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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรท่ีไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (กรณีต้องตรวจสถำนท่ีผลิต) 
ได้แก่ กำรเพิ่มประเภทอำหำร / กำรย้ำยสถำนที่ผลิตหรือสถำนท่ีเก็บอำหำร / กำรขอเปล่ียนแปลงแก้ไข เช่น 
กำรเพิ่ม-ลดสถำนท่ีผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร กำรเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือกำรเพิ่ม-ลด
เคร่ืองจักร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม

ประเภทอาหาร / การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอเปล่ียนแปลงแก้ไข เชน่ การเพิ่ม-ลดสถานท่ี
ผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผงั หรือการเพิ่ม-ลดเคร่ืองจกัร 

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 านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง 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] การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (กรณี
ต้องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอ
เปล่ียนแปลงแก้ไข เชน่ การเพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผงั หรือการ
เพิ่ม-ลดเคร่ืองจกัร  19/05/2558 11:44  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ  กรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ หรือกรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ต่างจงัหวดัและผลิต

อาหารทีไ่ม่ไดม้อบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ทีอ่ยู่: 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
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. สถานท่ีผลิตท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรก าลงัรวมไมถ่ึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 
 
2. ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยการด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบวุา่
การแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีผลิตอาหารและเปล่ียนแปลงรายการอาหารกรณีสถานท่ีผลิตไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน 
ให้ย่ืนแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี ้พร้อมหลกัฐานท่ีระบุ
ไว้ในแบบ สบ.2 
 
3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแตก่รณี ดงันี  ้
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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
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, ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (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) 
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4. การย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหารไปตัง้ ณ จงัหวดัใหมใ่ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การย้ายสถานเก่ียวกบัการ
อนญุาตอาหารไปตัง้ ณ จงัหวดัใหม่ 
 
เง่ือนไข 
 
1. ผู้ ย่ืนค าขอต้องย่ืนค าขอและเอกสารหลกัฐานด้วยตนเองโดยการรับค าขอท่ี OSSC ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา บริการด้วยระบบนดัหมายลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซด์ส านกัอาหารหรือทางโทรศพัท์ 
 
2. ผู้มาย่ืนค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีและผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้ และมีอ านาจตดัสินใจ
และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบ
อ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
3. ก าหนดให้ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ บคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจ 
 
4. การขออนญุาตผลิตอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่(Novel Ingredients) ท่ียงัไมไ่ด้
ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่(Novel Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดย
ผู้ เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนญุาตผลิตอาหารได้) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี
คูมื่อส าหรับประชาชน เร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัอาหาร) 
 
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 หรือกรณี
ท่ีผู้ประกอบการไมส่ามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
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6. การคืนค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯ พร้อม
เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค 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 าขอและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา ตาม
วนัเวลาท่ีนดัหมาย 
 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

90 นาที ส านกัอาหาร - 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ีส านกัอาหารตาม
รายช่ือท่ีระบใุนใบรับค าขอ 
 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้

5 นาที ส านกัอาหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

เป็นหลกัฐาน 
 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่น
กรุงเทพมหานครผู้ประเมิน/ 
คณะผู้ประเมิน/ผู้ เช่ียวชาญ 
ประเมินความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทัง้
ด้านสถานท่ี (โดยการ
ตรวจสอบสถานท่ีผลิต) 
และด้านเอกสาร 
 

18 วนัท าการ ส านกัอาหาร (กรณีย้ายสถานท่ี
ใช้เวลา 33 วนัท า

การ) 

6) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดัและผลิต
ประเภทอาหารท่ีมอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนญุาต คณะผู้ประเมินของ
จงัหวดั ประเมินความ
ถกูต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายทัง้ด้านสถานท่ี
และด้านเอกสาร 
 

0 วนัท าการ ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

(ด าเนินการโดย
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั และ
ระยะเวลา

ให้บริการขึน้กบั
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันัน้ๆ ) 

7) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดัและผลิต
ประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนญุาต 
  1. กรณีย่ืนค าขอฯ ณ ศนูย์ 

58 วนัท าการ ส านกัอาหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

OSSC ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา จะสง่เอกสารท่ีผา่นการ
ตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง
ครบถ้วนให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัซึง่
สถานท่ีผลิตนัน้ตัง้อยู ่
เพ่ือให้ตรวจประเมินความ
ถกูต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมาย แล้วรายงานการ
ตรวจประเมินกลบัให้ อย. 
เพ่ือพิจารณาการอนญุาต
ตอ่ไป 
 

8) การพิจารณา 
 

2 กรณีย่ืนค าขอฯ ณ 
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดั สสจ. จะสง่ค าขอฯ
และหลกัฐานประกอบการ
ขออนญุาตท่ีตรวจสอบแล้ว
ให้ อย. พิจารณา 
  2.1 กรณีเอกสารท่ีผ่าน
การตรวจสอบโดย อย. แล้ว
ถกูต้องครบถ้วน อย. จะสง่
เอกสารให้ สสจ.ซึง่สถานท่ี
ผลิตนัน้ตัง้อยูใ่ห้ตรวจ
ประเมินความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 
แล้วรายงานการตรวจ

58 วนัท าการ ส านกัอาหาร (ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัและ
ส านกังาน

คณะกรรมการ
อาหารและยา) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ประเมินกลบัให้ อย. เพ่ือ
พิจารณาการอนญุาตตอ่ไป 
    2.2 กรณีเอกสารท่ีผา่น
การตรวจสอบโดย อย. แล้ว
ไมถ่กูต้องครบถ้วน อย. จะ
สง่เอกสารหลกัฐานคืน 
สสจ. เพ่ือให้ สสจ. แจ้งผล
การไมอ่นญุาตตอ่ผู้ ย่ืนค า
ขอตอ่ไป 
 

9) การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัท าการ ส านกัอาหาร (กรณีสถานท่ีผลิต
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดั
และผลิตอาหารท่ี
มีการมอบอ านาจ
ให้ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั สสจ.จะ
เป็นผู้อนญุาต 
และระยะเวลา
ด าเนินการขึน้กบั
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั) 
 

10) - 
 

1) กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยู่
ในกรุงเทพมหานคร หรือ
กรณีอยู่ตา่งจงัหวดัแต่
ผู้ประกอบการประสงค์จะ
มารับเอกสารการอนญุาต

60 นาที ส านกัอาหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

เอง เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและสง่มอบ สบ.2 
แก่ผู้ประกอบการ 
 

11) - 
 

2) กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดั เจ้าหน้าท่ี
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 
7 วนัท าการหลงัเสร็จสิน้
การพิจารณาและจดัสง่
เอกสารให้แก่ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเพ่ือสง่
มอบให้ผู้ประกอบการตอ่ไป 
 

90 นาที ส านกัอาหาร (ระยะเวลา
ด าเนินการขึน้กบั

ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั) 

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 
 
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 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

1) 1. การขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 

ส านกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

2) 1.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

3) 1.2แบบการแก้ไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ และต้อง
พิมพ์เทา่นัน้) 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 

4) 1.3 ส าเนาค า
ขอรับเลขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  
1.4 ส าเนาแบบ
การแก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่

ส านกัอาหาร 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ท่ี
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

5) 1.5 แบบแปลน
แผนผงั จ านวน 1 
ชดุ ยกเว้น
สถานท่ีผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดั จะใช้ 
2 ชดุ (ระบช่ืุอ
และท่ีตัง้ทกุแผน่)
ได้แก่ 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

6) 1.5.1  แผนท่ี
แสดงท่ีตัง้ของ
โรงงานและสิ่ง
ปลกูสร้างท่ีอยูใ่น
บริเวณใกล้เคียง 
1.5.2  แผนผงั
แสดงสิ่งปลกู
สร้างภายใน
บริเวณท่ีดนิของ
โรงงาน รวมทัง้
ระบบการก าจดั
น า้เสียและบอ่
บาดาล (ถ้ามี) 
1.5.3  แบบ
แปลนแผนผงัท่ี
ถกูต้องตาม
มาตราสว่น เชน่

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (กรณีอาหารท่ี
ผลิตเป็นอาหารท่ี
บรรจอุยูใ่นภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิท 
ชนิดท่ีมีความเป็น
กรดต ่า และชนิด
ปรับกรด (Low-
acid Canned 
Foods and 
Acidified Foods) 
ต้องมีส าเนา
หลกัฐานเพิ่มเตมิ 
คือ 
•หลกัฐานการ
ฝึกอบรมหลกัสตูร
ผู้ควบคมุ
กระบวนการผลิต 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

รูปด้านหน้า 
ด้านข้าง รูปตดั 
แปลนพืน้ แสดง
ต าแหนง่
เคร่ืองจกัรและ
ข้อมลู
รายละเอียดการ
ผลิตอ่ืนๆ  (ดู
ตวัอยา่งตาม
รายละเอียดอ่ืน 
ตวัอยา่งแบบ
แปลนแผนผงั
และดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

(Retort 
Supervisor) 
•หลกัฐานแสดง 
วฒุิการศกึษา, 
การฝึกอบรม, 
ประสบการณ์ของ
ผู้ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน 
(Process 
Authority)  
  - กรณีเป็น
อาหารท่ีมีความ
เป็นกรดต ่า ต้อง
สง่เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา ดงันี ้
  ก. การศกึษาการ
กระจายอณุหภมูิ
ในเคร่ืองฆา่เชือ้ 
(Temperature  
Distribution) ท่ี
ถกูต้องตามหลกั
ทางวิชาการ และ
เป็นปัจจบุนั ซึง่
ต้องศกึษา ณ 
สถานท่ีผลิตก่อน
การใช้งาน หรือ
เม่ือมีการ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ปรับเปล่ียน
อปุกรณ์และ
โครงสร้างท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การ
ท างานของเคร่ือง
ฆา่เชือ้ เอกสาร
ดงักลา่ว ต้อง
ด าเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน 
(Process 
Authority) ส าหรับ
เคร่ืองฆา่เชือ้แบบ
ใช้ความดนัเพิ่ม 
(Overpressure 
retorts) ให้ศกึษา
การกระจายความ
ร้อนในเคร่ืองฆา่
เชือ้ทกุเคร่ือง และ
ทกุบรรจภุณัฑ์ แต่
ถ้าเป็นเคร่ืองฆา่
เชือ้แบบใช้ไอน า้ 
(Steam retort) ไม่
จ าเป็นต้องศกึษา
ทกุเคร่ือง 
     ข. การศกึษา
การแทรกผา่น
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ความร้อนใน
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
(Heat 
Penetration) ท่ี
ถกูต้องทาง
วิชาการและเป็น
ปัจจบุนั ซึง่ต้อง
ศกึษา ณ สภาวะ
เดียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีท า
การผลิตจริง ได้แก่ 
เม่ือผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหม ่
หรือเม่ือมีการป
ล่ียนข้อก าหนด
ของผลิตภณัฑ์ 
หรือ เม่ือมีการ
เปล่ียนภาชนะ
บรรจเุฉพาะ
ส าหรับผลิตภณัฑ์
แตล่ะชนิด แตล่ะ
ขนาดบรรจ ุหรือ
อ่ืนๆ เอกสาร
ดงักลา่วต้อง
ด าเนินการและ
ออกเอกสารโดยผู้
ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

(Process 
Authority) 
     ค. การก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ด้วยความร้อน 
ต้องศกึษาภายใต้
ปัจจยัเก่ียวกบั
สปอร์ของ
จลุินทรีย์ท่ีเป็น
เป้าหมายในการ
ก าหนดการฆ่าเชือ้ 
ได้แก่ คลอสต
ริเดียม โบทลูินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) หรือ
กรณีท่ีใช้ตวัชีว้ดั
อ่ืน ต้องมี
หลกัฐานทาง
วิชาการว่ามีคา่
การต้านทาน
ความร้อนท่ี
เทียบเทา่หรือสงู
กวา่สปอร์ของ 
คลอสตริเดียม โบ
ทลูินัม่ 
(Clostridium 
botulinum) 
 - กรณีเป็นอาหาร
ชนิดท่ีปรับกรด 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ต้องสง่เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา ดงันี ้
  ก. เอกสาร
การศกึษา
อณุหภมูิและเวลา
ท่ีใช้ในการฆา่เชือ้
ผลิตภณัฑ์แตล่ะ 
ชนิด และแตล่ะ
ขนาดบรรจอุยา่ง
เหมาะสม มีการ
ระบคุา่ความเป็น
กรดดา่งสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์ ใน
กรณีท่ีผลิตภณัฑ์
มีชิน้เนือ้อยูใ่น
ของเหลว ต้องระบุ
ชว่งเวลามากสดุ
และอณุหภมูิใน
การเก็บเพ่ือการ
ปรับสภาพชิน้เนือ้
นัน้ให้เป็นกรด 
โดยก าหนดให้คา่
ความเป็นกรดดา่ง
สมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เทา่กบั
หรือต ่ากว่า 4.6 
ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดใน
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

กรรมวิธีการผลิตท่ี
ก าหนด ภายหลงั
การฆา่เชือ้ด้วย
ความร้อน 
      ข. การก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้ ต้องมี
การศกึษาภายใต้
การควบคมุคา่
ความเป็นกรดดา่ง 
พร้อมทัง้ระบุ
ปัจจยัวิกฤตท่ีใช้
ก าหนด
กระบวนการฆา่
เชือ้เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่อาหารนัน้จะไม่
มีการเจริญของ
จลุินทรีย์ท่ีท าให้
เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีก าหนด 
 - กรณีผลิตน า้
บริโภคในภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิท 
ต้องมีเอกสารท่ี 
เก่ียวข้องเพิ่มเตมิ 
คือ ส าเนาผล
วิเคราะห์น า้ดิบ 
(ถ้ามี) 



18/34 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

 - กรณีผลิตนม
พร้อมบริโภคชนิด
เหลวท่ีผา่น
กรรมวิธีฆา่เชือ้
ด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอร์ไรส์
ต้องแนบเอกสาร 
ผู้ควบคมุ
กระบวนการผลิต) 

7) 1.5.4 กรณีใช้
เคร่ืองจกัรร่วมกนั
ในการผลิต
อาหารหลาย
ประเภทต้อง
แสดงมาตรการ
ป้องกนัการ
ปนเปือ้น 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

8) 1.5.5 กรณี
สถานท่ีผลิตเคย
ได้รับอนญุาต
จากส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัและ
ประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารท่ี
ไมไ่ด้มอบอ านาจ
ให้จงัหวดั
ด าเนินการ ต้อง
สง่สตูร

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (กรณีสถานท่ีผลิต
อยูต่า่งจงัหวดัใช้ 
2 ชดุ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

สว่นประกอบ 
กรรมวิธีการผลิต 
รายการ
เคร่ืองจกัรท่ีใช้
ของผลิตภณัฑ์
เดมิท่ีเคยได้รับ
อนญุาตทกุชนิด
เพิ่มเตมิ 

9) 1.6 หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วยในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

10) 2.การขอย้าย
สถานท่ีผลิต
อาหารและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

ส านกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

11) 2.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

12) 2.2 แบบการ
แก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
ตามแบบ สบ.2 
(ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ และต้อง
พิมพ์เทา่นัน้) 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 

13) 2.3ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีผลิตแหง่

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (แนบส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ใหม ่ 
2.4 หนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ี (ฉบบั
จริง) หรือส าเนา
สญัญาเชา่
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เชา่
(กรณีผู้ยินยอมให้
ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
เชา่เป็นบคุคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีหรือผู้ให้
เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

14) 2.5 ส าเนาค า

ขอรับเลขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

2.6 ส าเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ท่ี
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

ส านกัอาหาร 0 1 ฉบบั - 

15) 2.7 เอกสารตาม
ข้อ1.5 (หรือ
ล าดบัท่ี 5-8) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต
อาหารอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ของกรณีการขอ
เพิ่มประเภท
อาหาร 

ชดุ) 

16) 2.8 หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

17) 3. การขอย้าย
เฉพาะสถานท่ี

ส านกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

เก็บอาหาร 

18) 3.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

19) 3.2 แบบการ
แก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
ตามแบบ สบ.2 
(ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ และต้อง
พิมพ์เทา่นัน้)  

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 

20) 3.3 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีเก็บ
อาหารแหง่ใหม ่
3.4  หนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ี (ฉบบั
จริง) หรือส าเนา
สญัญาเชา่
สถานท่ีเก็บ

ส านกัอาหาร 1 1 ฉบบั (แนบส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เชา่
(กรณีผู้ยินยอมให้
ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
เชา่เป็นบคุคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนงัสือรับรองการ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

อาหาร (ถ้ามี)  จดทะเบียนนิติ
บคุคล(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีหรือผู้ให้
เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

21) 3.5 ส าเนาค า

ขอรับเลขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

3.6 ส าเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ท่ี
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

ส านกัอาหาร 0 1 ฉบบั - 

22) 3.7 แผนผงัท่ี
ถกูต้องตาม
มาตราสว่น ดงันี ้
(ระบช่ืุอและท่ีตัง้
ทกุแผน่) สถานท่ี
ผลิตอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ ดงันี ้(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (1 แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร 
และสิ่งปลกูสร้าง 
บริเวณใกล้เคียง 
เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมท่ี
จะใช้เป็นสถานท่ี
จดัเก็บอาหารท่ีขอ
อนญุาตผลิตและ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

เป็นข้อมลูในการ
ตรวจตดิตาม 
  2 แผนผงัภายใน
ของสถานท่ีเก็บ
อาหาร ให้แสดง
รายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้
ก.แผนผงัแสดง
ต าแหนง่พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารตา่ง ๆ 
ในบริเวณท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพืน้แสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหาร พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย 
ของห้องหรือ
บริเวณตา่ง ๆ ใน
ชัน้ของอาคารท่ีใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบมุาตราสว่น
ของแปลนพืน้ท่ี
ถกูต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดนิ
ผา่นเข้า-ออกแต่
ละห้องในแบบ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

แปลนด้วย 
ค.การจดัห้องหรือ
บริเวณท่ีเก็บ
อาหาร 
  -  ให้แสดงการ
จดัแยกเก็บอาหาร
แตล่ะชนิดเป็น
สดัสว่น 
  -  ให้แสดงระบบ
การถ่ายเทอากาศ 
ระบบแสงสวา่ง 
  -  ให้แสดง
อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
การเก็บและรักษา
คณุภาพของ
อาหารให้คงสภาพ
ตามความจ าเป็น) 

23) 3.8 หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

24) 4. การขอ
เปล่ียนแปลง
แก้ไข เชน่ เพิ่ม-
ลดสถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร การ
เปล่ียนแปลง
แบบแปลน
แผนผงั หรือการ
เพิ่ม-ลด
เคร่ืองจกัร เป็น
ต้น 

ส านกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

25) 4.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

26) 4.2 แบบการ ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

แก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
ตามแบบ สบ.2 
(ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ และต้อง
พิมพ์เทา่นัน้) 

27) 4.3 ส าเนา
ทะเบียนบ้าน  
4.4 หนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ี (ฉบบั
จริง)หรือส าเนา
สญัญาเชา่
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ถ้ามี) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (แนบส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เชา่
(กรณีผู้ยินยอมให้
ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
เชา่เป็นบคุคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีหรือผู้ให้
เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

28) 4.5 เอกสารตาม ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ข้อ1.5 (หรือ
ล าดบัท่ี 5-8) 
ของกรณีการขอ
เพิ่มประเภท
อาหาร 

อาหารอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

29) 4.6 กรณีเพิ่ม-ลด
เคร่ืองจกัร ให้
ระบกุ าลงัแรงม้า
รวมเดมิท่ีเคย
ได้รับอนญุาต  
และระบกุ าลงั
แรงม้าท่ีเพิ่มขึน้
หรือลดลงจาก
เดมิด้วย 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (สถานท่ีผลิต
อาหารอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

30) 4.7 กรณีเป็นการ
ขอเพิ่มสถานท่ี
เก็บอาหาร ให้สง่
เอกสารเพิ่มเตมิ
ดงันี ้(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 
(สถานท่ีผลิต
อาหารอยู่
ตา่งจงัหวดัใช้ 2 
ชดุ) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ก.แผนผงัแสดง
ต าแหนง่พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารตา่ง ๆ 
ในบริเวณท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพืน้แสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหาร พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย 
ของห้องหรือ
บริเวณตา่งๆ ใน
ชัน้ของอาคารท่ีใช้
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

เก็บอาหาร โดย
ระบมุาตราสว่น
ของแปลนพืน้ท่ี
ถกูต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดนิ
ผา่นเข้า-ออกแต่
ละห้องในแบบ
แปลนด้วย 
ค.การจดัห้องหรือ
บริเวณท่ีเก็บ
อาหาร 
  -  ให้แสดงการ
จดัแยกเก็บอาหาร
แตล่ะชนิดเป็น
สดัสว่น 
  -  ให้แสดงระบบ
การถ่ายเทอากาศ 
ระบบแสงสวา่ง 
  -  ให้แสดง
อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
การเก็บและรักษา
คณุภาพของ
อาหารให้คงสภาพ
ตามความจ าเป็น
สภาพตามความ
จ าเป็น) 

31) 4.8 ส าเนาค า
ขอรับเลขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่

ส านกัอาหาร 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้ 
4.9 ส าเนาแบบ
การแก้ไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่
เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ท่ี
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

32) 4.10 หนงัสือ
มอบอ านาจ
ทัว่ไป (กรณีผู้
ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการ
ด้วยตนเอง) ตดิ
อากรแสตมป์ 30 
บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคล การมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคล ผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพ ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบั 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  ส านกัอาหาร 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) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์ม 

- 
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2) ตวัอยา่งแบบแปลนแผนผงั 
- 
 

3) ตวัอยา่งรายละเอียดอ่ืน 
- 
 

4) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีขอเพิ่มประเภท) 
- 
 

5) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีขอย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหาร)) 
- 
 

6) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มหรือลดสถานท่ีผลิต เปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผงั 
เพิ่มหรือลดเคร่ืองจกัร)) 
- 
 

7) หลกัเกณฑ์การย้ายสถานเก่ียวกบัการอนญุาตอาหารไปตัง้ ณ จงัหวดัใหม่ 
- 
 

19. หมำยเหตุ 
1. ระยะเวลาการขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต 
 
 1.1. การขอเพิ่มประเภทอาหาร ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 20 วนัท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา 60 วนัท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยู่ตา่งจงัหวดัและผลิตประเภทอาหารท่ีไม่ได้
มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต) 
 
 1.2. การขออนญุาตย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร ระยะเวลา 35 วนัท าการ กรณีย้ายข้ามจงัหวดั 60 วนัท า
การ 
 
 1.3. การขอเปล่ียนแปลงแก้ไข เชน่ เพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร หรือเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผงั หรือ
เพิ่ม-ลดเคร่ืองจกัร เป็นต้น ระยะเวลา 20 วนัท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร) หรือระยะเวลา 60 
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วนัท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยูต่า่งจงัหวดัและผลิตประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้อนญุาต) 
 
โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึงลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจ ไมน่บัรวมระยะเวลาให้
ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลาเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี, เวลาปรับปรุงแก้ไขสถานท่ีผลิตท่ีเป็นข้อบกพร่อง
เล็กน้อย ความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการ และการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
2. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
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