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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรท่ีไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  60 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 22/05/2015 13:29  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ  กรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ หรือกรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ต่างจงัหวดัและผลิต
อาหารทีไ่ม่ไดม้อบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 
โทรศพัท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านเวปไซด์ส านกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
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โทรศพัท์    0 2590 7187, 0 2590 7011  เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 
2) สถานท่ีให้บริการ  กรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่จงัหวดันนทบรีุ และผลิตอาหารที่มีการมอบอ านาจให้

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต 
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขออนญุาต) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 
1. สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรก าลงัรวมไมถ่ึง 5 แรงม้า หรือ
ใช้คนงานไมถ่ึง 7 คน โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 
 
2. ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยการด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบไุว้วา่
กรณีผลิตจากสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน ให้ย่ืนค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน ตาม
แบบ สบ.1แนบท้ายระเบียบนี ้พร้อมหลกัฐานท่ีระบไุว้ในแบบ สบ.1 
 
3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแตก่รณี ดงันี  ้
 
3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน า้บริโภคฯ) 
 
3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
 
3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดท่ีปรับกรด ต้องเป็นไปตาม
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ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต ่าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเป็น
กรดต ่าและอาหารปรับกรด) 
 
3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ 
วนัท่ี 14 กนัยายน 2553 
 
3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะบรรจพุร้อมจ าหนา่ย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหนา่ย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจพุร้อมจ าหนา่ย) 
 
3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญัตอิาหาร 
พ.ศ.2522 ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
 
3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทัว่ไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญัตอิาหาร 
พ.ศ.2522 
 
3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืน นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 
193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแก้ไข
เพิ่มเตมิกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 
193) พ.ศ.2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทัว่ไป) 
 
เง่ือนไข 
 
1. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
 
2. ผู้ ย่ืนขออนญุาต ต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้ 
 
3. ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
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4. การขออนญุาตผลิตอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่(Novel Ingredients) ท่ียงัไมไ่ด้
ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่(Novel Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดย
ผู้ เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนญุาตผลิตอาหารได้) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี
คูมื่อส าหรับประชาชน เร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของอาหาร) 
 
5. การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไม่
อนญุาตค าขอฯ ในกรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไม่สมบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ 
หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน 
 
 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเ่ป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้น หรือผล
การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถ่กูต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ สง่มอบเอกสารหลกัฐานไว้ 
 
6. การคืนค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯ พร้อม
เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตาม
ระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 
 
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม ่จะต้องผา่นการพิจารณาโดยคณะท างาน/ 
คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 30-90 วนัท าการ หรือ
มากกวา่ แล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอฯ และ
เอกสารหลกัฐานประกอบการ
พิจารณาให้ครบถ้วน 
 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ 90 นาที ส านกัอาหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐาน  
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้ผู้
ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามาย่ืนตอ่
เจ้าหน้าท่ีตามรายช่ือท่ีระบใุน
ใบรับค าขอ 
 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ ย่ืนค า
ขอรอรับใบรับค าขอไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

5 นาที ส านกัอาหาร - 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่น
กรุงเทพมหานครผู้ประเมิน/ 
คณะผู้ประเมิน/ผู้ เช่ียวชาญ
ด าเนินการประเมินความ
ถกูต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ด้านสถานท่ี(โดย
การตรวจสอบสถานท่ีผลิต) 
และด้านเอกสาร  
 

18 วนัท า
การ 

ส านกัอาหาร - 

6) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดัและผลิต
ประเภทอาหารท่ีมอบอ านาจ
ให้ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้อนญุาต คณะผู้
ประเมินของจงัหวดั ประเมิน

0 วนั ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

(ด าเนินการโดย
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั และ
ระยะเวลา

ให้บริการขึน้กบั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ความถกูต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมายทัง้ด้านสถานท่ี
และด้านเอกสาร 
 

ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันัน้ๆ ) 

7) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดัและผลิต
ประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนญุาต 
  1 กรณีย่ืนค าขอฯ ณ ศนูย์ 
OSSC ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
จะสง่เอกสารท่ีผา่นการ
ตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง
ครบถ้วนให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัซึง่สถานท่ี
ผลิตนัน้ตัง้อยู่ เพ่ือให้ตรวจ
ประเมินความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย แล้ว
รายงานการตรวจประเมิน
กลบัให้ อย. เพ่ือพิจารณาการ
อนญุาตตอ่ไป 
 

58 วนัท า
การ 

ส านกัอาหาร (ด าเนินการโดย
ส านกังาน
สาธารณสขุ

จงัหวดั และส านกั
อาหาร ส านกังาน
คณะกรรมอาหาร

และยา) 

8) การพิจารณา 
 

(ตอ่) 2 กรณีย่ืนค าขอฯ ณ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
สสจ. จะสง่ค าขอฯและ
หลกัฐานประกอบการขอ
อนญุาตท่ีตรวจสอบแล้วให้ 

58 วนัท า
การ 

ส านกัอาหาร (ด าเนินการโดย
ส านกังาน
สาธารณสขุ

จงัหวดัและส านกั
อาหาร ส านกังาน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

อย. พิจารณา 
  - กรณีเอกสารท่ีผา่นการ
ตรวจสอบโดย อย. แล้ว
ถกูต้องครบถ้วน อย. จะสง่
เอกสารให้ สสจ.ซึง่สถานท่ี
ผลิตนัน้ตัง้อยูใ่ห้ตรวจ
ประเมินความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย แล้ว
รายงานการตรวจประเมิน
กลบัให้ อย. เพ่ือพิจารณาการ
อนญุาตตอ่ไป 
   - กรณีเอกสารท่ีผา่นการ
ตรวจสอบโดย อย. แล้วไม่
ถกูต้องครบถ้วน อย. จะสง่
เอกสารหลกัฐานคืน สสจ. 
เพ่ือให้ สสจ. แจ้งผลการไม่
อนญุาตตอ่ผู้ ย่ืนค าขอตอ่ไป 
 

คณะกรรมการ
อาหารและยา) 

9) การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัท าการ ส านกัอาหาร (กรณีสถานท่ีผลิต
อาหารตัง้อยู่
ตา่งจงัหวดัและ
ผลิตประเภท
อาหารท่ีมอบ
อ านาจให้
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้
อนญุาต 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ระยะเวลาขึน้กบั
ส านกังาน
สาธารณสขุ

จงัหวดัก าหนด ) 
 

10) การแจ้งผลพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่น
กรุงเทพมหานคร หรือกรณีอยู่
ตา่งจงัหวดัแตผู่้ประกอบการ
ประสงค์จะมารับเอกสารการ
อนญุาตเอง เจ้าหน้าท่ีแจ้งผล
การพิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การพิจารณา   
 

60 นาที ส านกัอาหาร - 

11) การแจ้งผลพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดั เจ้าหน้าท่ี
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 
วนัท าการหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและจดัสง่เอกสาร
ให้แก่ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัเพ่ือสง่มอบให้
ผู้ประกอบการตอ่ไป 
 

90 นาที ส านกัอาหาร - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   20 วนัท าการ (ไมน่บัรวมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลา
เก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของ
ผู้ประกอบการ) 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 20 วนัท าการ 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

1) แบบตรวจสอบค ำขอและ
บนัทกึข้อบกพร่อง 

ส ำนกัอำหำร 1 0 ฉบบั - 

2) ค ำขอรับเลขสถำนท่ีผลิต
อำหำรท่ีไมเ่ข้ำขำ่ย
โรงงำน ตำมแบบ สบ.1 
(ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลง
นำมตำมหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็นผู้ลง
นำมในแบบค ำขอฯ และ
ต้องพิมพ์เทำ่นัน้) 

ส ำนกัอำหำร 2 0 ฉบบั - 

3) เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง  
1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผู้ขออนญุำต ในกรณีผู้ขอ
อนญุำตเป็นคนตำ่งด้ำว 
ต้อง ย่ืนหนงัสืออนญุำต
ให้ท ำงำนในประเทศ ซึง่
ออกให้โดยกระทรวง
แรงงำนหรือผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดั  
2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวั

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ประชำชน ในกรณีผู้ขอ
อนญุำตเป็นคนตำ่งด้ำว
ต้องย่ืนส ำเนำหนงัสือ
เดนิทำง   
3 ส ำเนำใบทะเบียน
พำณิชย์ (เฉพำะบคุคล
ธรรมดำ)  
4 ส ำเนำหนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบคุคล
ท่ีแจ้งวตัถปุระสงค์ และผู้
มีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติ
บคุคลผู้ขออนญุำต 
(เฉพำะนิตบิคุคล) 

4) เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่)  
5 ส ำเนำหนงัสือรับรอง
สญัชำตขิองนิติบคุคลจำก
กระทรวงพำณิชย์ (บญัชี
รำยช่ือ ผู้ ถือหุ้น) (เฉพำะ
นิตบิคุคลท่ีเป็นบริษัท) 
(คดัลอกจำกกระทรวง
พำณิชย์ไว้ไมเ่กิน 6 
เดือน) ในกรณีท่ีผู้ขอ
อนญุำตเป็นนิติบคุคลตำ่ง
ด้ำว ต้องย่ืนหนงัสือ
รับรองกำรประกอบธุรกิจ
นิตบิคุคลตำ่งด้ำวจำก
กระทรวงพำณิชน์วำ่ไมข่ดั
พระรำชบญัญตัิกำร

ส ำนกัอำหำร 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ประกอบธุรกิจคนตำ่งด้ำว 
พ.ศ. 2542 ตำมประเภท
ธุรกิจอำหำรท่ีขออนญุำต 
หรือบตัรสง่เสริมกำร
ลงทนุตำมประเภทธุรกิจ
อำหำรท่ีได้รับกำรสง่เสริม
กำรลงทนุ 

5) เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่)  
6 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
สถำนท่ีผลิตและสถำนท่ี
เก็บอำหำร  
7 หนงัสือยินยอมให้ใช้
สถำนท่ี (ฉบบัจริง) หรือ
ส ำเนำสญัญำเชำ่สถำน ท่ี
ผลิตและ สถำนท่ีเก็บ
อำหำร (ถ้ำมี)  
8 หนงัสือแสดงว่ำเป็นผู้
ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนิน
กิจกำรของนิติบคุคลผู้ขอ
อนญุำต (เฉพำะนิติ
บคุคล) ตดิอำกรแสตมป์ 
30 บำท (ตอ่ผู้ด ำเนิน
กิจกำร 1 คน) อำจต้อง
ประทบัตรำของบริษัท
ด้วยในกรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองกำรจด
ทะเบียน)(ฉบบัจริง1 
ฉบบั) 

ส ำนกัอำหำร 1 0 ชดุ (1.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ส ำนกังำนใหญ่ (ถ้ำมี) 
2.กรณีหนงัสือยินยอม
ให้ใช้สถำนท่ีผลิตหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำรหรือ
สญัญำเชำ่สถำนท่ีผลิต
หรือสถำนท่ีเก็บอำหำร
ต้องแนบหลกัฐำนผู้
ยินยอมให้ใช้สถำนท่ีฯ
หรือผู้ให้เชำ่สถำนท่ีฯ 
กรณีผู้ให้เชำ่เป็นบคุคล
ธรรมดำให้แนบส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน
และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
กรณีผู้ให้เชำ่เป็นนิติ
บคุคลให้แนบหนงัสือ
กำรจดทะเบียนนิติ
บคุคลเพิ่มเตมิด้วย) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

9 หนงัสือมอบอ ำนำจ
ทัว่ไป (กรณีผู้ด ำเนิน
กิจกำรไมไ่ด้มำด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง) ตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 1คน) 

6) เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่)  
10 แบบแปลนแผนผงัท่ี
ถกูต้องตำมมำตรำส่วน 
(สถำนท่ีผลิตอยู่
ตำ่งจงัหวดั ใช้ 2 ชดุ) 
(ระบช่ืุอและท่ีตัง้ทกุแผน่) 
ประกอบด้วย  
10.1  แผนท่ีแสดงท่ีตัง้
ของโรงงำนและสิ่งปลกู
สร้ำงท่ีอยูใ่นบริเวณ
ใกล้เคียง  
10.2  แผนผงัแสดงสิ่ง
ปลกูสร้ำงภำยในบริเวณ
ท่ีดนิของโรงงำน รวมทัง้
ระบบก ำจดัน ำ้เสียและบอ่
บำดำล(ถ้ำมี)  
10.3  แบบแปลนแผนผงั
ของอำคำรสถำนท่ีผลิต
และสถำนท่ีเก็บอำหำรท่ี
ถกูต้องตำมมำตรำส่วน 
รวมถึงรูปด้ำนหน้ำ 
ด้ำนข้ำง  รูปตดั แปลนพืน้

ส ำนกัอำหำร 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ทกุชัน้ ต ำแหนง่เคร่ืองจกัร 
และข้อมลูรำยละเอียด
กำรผลิตอ่ืนๆ 

7) เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่)  
10.4 เอกสำรรำยละเอียด
ตำ่งๆ เชน่รำยกำร
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
กรรมวิธีกำรผลิต ท่ีมำของ
น ำ้ใช้ สตูรสว่นประกอบ 
ประเภทอำหำร ภำชนะ
บรรจ ุวิธีกำรบริโภค 
กรรมวิธีกำรล้ำง
เคร่ืองจกัร วิธีกำรก ำจดั
ขยะ จ ำนวนคนงำน 
(สถำนท่ีผลิตตำ่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ) 

ส ำนกัอำหำร 1 0 ชดุ - 

8) กรณีมีกำรใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์
กำรผลิตร่วมกนัส ำหรับ
กำรผลิตอำหำรหลำยชนิด
ต้องมีมำตรกำรป้องกนั
กำรปนเปือ้นท่ีเหมำะสม
เพิ่มเตมิ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีสถำนท่ีผลิตอยู่
ตำ่งจงัหวดัใช้ 2 ชดุ) 

9) กรณีอำหำรท่ีผลิตเป็น
อำหำรท่ีบรรจอุยูใ่น
ภำชนะบรรจท่ีุปิดสนิท
ชนิดท่ีมีควำมเป็นกรดต ่ำ 
และชนิดปรับกรด (Low-

ส ำนกัอำหำร 0 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

acid Canned Foods 
and Acidified Foods) 
ต้องมีส ำเนำหลกัฐำน
เพิ่มเตมิ คือ  
•หลกัฐำนกำรฝึกอบรม
หลกัสตูรผู้ควบคมุ
กระบวนกำรผลิต (Retort 
Supervisor)  
•หลกัฐำนแสดง วฒุิ
กำรศกึษำ, กำรฝึกอบรม, 
ประสบกำรณ์ของผู้
ก ำหนดกระบวนกำรฆำ่
เชือ้ด้วยควำมร้อน 
(Process Authority) ) 
(สถำนท่ีผลิตอยู่
ตำ่งจงัหวดัใช้ 2 ชดุ) 

10) กรณีเป็นอำหำรท่ีมีควำม
เป็นกรดต ่ำ ต้องสง่
เอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำเพิ่มเตมิ ดงันี ้         
ก. กำรศกึษำกำรกระจำย
อณุหภมูิในเคร่ืองฆำ่เชือ้ 
(Temperature  
Distribution) 
ข. กำรศกึษำกำรแทรก
ผำ่นควำมร้อนใน
ผลิตภณัฑ์อำหำร (Heat 
Penetration)         

ส ำนกัอำหำร 1 0 ชดุ (ก. กำรศกึษำกำร
กระจำยอณุหภมูิใน
เคร่ืองฆำ่เชือ้ 
(Temperature 
Distribution) ท่ีถกูต้อง
ตำมหลกัทำงวิชำกำร 
และเป็นปัจจบุนั ซึง่ต้อง
ศกึษำ ณ สถำนท่ีผลิต
ก่อนกำรใช้งำน หรือเม่ือ
มีกำรปรับเปล่ียน
อปุกรณ์และโครงสร้ำงท่ี
อำจมีผลกระทบตอ่กำร
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ค. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆำ่เชือ้ด้วย
ควำมร้อน ต้องศกึษำ
ภำยใต้ปัจจยั เก่ียวกบั
สปอร์ของจลุินทรีย์ท่ีเป็น
เป้ำหมำยในกำร
ก ำหนดกำรฆ่ำเชือ้ (ดู
รำยละเอียดตำมหมำย
เหต)ุ(สถำนท่ีผลิตอยู่
ตำ่งจงัหวดัใช้ 2 ชดุ) 

ท ำงำนของเคร่ืองฆำ่เชือ้ 
เอกสำรดงักลำ่ว ต้อง
ด ำเนินกำรและออก
เอกสำรโดยผู้ก ำหนด
กระบวนกำรฆำ่เชือ้ด้วย
ควำมร้อน (Process 
Authority) ส ำหรับ
เคร่ืองฆำ่เชือ้แบบใช้
ควำมดนัเพิ่ม 
(Overpressure 
retorts) ให้ศกึษำกำร
กระจำยควำมร้อนใน
เคร่ืองฆำ่เชือ้ทกุเคร่ือง 
และทกุบรรจภุณัฑ์ แต่
ถ้ำเป็นเคร่ืองฆำ่เชือ้
แบบใช้ไอน ำ้ (Steam 
retort) ไมจ่ ำเป็นต้อง
ศกึษำทกุเคร่ือง 
ข. กำรศกึษำกำรแทรก
ผำ่นควำมร้อนใน
ผลิตภณัฑ์อำหำร (Heat 
Penetration) ท่ีถกูต้อง
ทำงวิชำกำรและเป็น
ปัจจบุนั ซึง่ต้องศกึษำ 
ณ สภำวะเดียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีท ำกำรผลิต
จริง ได้แก่ เม่ือผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหม ่หรือเม่ือ
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

มีกำรปล่ียนข้อก ำหนด
ของผลิตภณัฑ์ หรือ เม่ือ
มีกำรเปล่ียนภำชนะ
บรรจเุฉพำะส ำหรับ
ผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด 
แตล่ะขนำดบรรจ ุ
เอกสำรดงักลำ่วต้อง
ด ำเนินกำรและออก
เอกสำรโดยผู้ก ำหนด
กระบวนกำรฆำ่เชือ้ด้วย
ควำมร้อน (Process 
Authority) 
ค. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆำ่เชือ้ด้วย
ควำมร้อน ต้องศกึษำ
ภำยใต้ปัจจยั 
เก่ียวกบัสปอร์ของ
จลุินทรีย์ท่ีเป็น
เป้ำหมำยในกำร
ก ำหนดกำรฆ่ำเชือ้ 
ได้แก่  
คลอสตริเดียม โบทลูินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) หรือกรณีท่ี
ใช้ตวัชีว้ดัอ่ืน ต้องมี
หลกัฐำนทำงวิชำกำรวำ่
มีคำ่กำรต้ำนทำนควำม
ร้อนท่ีเทียบเทำ่หรือสงู
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

กวำ่สปอร์ของ คลอสต
ริเดียม โบทลูินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) 

11) กรณีเป็นอำหำรชนิดท่ี
ปรับกรด ต้องสง่เอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
เพิ่มเตมิ ดงันี ้(ดู
รำยละเอียดตำมหมำย
เหต)ุ(สถำนท่ีผลิต
ตำ่งจงัหวดัใช้ 2 ชดุ) 

ส ำนกัอำหำร 1 0 ชดุ (ก. เอกสำรกำรศกึษำ
อณุหภมูิและเวลำท่ีใช้
ในกำรฆำ่เชือ้ผลิตภณัฑ์
แตล่ะชนิด และแตล่ะ
ขนำดบรรจอุยำ่ง
เหมำะสม มีกำรระบคุำ่
ควำมเป็นกรดดำ่ง
สมดลุของผลิตภณัฑ์ ใน
กรณีท่ีผลิตภณัฑ์มีชิน้
เนือ้อยูใ่นของเหลว ต้อง
ระบชุว่งเวลำมำกสดุ
และอณุหภมูิในกำรเก็บ
เพ่ือกำรปรับสภำพชิน้
เนือ้นัน้ให้เป็นกรด โดย
ก ำหนดให้คำ่ควำมเป็น
กรดดำ่งสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เทำ่กบัหรือ
ต ่ำกว่ำ 4.6 ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนดใน
กรรมวิธีกำรผลิตท่ี
ก ำหนด ภำยหลงักำร
ฆำ่เชือ้ด้วยควำมร้อน 
ข. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆำ่เชือ้ 



18/20 
 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ต้องมีกำรศกึษำภำยใต้
กำรควบคมุคำ่ควำม
เป็นกรดดำ่ง พร้อมทัง้
ระบปัุจจยัวิกฤตท่ีใช้
ก ำหนดกระบวนกำรฆำ่
เชือ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
อำหำรนัน้จะไมมี่กำร
เจริญของจลุินทรีย์ท่ีท ำ
ให้เกิดโรค โดยแสดงไว้
ในกรรมวิธีกำรผลิตท่ี
ก ำหนด) 

12) กรณีผลิตน ำ้บริโภคใน
ภำชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
ต้องมีเอกสำรท่ี เก่ียวข้อง
เพิ่มเตมิ คือ ส ำเนำผล
วิเครำะห์น ำ้ดิบ (ถ้ำ
มี)(สถำนท่ีผลิต
ตำ่งจงัหวดัใช้ 2 ชดุ) 

ส ำนกัอำหำร 0 1 ชดุ - 

13) กรณีผลิตนมพร้อมบริโภค
ชนิดเหลวท่ีผ่ำนกรรมวิธี
ฆำ่เชือ้ด้วยควำมร้อนโดย
วิธีพำสเจอร์ไรส์ต้องแนบ
เอกสำร ผู้ควบคมุ
กระบวนกำรผลิตเพิ่มเตมิ
(สถำนท่ีผลิตตำ่งจงัหวดั
ใช้ 2 ชดุ) 

ส ำนกัอำหำร 0 1 ชดุ - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพ ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 
1 ถนนตวิานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  สายดว่นของรัฐบาล 1111 ส านกั
อาหาร โทร. 02-590-7320 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดันนทบรีุ ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกข้อมลู 

- 
 

2) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผงัและตวัอยา่ง 
- 
 

3) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดตา่งๆ และตวัอยา่ง 
- 
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19. หมำยเหตุ 
1. การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (แบบ สบ.1) 
 
 ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 20 วนัท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประเภทอาหาร
ท่ีมอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจาณาอนญุาตได้) 
 ระยะเวลา 60 วนัท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยู่ตา่งจงัหวดัและผลิตประเภทอาหารท่ียงัไมม่อบอ านาจ
ให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั) 
 
โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจ ไมน่บัรวมระยะเวลาให้
ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลาเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อมของ
ผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
 
2. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


