1/24

คูมือสําหรับประชาชน: การขอแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (กรณีตองตรวจสถานที่ผลิต) ไดแก การเพิ่ม
ประเภทอาหาร / การยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแกไข เชน การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (กรณีตองตรวจสถานที่ผลิต) ไดแก การเพิ่ม
ประเภทอาหาร / การยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแกไข เชน การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 18 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (กรณีตองตรวจสถานที่ผลิต) ไดแก
การเพิ่มประเภทอาหาร / การยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแกไข เชน การเพิ่ม-ลด
สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
11. ชองทางการใหบริการ
1)

สถานที่ใหบริการ
1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 0 3532 2011
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
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08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. สถานที่ผลิตที่ไมเขาขายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใชเครื่องจักรกําลังรวมไมถึง 5 แรงมา และใชคนงานไมถึง 7
คน โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
2. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุวาการ
แกไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหารกรณีสถานที่ผลิตไมเขาขายเปนโรงงาน ใหยื่น
แบบการแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายเปนโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบทายระเบียบนี้ พรอมหลักฐานที่ระบุไวในแบบ
สบ.2
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 ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
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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)
4. การยายสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารไปตั้ง ณ จังหวัดใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑการยายสถานเกี่ยวกับการ
อนุญาตอาหารไปตั้ง ณ จังหวัดใหม
เงื่อนไข
1. ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอที่ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ผูมายื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลง
นามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมี
อํานาจดําเนินการแทนแนบดวย)
3. กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดย
ผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือ
สําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร)
5. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีตางๆ
ดังตอไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม
สอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมเปนไปตามขอกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑขอ 3.1-3.8 ขางตน หรือผลการ
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ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมถูกตองตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผูยื่นคําขอฯ สงมอบเอกสารหลักฐานไว หรือกรณีที่
ผูประกอบการไมสามารถปรับปรุงแกไขขอบกพรองเล็กนอยใหแลวเสร็จไดตามเวลาที่กําหนด
6. การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรอง
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซอนหรือเปนเทคโนโลยีใหม จะตองผานการพิจารณาโดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/
หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทําการ หรือมากกวา แลวแต
กรณี ซึ่งไมนํามานับรวมเปนระยะเวลาบริการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอและ 0 นาที
เอกสารหลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ให 0 นาที
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาที่
ผูประกอบการกําหนด และ
มายื่นที่เจาหนาที่ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.พระนครศรีอยุธยาตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคําขอ

1)

2)

3)

30 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

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว

5/24

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว

กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคํา 5 นาที
ขอรอรับใบรับคําขอไวเปน
หลักฐาน

-

การพิจารณา

สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และผลิตประเภทอาหารที่
มอบอํานาจใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนผู
อนุญาต คณะผูประเมินของ
จังหวัด ประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดานสถานที่และ
ดานเอกสาร

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

การลงนาม

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทําการ
อนุญาตหรือไมอนุญาต
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผูอนุญาต)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
1วัน
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
และสงมอบใหผูประกอบการ
ตอไป

5)

6)

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

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร
4)

7)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

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

ระยะเวลาดําเนินการรวม 18วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 20 วันทําการ

กรณีผูวาราชการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยาเปนผูอนุญาต
ใชเวลา 5 วันทํา
การ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
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
ในประเทศ
5)
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย 0
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต
6)
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย 0
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เปนบริษัท) )
7)
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย 0
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
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ที่

8)

9)
10)

11)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบานของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ
หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน
คําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน)

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สํานักงานเกษตร
อําเภอ

0

1

ฉบับ

สํานักงานเขตพื้นที่ 0
การศึกษา

1

ฉบับ

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบั
บ
จริ
ง
สํ
า
เนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)
1.กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
2)
1.1 แบบ
ศูนยบริการ
1
0
ฉบับ
ตรวจสอบคําขอ ผลิตภัณฑสุขภาพ
และบันทึก
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
ขอบกพรองแบบ คุมครองผูบริโภคฯ
การแกไขสถานที่ สสจ.
ผลิตอาหารที่ไม พระนครศรีอยุธยา
เขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.2)
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
(กรณีเพิ่ม
ประเภท)
1.2แบบการแกไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น)
1.3 คําขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ
สบ.1) ที่ไดรับ
อนุญาตไว 1.4
แบบการแกไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ
สบ.2) ที่เคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี)
1.5 แบบแปลน
แผนผัง จํานวน
(ระบุชื่อและที่ตั้ง
ทุกแผน)ไดแก
1.5.1 แผนที่
แสดงที่ตั้งของ
โรงงานและสิ่ง
ปลูกสรางที่อยูใน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สํานักอาหาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

2

0

ฉบับ

สํานักอาหารหรือ 0
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

2

ฉบับ

2

ฉบับ

หมายเหตุ

-

- กรณีเปนอาหาร
ชนิดที่ปรับกรด
ตองสงเอกสาร
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บริเวณใกลเคียง
1.5.2 แผนผัง
แสดงสิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณ
ที่ดินของโรงงาน
รวมทั้งระบบการ
กําจัดน้ําเสียและ
บอบาดาล (ถามี)
1.5.3 แบบ
แปลนแผนผังที่
ถูกตองตาม
มาตราสวน เชน
รูปดานหนา
ดานขาง รูปตัด
แปลนพื้น แสดง
ตําแหนง
เครื่องจักรและ
ขอมูล
รายละเอียดการ
ผลิตอื่นๆ (ดู
ตัวอยางตาม
รายละเอียดอื่น
ตัวอยางแบบ
แปลนแผนผังและ
ดูรายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
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
กําหนด
กระบวนการฆา
เชื้อ ตองมี
การศึกษาภายใต
การควบคุมคา
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ความเปนกรดดาง
พรอมทั้งระบุปจจัย
วิกฤตที่ใชกําหนด
กระบวนการฆา
เชื้อเพื่อใหมั่นใจวา
อาหารนั้นจะไมมี
การเจริญของ
จุลินทรียที่ทําให
เกิดโรค โดยแสดง
ไวในกรรมวิธีการ
ผลิตที่กําหนด
- กรณีผลิตน้ํา
บริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท,
น้ําแข็ง,น้ําแร
ธรรมชาติ ตองมี
เอกสารที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม
คือ สําเนาผล
วิเคราะหน้ําดิบ
)

7)

8)

1.5.4 กรณีใช
เครื่องจักรรวมกัน
ในการผลิตอาหาร
หลายประเภท
ตองแสดง
มาตรการปองกัน
การปนเปอน
1.6 หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท

2

1

ฉบับ

ฉบับ
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ที่

9)

10)

11)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงือ่ นไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
2.กรณีการขอยาย
สถานที่ผลิต
อาหารและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
2.1 แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองแบบ
การแกไขสถานที่
ผลิตอาหารทีไ่ ม
เขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.2)
(กรณีการขอยาย
สถานที่ผลิต
อาหารและ
สถานที่เก็บ
อาหาร)
2.2 แบบการ
แกไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ศูนยบริการ
1
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

0

ฉบับ

-

สํานักอาหาร

0

ฉบับ

-
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ที่

12)

13)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น)
2.3 ทะเบียน
1
0
ฉบับ
บานของสถานที่
ผลิตแหงใหม
2.4 หนังสือ
ยินยอมใหใช
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสําเนา
สัญญาเชาสถานที่
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร (ถามี)

2.5 คําขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ
สบ.1) ที่ไดรับ
อนุญาตไว 2.6
แบบการแกไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ

สํานักอาหารหรือ 0
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(แนบสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูใหเชา
(กรณีผูยินยอมให
ใชสถานที่หรือผูให
เชาเปนบุคคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล(กรณีผู
ยินยอมใหใช
สถานที่หรือผูให
เชาเปนนิติบุคคล)

13/24

ที่

14)

15)

16)

17)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สบ.2) ที่เคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี)
2.7 เอกสารตาม
ขอ1.5 (หรือ
ลําดับที่ 5-7) ของ
กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
2.8 หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย
ในกรณีที่ระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
3. กรณีการขอ
ยายเฉพาะ
สถานที่เก็บ
อาหาร
3.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2

ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

18)

19)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ขอบกพรองแบบ
การแกไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม
เขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.2)
(กรณีการขอยาย
สถานที่ผลิต
อาหารและ
สถานที่เก็บ
อาหาร)
3.2 แบบการ
แกไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น)
3.3 ทะเบียน
บานของสถานที่
เก็บอาหารแหง
ใหม 3.4หนังสือ
ยินยอมใหใช
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสําเนา
สัญญาเชาสถานที่
เก็บอาหาร (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

สํานักอาหาร

2

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

2

ฉบับ

(แนบสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูใหเชา
(กรณีผูยินยอมให
ใชสถานที่หรือผูให
เชาเปนบุคคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล(กรณีผู
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ยินยอมใหใช
สถานที่หรือผูให
เชาเปนนิติบุคคล)

20)

21)

3.5 คําขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ
สบ.1) ที่ไดรับ
อนุญาตไว 3.6
แบบการแกไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ
สบ.2) ที่เคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี)
3.7 แผนผังที่
ถูกตองตาม
มาตราสวน ดังนี้
(ระบุชื่อและที่ตั้ง
ทุกแผน ดังนี้ (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

สํานักอาหารหรือ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

2

ฉบับ

(1 แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร
และสิ่งปลูกสราง
บริเวณใกลเคียง
เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขอ
อนุญาตผลิตและ
เปนขอมูลในการ
ตรวจติดตาม
2 แผนผังภายใน
ของสถานที่เก็บ
อาหาร ใหแสดง
รายละเอียด
ดังตอไปนี้
ก.
แผนผัง
แสดงตําแหนง
พรอมประโยชนใช
สอยของอาคารตาง
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ๆ ใน
บริเวณที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ขางเคียง
ข.
แปลนพื้น
แสดงบริเวณของ
หองเก็บอาหาร
พรอมประโยชนใช
สอย
ของหองหรือ
บริเวณตาง ๆ ใน
ชั้นของอาคารที่ใช
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราสวน
ของแปลนพื้นที่
ถูกตองพรอมแสดง
ทิศทางเดินผาน
เขา-ออกแตละหอง
ในแบบแปลนดวย
ค.
การจัด
หองหรือบริเวณที่
เก็บอาหาร
- ใหแสดง
การจัดแยกเก็บ
อาหารแตละชนิด
เปนสัดสวน
- ใหแสดง
ระบบการถายเท
อากาศ ระบบแสง
สวาง
- ใหแสดง
อุปกรณที่ใชในการ
เก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารใหคงสภาพ
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ที่
22)

23)

24)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
3.8หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย
ในกรณีที่ระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
4.กรณีการขอ
เปลี่ยนแปลง
แกไข เชน เพิ่มลดสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บ
อาหาร การ
เปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนแผนผัง
หรือการเพิ่ม-ลด
เครื่องจักร เปน
ตน
4.1 แบบ
ศูนยบริการ
ตรวจสอบคําขอ ผลิตภัณฑสุขภาพ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

ตามความจําเปน)
-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

25)

26)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
และบันทึก
ขอบกพรองแบบ
การแกไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม
เขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.2) กรณี
เพิ่ม-ลดสถานที่
ผลิตอาหาร, กรณี
เปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนแผนผัง,
กรณีเพิ่ม-ลด
เครื่องจักร
4.2แบบการแกไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูล ง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น)
4.3 หนังสือ
ยินยอมใหใช
สถานที่ (ฉบับ
จริง)หรือสําเนา
สัญญาเชาสถานที่
ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

สํานักอาหาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(แนบสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูใหเชา
(กรณีผูยินยอมให
ใชสถานที่หรือผูให
เชาเปนบุคคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล(กรณีผู
ยินยอมใหใช
สถานที่หรือผูให
เชาเปนนิติบุคคล)

27)

28)

29)

4.4เอกสารตาม
ขอ1.5 (หรือ
ลําดับที่ 7) ของ
กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
4.5 กรณีเพิ่ม-ลด
เครื่องจักร ให
ระบุกําลังแรงมา
รวมเดิมที่เคย
ไดรับอนุญาต
และระบุกําลัง
แรงมาที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงจาก
เดิมดวย
4.6กรณีเปนการ
ขอเพิ่มสถานที่
เก็บอาหาร ใหสง
เอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้ (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

2

ฉบับ

2

ฉบับ

2

ชุด

(ก.
แผนผัง
แสดงตําแหนง
พรอมประโยชนใช
สอยของอาคารตาง
ๆ ใน
บริเวณที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ขางเคียง
ข.
แปลนพื้น
แสดงบริเวณของ
หองเก็บอาหาร
พรอมประโยชนใช
สอย
ของหองหรือ
บริเวณตาง ๆ ใน
ชั้นของอาคารที่ใช

20/24

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราสวน
ของแปลนพื้นที่
ถูกตองพรอมแสดง
ทิศทางเดินผาน
เขา-ออกแตละหอง
ในแบบแปลนดวย
ค.
การจัด
หองหรือบริเวณที่
เก็บอาหาร
- ใหแสดง
การจัดแยกเก็บ
อาหารแตละชนิด
เปนสัดสวน
- ใหแสดง
ระบบการถายเท
อากาศ ระบบแสง
สวาง
- ใหแสดง
อุปกรณที่ใชในการ
เก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปน
สภาพตามความ
จําเปน

30)

4.7 คําขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ
สบ.1) ที่ไดรับ
อนุญาตไว 4.8
แบบการแกไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ

สํานักอาหารหรือ 0
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

2

ฉบับ
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ที่

31)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบั
บ
จริ
ง
สํ
า
เนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สบ.2) ที่เคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี)
4.9หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย
ในกรณีที่ระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล)

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
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 1567 ,0 3534 5689

22/24

หมายเหตุ
3)

4)

ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ
ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( 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)
แบบฟอรมและตัวอยางการกรอกแบบฟอรม
-แบบการแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(แบบ สบ.2)
-ตัวอยางการกรอกแบบการแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(แบบ สบ.2)
-ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติ
บุคคล)
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
-ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง
2)

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

ตัวอยางรายละเอียดอื่น
--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

4)

แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีขอเพิ่มประเภท)
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบการแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2)
(กรณีเพิ่มประเภท)

5)

แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีขอยายสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร))
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบการแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2)
(กรณีการขอยายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร)

6)

แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีเพิ่มหรือลดสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม
หรือลดเครื่องจักร))
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบการแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2)
กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร, กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง,กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร

19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาการขอแกไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีตองตรวจสถานที่ผลิตการขอเพิ่มประเภท
อาหาร ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 18 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารที่ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมี
อํานาจ ไมนับรวมเวลาปรับปรุงแกไขสถานที่ผลิตที่เปนขอบกพรองเล็กนอย ความไมพรอมของผูประกอบการ และการชี้แจง
ขอมูลของผูประกอบการ

24/24

2. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได

