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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 18 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
1.08
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 3
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชนการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ
1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ตําบลหอรัตน
ไชย อําเภอพระนครศรีอยุยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 0 3532 2011
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. สถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่มีการใชเครื่องจักรกําลังรวมไมถึง 5 แรงมา หรือใช
คนงานไมถึง 7 คน โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
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2. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุไววา
กรณีผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายเปนโรงงาน ใหยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน ตามแบบ
สบ.1 แนบทายระเบียบนี้ พรอมหลักฐานที่ระบุไวในแบบ สบ.1
3. สถานที่ผลิตอาหารตองปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกฎหมายแลวแตกรณี ดังนี้
3.1. กรณีเปนสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220)
พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ําบริโภคฯ)
3.2. กรณีเปนสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส(จีเอ็มพีเฉพาะของนมพรอมดื่ม
ชนิดเหลวพาสเจอรไรส)
3.3. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา และชนิดที่ปรับกรด ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเปนกรดต่ําและ
อาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเปนสถานที่ฉายรังสีอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันที่
14 กันยายน 2553
3.5. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พรอมจําหนาย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย)
3.6. กรณีเปนสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตองเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
3.7. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522
3.8. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแกไขเพิ่มเติม
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
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เงื่อนไข
1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ
2. ผูยื่นขออนุญาต ตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได
3. ผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดย
ผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือ
สําหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีตางๆ
ดังตอไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม
สอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมเปนไปตามขอกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑขอ 3.1-3.8 ขางตน หรือผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมถูกตองตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผูยื่นคําขอฯ สงมอบเอกสารหลักฐานไว
6. การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่ตกลง (กําหนด) ไวในแบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึกขอบกพรอง
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซอนหรือเปนเทคโนโลยีใหม จะตองผานการพิจารณาโดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/
หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ30-90 วันทําการ หรือมากกวา แลวแต
กรณี ซึ่งไมนํามานับรวมเปนระยะเวลาบริการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอฯ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให
ครบถวน

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

30นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาทีผ่ ู
ยื่นคําขอกําหนด และนํามา
ยื่นตอเจาหนาที่ตามรายชื่อที่
ระบุในใบรับคําขอ

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถวน ผูยืน
คําขอรอรับใบรับคําขอไว
เปนหลักฐาน

การพิจารณา

สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู
15วัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และผลิตประเภทอาหารที่
มอบอํานาจใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนผู
อนุญาต คณะผูประเมินของ
จังหวัด ประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม

1)

2)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 นาที

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

-

ไมนับรวม
ระยะเวลาที่ผูยื่น
คําขอแกไข
เอกสาร/
หลักฐาน
,ปรับปรุง/แกไข
สถานที่ให
ถูกตองตาม
เกณฑที่กําหนด

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

กรณีผูวาราชการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยาเปนผูอนุญาต
ใชเวลา 5 วันทํา
การ
-

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว

กฎหมายทั้งดานสถานที่และ
ดานเอกสาร
การลงนาม

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทําการ
อนุญาตหรือไมอนุญาต
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผูอนุญาต)

การแจงผลพิจารณา

เจาหนาที่แจงผลการ
1 วันทําการ
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
และเพื่อสงมอบให
ผูประกอบการตอไป

6)

7)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 18 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 20 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)
ทะเบียนบานของ กรมการปกครอง 0
ผูขออนุญาต
2)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต
3)
ผูขออนุญาตเปน กระทรวงการ
0
คนตางดาวยื่น
ตางประเทศของ
หนังสือเดินทาง ประเทศนั้นๆ
4)
ผูขออนุญาตเปน กระทรวงแรงงาน 0
คนตางดาว ตอง หรือผูวาราชการ
ยื่นหนังสือ
จังหวัด
อนุญาตใหทํางาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่
5)

6)

7)

8)

9)
10)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ในประเทศ
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เปนบริษัท) )
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบานของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ
หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สํานักงานเกษตร
อําเภอ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่
11)

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คําสั่งสํานักงาน สํานักงานเขตพื้นที่ 0
1
ฉบับ
เขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษา เรื่อง
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1.แบบตรวจสอบ ศูนยบริการ
คําขอและบันทึก ผลิตภัณฑสุขภาพ
ขอบกพรองคํา
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
ขอรับเลขสถานที่ คุมครองผูบริโภคฯ
ผลิตอาหารที่ไม สสจ.
เขาขายโรงงาน พระนครศรีอยุธยา
(แบบ สบ.1)
2.คําขอรับเลข
สํานักอาหาร
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.1 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น)
3.หนังสือยินยอม
ใหใชสถานที่
(ฉบับจริง)หรือ

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

2

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

-

8/16

ที่

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สัญญาเชาสถานที่
ผลิตและ สถานที่
เก็บอาหาร(ถามี)
แนบสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูใหเชา
(กรณีผูยินยอมให
ใชสถานที่หรือ
ผูใหเชาเปนบุคคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู
ยินยอมใหใช
สถานที่หรือผูให
เชาเปนนิติบุคคล)
4.เอกสารที่
0
1
ชุด
เกี่ยวของ
1 สําเนาทะเบียน
บานของผูขอ
อนุญาต ในกรณีผู
ขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ ซึ่ง
ออกใหโดย
กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด
2 สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ใน
กรณีผูขออนุญาต

9/16

ที่

5

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
เปนคนตางดาว
ตองยื่นสําเนา
หนังสือเดินทาง
3 สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา)
4 สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ที่แจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต
(เฉพาะนิติบุคคล)
5.เอกสารที่
1
เกี่ยวของ (ตอ)
5 สําเนาหนังสือ
รับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย
(บัญ ชีรายชื่อ ผู
ถือหุน) (เฉพาะ
นิติบุคคลที่เปน
บริษัท) )(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน
6 เดือน) ในกรณี
ที่ผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลตาง
ดาว ตองยื่น
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาวจาก

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กระทรวงพาณิชน
วาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
(ตอ)
0
1
ชุด
6 ทะเบียนบาน
ของสถานที่ผลิต
และสถานที่เก็บ
อาหาร
7 หนังสือยินยอม
ใหใชสถานที่
(ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชา
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร (ถามี)
8หนังสือแสดงวา
เปนผูไดรับ
มอบหมายให
ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) ติด
อากรแสตมป 30
บาท (ตอผูดําเนิน
กิจการ 1 คน)

หมายเหตุ

(1.สําเนาทะเบียน
บานสํานักงานใหญ
(ถามี)
2.กรณีหนังสือ
ยินยอมใหใช
สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เก็บอาหาร
หรือสัญญาเชา
สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เก็บอาหาร
ตองแนบหลักฐาน
ผูยินยอมใหใช
สถานที่ฯหรือผูให
เชาสถานที่ฯ กรณี
ผูใหเชาเปนบุคคล
ธรรมดาใหแนบ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บาน กรณีผูใหเชา
เปนนิติบุคคลให
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ที่

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
อาจตอง
ประทับตราของ
บริษัทดวยในกรณี
ที่ระบุไวใน
หนังสือรับรอง
การจด
ทะเบียน)(ฉบับ
จริง1 ฉบับ)
9 หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1คน)
เอกสารที่
2
ชุด
เกี่ยวของ (ตอ)
10 แบบแปลน
แผนผังที่ถูกตอง
ตามมาตราสวน
(ระบุชื่อและที่ตั้ง
ทุกแผน)
ประกอบดวย
10.1 แผนที่
แสดงที่ตั้งของ
โรงงานและสิ่ง
ปลูกสรางที่อยูใน
บริเวณใกลเคียง
10.2 แผนผัง
แสดงสิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณ
ที่ดินของโรงงาน
รวมทั้งระบบ
กําจัดน้ําเสียและ

หมายเหตุ
แนบหนังสือการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
เพิ่มเติมดวย)

-
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บอบาดาล (ถามี)
10.3 แบบแปลน
แผนผังของ
อาคารสถานที่
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหารที่
ถูกตองตาม
มาตราสวน
รวมถึงรูป
ดานหนา ดานขาง
รูปตัด แปลนพื้น
ทุกชั้น ตําแหนง
เครื่องจักร และ
ขอมูล
รายละเอียดการ
ผลิตอื่นๆ
เอกสารที่
0
2
ชุด
เกี่ยวของ (ตอ)
10.4 เอกสาร
รายละเอียดตางๆ
เชน รายการ
เครื่องมือ
เครื่องจักร
กรรมวิธีการผลิต
ที่มาของน้ําใช
สูตรสวนปรกอบ
ประเภทอาหาร
ภาชนะบรรจุ
วิธีการบริโภค
กรรมวิธีการลาง
เครื่องจักร วิธีการ
กําจัดขยะ
จํานวนคนงาน
11.กรณีมีการใช 0
2
ฉบับ
เครื่องมือ
เครื่องจักรหรือ

หมายเหตุ
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ที่

10)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
อุปกรณการผลิต
รวมกันสําหรับ
การผลิตอาหาร
หลายชนิดตองมี
มาตรการปองกัน
การปนเปอนที่
เหมาะสมเพิ่มเติม
12.กรณีเปน
2
ชุด
อาหารชนิดที่ปรับ
กรด ตองสง
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม
ดังนี(้ ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

หมายเหตุ

(
ก. เอกสาร
การศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่ใชใน
การฆาเชื้อ
ผลิตภัณฑแตละ
ชนิด และแตละ
ขนาดบรรจุอยาง
เหมาะสม มีการ
ระบุคาความเปน
กรดดางสมดุลของ
ผลิตภัณฑ ในกรณี
ที่ผลิตภัณฑมีชิ้น
เนื้ออยูในของเหลว
ตองระบุชวงเวลา
มากสุดและ
อุณหภูมิในการเก็บ
เพื่อการปรับสภาพ
ชิ้นเนื้อนั้นใหเปน
กรด โดยกําหนดให
คาความเปนกรด
ดางสมดุลของ
ผลิตภัณฑเทากับ
หรือตํ่ากวา 4.6
ภายในระยะเวลาที่
กําหนดในกรรมวิธี
การผลิตที่กําหนด
ภายหลังการฆาเชื้อ
ดวยความรอน
ข. การ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กําหนด
กระบวนการฆา
เชื้อ ตองมี
การศึกษาภายใต
การควบคุมคา
ความเปนกรดดาง
พรอมทั้งระบุปจจัย
วิกฤตที่ใชกําหนด
กระบวนการฆา
เชื้อเพื่อใหมั่นใจวา
อาหารนั้นจะไมมี
การเจริญของ
จุลินทรียที่ทําให
เกิดโรค โดยแสดง
ไวในกรรมวิธีการ
ผลิตที่กําหนด

11)

13.กรณีผลิตน้ํา
บริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท,
น้ําแข็ง,น้ําแร
ธรรมชาติ ตองมี
เอกสารที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม
คือ สําเนาผล
วิเคราะหน้ําดิบ

0

2

ชุด

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
หมายเหตุ - ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 130 ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3522 011
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน •ศูนยดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3)

4)

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 1567 ,0 3534 5689
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ
ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
หมายเหตุ

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(สบ.1)
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(สบ.1)
2)

แบบฟอรมและตัวอยางการกรอกขอมูล
-คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(สบ.1)
-ตัวอยางการกรอกคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(สบ.1) กรณีบุคคลธรรมดา
-ตัวอยางการกรอกคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(สบ.1) กรณีนิติบุคคล
-ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติ
บุคคล)
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
-ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)

2)

รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอยาง
-ตัวอยางแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโรงงานและสิ่งปลูกสรางในบริเวณใกลเคียง
-ตัวอยางแบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน
-ตัวอยางแบบแปลนแผนผัง รูปดานหนา
-ตัวอยางแบบแปลนแผนผัง รูปดานขาง
-ตัวอยางสถานที่ผลิตอยูขางที่พักอาศัย รูปดานหนา, รูปดานขาง
-ตัวอยางแบบแปลนแบบตึกแถว รูปดานหนา
-ตัวอยางแบบแปลนแบบตึกแถว รูปดานขาง
-ตัวอยางแบบแปลนพื้นตึกแถวทุกชั้น
-ตัวอยางแบบทาวนเฮาสดัดแปลงจากที่พักอาศัย รูปดานหนา
-ตัวอยางแบบทาวนเฮาสดัดแปลงจากที่พักอาศัย รูปดานขาง
-ตัวอยางแบบแปลนพื้นทาวนเฮาสดัดแปลงจากที่พักอาศัย ทุกชั้น
-ตัวอยางสถานที่ผลิตที่ดัดแปลงดานขางที่พักอาศัยเปนสถานที่ผลิต รูปดานหนา รูปดานขาง
-ตัวอยางแบบแปลนพื้นสถานที่ผลิตที่ดัดแปลงดานขางที่พักอาศัยเปนสถานที่ผลิต
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-ตัวอยางรูปตัดของอาคารที่ใชในการผลิตอาหาร
3)

รายการแสดงเอกสารรายละเอียดตางๆ และตัวอยาง
-ตัวอยางอาหารประเภท เตาหูนมสด
ก.รายการเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิต โดยระบุแรงมาเปรียบเทียบแตละรายการ และแสดง
แรงมารวม
ข. กรรมวิธีการผลิตอาหารแตละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคลองกับเครื่องจักรที่แสดง
ไวในแบบแปลนพื้นและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร
ค. ที่มาของน้ําที่ใชในการผลิต
ง. สูตรสวนประกอบของอาหารเปนรอยละของน้ําหนัก และแสดงที่มาของวัตถุดิบแตละรายการ
จ. ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณผลิตแตละชนิด
ฉ. ภาชนะบรรจุอาหาร(ชนิด ขนาด สี)
ช.วิธีการบริโภค
ซ. กรรมวิธีการลางเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณตางๆ
ฌ. วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย
ญ. จํานวนคนงานชาย-หญิง
ฎ. จํานวนหองน้ํา

19. หมายเหตุ
1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1)ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 18วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลา
ตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารที่ครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วัน
นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จจนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับรวมเวลาปรับปรุง แกไขสถานที่ผลิต ความไมพรอม
ของผูประกอบการ และชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได

