข้อมลูในการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตรวจตดิตาม 

  2 แผนผงัภายใน

ของสถานท่ีเก็บ

อาหารให้แสดง

รายละเอียด 

ดงัตอ่ไปนี ้

ก. แผนผงั

แสดงตําแหนง่

พร้อมประโยชน์ใช้

สอยของอาคาร

ตา่งๆใน 

บริเวณท่ีตัง้ของ

สถานท่ีเก็บอาหาร

และบริเวณ

ข้างเคียง 

ข. แปลนพืน้

แสดงบริเวณของ

ห้องเก็บอาหาร

พร้อมประโยชน์ใช้

สอย 

ของห้องหรือ

บริเวณตา่งๆในชัน้

ของอาคารท่ีใช้

เก็บอาหารโดย

ระบมุาตราสว่น

ของแปลนพืน้ท่ี

ถกูต้องพร้อม

แสดงทิศทางเดนิ

ผา่นเข้า-ออกแต่
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ละห้องในแบบ

แปลนด้วย 

ค. การจดั

ห้องหรือบริเวณท่ี

เก็บอาหาร 

         -  ให้แสดง

การจดัแยกเก็บ

อาหารแตล่ะชนิด

เป็นสดัสว่น 

         -  ให้แสดง

ระบบการถ่ายเท

อากาศระบบแสง

สวา่ง 

         -  ให้แสดง

อปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การเก็บและรักษา

คณุภาพของ

อาหารให้คงสภาพ

ตามความจําเป็น 

) 

23) 

3.8หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

24) 

4.การขอ

เปล่ียนแปลง

แก้ไขเชน่เพิ่ม-ลด

สถานท่ีผลิตหรือ

สถานท่ีเก็บ

อาหารการ

เปล่ียนแปลง

แบบแปลน

แผนผงัหรือการ

เพิ่ม-ลด

เคร่ืองจกัรเป็นต้น 

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

25) 

4.1 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ข้อบกพร่อง 

26) 

4.2แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงานตาม

แบบสบ.2 (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯและต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

สํานกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 

27) 

4.3 สําเนา

ทะเบียนบ้าน 4.4 

หนงัสือยินยอม

ให้ใช้สถานท่ี 

(ฉบบัจริง)หรือ

สําเนาสญัญาเชา่

สถานท่ีผลิตและ

สถานท่ีเก็บ

อาหาร (ถ้ามี) 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (แนบสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ให้เชา่

(กรณีผู้ ยินยอมให้

ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้

เชา่เป็นบคุคล

ธรรมดา)หรือแนบ

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคล(กรณีผู้

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีหรือผู้ให้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

28) 

4.5 เอกสารตาม

ข้อ1.5 (หรือ

ลําดบัท่ี 5-8) 

ของกรณีการขอ

เพิ่มประเภท

อาหาร 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต

อาหารอยู่

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 

ชดุ) 

29) 

4.6 กรณีเพิ่ม-ลด

เคร่ืองจกัรให้ระบุ

กําลงัแรงม้ารวม

เดมิท่ีเคยได้รับ

อนญุาตและระบุ

กําลงัแรงม้าท่ี

เพิ่มขึน้หรือลดลง

จากเดมิด้วย 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต

อาหารอยู่

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 

ชดุ) 

30) 

4.7กรณีเป็นการ

ขอเพิ่มสถานท่ี

เก็บอาหารให้สง่

เอกสารเพิ่มเตมิ

ดงันี ้(ดุ

รายละเอียดตาม

หมายเหต)ุ 

(สถานท่ีผลิต

อาหารอยู่

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 

ชดุ) 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ก. แผนผงั

แสดงตําแหนง่

พร้อมประโยชน์ใช้

สอยของอาคาร

ตา่งๆใน 

บริเวณท่ีตัง้ของ

สถานท่ีเก็บอาหาร

และบริเวณ

ข้างเคียง 

ข. แปลนพืน้

แสดงบริเวณของ

ห้องเก็บอาหาร

พร้อมประโยชน์ใช้

สอย 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของห้องหรือ

บริเวณตา่งๆในชัน้

ของอาคารท่ีใช้

เก็บอาหารโดย

ระบมุาตราสว่น

ของแปลนพืน้ท่ี

ถกูต้องพร้อม

แสดงทิศทางเดนิ

ผา่นเข้า-ออกแต่

ละห้องในแบบ

แปลนด้วย 

ค. การจดั

ห้องหรือบริเวณท่ี

เก็บอาหาร 

         -  ให้แสดง

การจดัแยกเก็บ

อาหารแตล่ะชนิด

เป็นสดัสว่น 

         -  ให้แสดง

ระบบการถ่ายเท

อากาศระบบแสง

สวา่ง 

         -  ให้แสดง

อปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การเก็บและรักษา

คณุภาพของ

อาหารให้คงสภาพ

ตามความจําเป็น

สภาพตามความ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จําเป็น 

) 

31) 

4.8 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบสบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้ 

4.9สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบสบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

สํานกัอาหาร 0 1 ฉบบั - 

32) 

4.10หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์ม 

- 

 

2) ตวัอยา่งแบบแปลนแผนผงั 

- 

 



32/33 
 

3) ตวัอยา่งรายละเอียดอ่ืน 

- 

 

4) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีขอเพิ่มประเภท) 

- 

 

5) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีขอย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหาร)) 

- 

 

6) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มหรือลดสถานท่ีผลิตเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผงัเพิ่ม

หรือลดเคร่ืองจกัร)) 

- 

 

7) หลกัเกณฑ์การย้ายสถานเก่ียวกบัการอนญุาตอาหารไปตัง้ณจงัหวดัใหม ่

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

1. ระยะเวลาการขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (แบบสบ.2) กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต 

 

 1.1. การขอเพิ่มประเภทอาหารใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 20 วนัทําการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง) 

ระยะเวลา 60 วนัทําการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยูจ่งัหวดัตรังและผลิตประเภทอาหารท่ีสํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาไมไ่ด้มอบอํานาจให้สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต) 

 

 1.2. การขออนญุาตย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหารระยะเวลา 35 วนัทําการกรณีย้ายข้ามจงัหวดั 60 วนัทําการ 

 

 1.3. การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขเชน่เพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหารหรือเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผงัหรือ

เพิ่ม-ลดเคร่ืองจกัรเป็นต้นระยะเวลา 20 วนัทําการ (กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง) หรือระยะเวลา 60 วนัทําการ 

(กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยูจ่งัหวดัตรังและผลิตประเภทอาหารท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาไมไ่ด้มอบ

อํานาจให้สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต) 
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โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอํานาจไมน่บัรวมเวลาปรับปรุงแก้ไข

สถานท่ีผลิตท่ีเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการและการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 

 

2. เอกสารท่ีเป็นสําเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจทัว่ไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได้ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


