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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอแก้ ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่ เข้ ำข่ ำยโรงงำน (กรณีต้องตรวจสถำนที่ผลิต)
ได้ แก่ กำรเพิ่มประเภทอำหำร / กำรย้ ำยสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร / กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไข เช่ น
กำรเพิ่ม-ลดสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร กำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือกำรเพิ่ม-ลด
เครื่องจักร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้ แก่ การเพิ่ม
ประเภทอาหาร / การย้ ายสถานที่ผลิตหรื อสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่
ผลิตหรื อสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรื อการเพิ่ม-ลดเครื่ องจักร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
60 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
ได้ แก่ การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ ายสถานที่ผลิตหรื อสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไข เช่น การ
เพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรื อสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรื อการเพิ่ม-ลดเครื่ องจักร
03/07/2558 11:45
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีสถานที่ผลิตอาหารตังอยู
้ จ่ งั หวัดลพบุรีและผลิตอาหารที่มีการมอบอานาจให้ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้อนุญาต
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: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใช้ เครื่ องจักรกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้ า และใช้ คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้ เครื่ องจักรหรื อไม่ก็ตาม
2. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้ วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุวา่
การแก้ ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหารกรณีสถานที่ผลิตไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน
ให้ ยื่นแบบการแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ ายระเบียบนี ้ พร้ อมหลักฐานที่ระบุ
ไว้ ในแบบ สบ.2
3. สถานที่ผลิตอาหารต้ องปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องตามข้ อกฎหมายแล้ วแต่กรณี ดังนี ้
3.1. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่ อง น ้าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน ้าบริ โภคฯ)
3.2. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตนมพร้ อมบริโภคชนิดเหลวที่ผา่ นกรรมวิธีฆา่ เชื ้อด้ วยความร้ อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้ องเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์นมพร้ อมบริ โภคชนิดเหลวที่ผา่ นกรรมวิธีฆา่ เชื ้อด้ วยความร้ อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้ อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ ไรส์)
3.3. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็ นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด ต้ องเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็ นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็ น
กรดต่าและอาหารปรับกรด)
3.4. กรณีเป็ นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ
วันที่ 14 กันยายน 2553
3.5. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้ อมจาหน่าย ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
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บรรจุในภาชนะพร้ อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้ อมจาหน่าย)
3.6. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตเกลือบริ โภค ต้ องเป็ นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริ โภค
3.7. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารทัว่ ไป ต้ องเป็ นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522
3.8. กรณีเป็ นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ที่มีการกาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องแก้ ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทวั่ ไป)
4. การย้ ายสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารไปตัง้ ณ จังหวัดใหม่ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การย้ ายสถานเกี่ยวกับการ
อนุญาตอาหารไปตัง้ ณ จังหวัดใหม่
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้ องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้ วยตนเอง
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลให้ มีหนังสือมอบอานาจให้ มี
อานาจดาเนินการแทนแนบด้ วย)
3. กาหนดให้ ผ้ ยู ื่นคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และให้
ผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลเป็ นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสาร
อื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้ แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจฯ หรื อ ผู้รับมอบอานาจ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ สารอาหารหรื อสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยงั ไม่ได้
กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้ องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้ )
5. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรื อไม่สอดคล้ องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้ างต้ น หรื อผล
การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถกู ต้ องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ หรื อกรณี
ที่ผ้ ปู ระกอบการไม่สามารถปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องเล็กน้ อยให้ แล้ วเสร็จได้ ตามเวลาที่กาหนด
6. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะส่งคืนคาขอฯ พร้ อมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ในกรณี
ที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ วนได้
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7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้ อนหรื อเป็ นเทคโนโลยีใหม่ จะต้ องผ่านการพิจารณาโดยสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จะต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้ ในคูม่ ือฉบับนี ้โดยประมาณ 30-90 วันทาการ หรื อมากกว่า
แล้ วแต่กรณี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

90 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
และมายื่นที่เจ้ าหน้ าที่

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ

5 นาที

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมายทังด้
้ านสถานที่

18 วัน
ทาการ

1)

2)

3)

4)

5)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
-กลุม่ งานนิติการ เฉพาะสถานที่
-กลุม่ งานคุ้มครอง ผลิตตังอยู
้ จ่ งั หวัด
ผู้บริโภคและเภสัช ลพบุรีและผลิต

5/22

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม
9)

การแจ้ งผลพิจารณา
11)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
(โดยการตรวจสอบสถานที่
สาธารณสุข
อาหารที่มีการ
ผลิต) และด้ านเอกสาร
สานักสาธารณสุข มอบอานาจให้
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเป็ นผู้
อนุญาต
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
150 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
พิจารณาภายใน 7 วันทา
ผู้บริโภคและเภสัช
การหลังเสร็จสิ ้นการ
สาธารณสุข
พิจารณา เพื่อส่งมอบให้
สานักสาธารณสุข
ผู้ประกอบการต่อไป
จังหวัดลพบุรี
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

หมำยเหตุ

6/22

ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1. การขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
1.2แบบการแก้ ไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
1.3 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
1.4 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

7/22

ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ไว้ (ถ้ ามี)
1.5 แบบแปลน
แผนผัง จานวน 1
ชุด ยกเว้ น
สถานที่ผลิตอยู่
ต่างจังหวัด จะใช้
2 ชุด (ระบุชื่อ
และที่ตงทุ
ั ้ กแผ่น)
ได้ แก่
1.5.1 แผนที่
แสดงที่ตงของ
ั้
โรงงานและสิ่ง
ปลูกสร้ างที่อยูใ่ น
บริเวณใกล้ เคียง
1.5.2 แผนผัง
แสดงสิ่งปลูก
สร้ างภายใน
บริเวณที่ดนิ ของ
โรงงาน รวมทัง้
ระบบการกาจัด
น ้าเสียและบ่อ
บาดาล (ถ้ ามี)
1.5.3 แบบ
แปลนแผนผังที่
ถูกต้ องตาม
มาตราส่วน เช่น
รูปด้ านหน้ า
ด้ านข้ าง รูปตัด
แปลนพื ้น แสดง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

8/22

ที่

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ตาแหน่ง
เครื่ องจักร
1.5.4 กรณีใช้
เครื่ องจักรร่วมกัน
ในการผลิต
อาหารหลาย
ประเภทต้ อง
แสดงมาตรการ
ป้องกันการ
ปนเปื อ้ น
1.5.5 กรณี
สถานที่ผลิตเคย
ได้ รับอนุญาต
จากสานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
ประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารที่
ไม่ได้ มอบอานาจ
ให้ จงั หวัด
ดาเนินการ ต้ อง
ส่งสูตร
ส่วนประกอบ
กรรมวิธีการผลิต
รายการ
เครื่ องจักรที่ใช้
ของผลิตภัณฑ์
เดิมที่เคยได้ รับ
อนุญาตทุกชนิด

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

9/22

ที่

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เพิ่มเติม
1.6 หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วยในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
2.การขอย้ าย
สถานที่ผลิต
อาหารและ
สถานที่เก็บ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

10/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

อาหาร
2.2 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
10)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
2.3 สาเนา
ทะเบียนบ้ านของ
สถานที่ผลิตแห่ง
ใหม่ 2.4 หนังสือ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรื อสาเนา
11)
สัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร (ถ้ ามี)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

(แนบสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ให้ เช่า
(กรณีผ้ ยู ินยอมให้
ใช้ สถานที่หรื อผู้ให้
เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดา)หรื อแนบ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล(กรณีผ้ ู
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่หรื อผู้ให้

11/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

2.6 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
12) 2.7 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
2.7 เอกสารตาม
ข้ อ1.5 ของกรณี
13)
การขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
2.8 หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
14) ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เช่าเป็ นนิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

12/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
3. การขอย้ าย
15) เฉพาะสถานที่
เก็บอาหาร
3.2 2. แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2
(ผู้ดาเนินกิจการ
16) หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

พิมพ์เท่านัน)
้
3.3 สาเนา
ทะเบียนบ้ านของ
สถานที่เก็บ
อาหารแห่งใหม่
3.4 หนังสือ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ (ฉบับ
17) จริง) หรื อสาเนา
สัญญาเช่า
สถานที่เก็บ
อาหาร (ถ้ ามี)

3.6 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
18) 3.7 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(แนบสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ให้ เช่า
(กรณีผ้ ยู ินยอมให้
ใช้ สถานที่หรื อผู้ให้
เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดา)หรื อแนบ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล(กรณีผ้ ู
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่หรื อผู้ให้
เช่าเป็ นนิตบิ คุ คล)

14/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ไว้ (ถ้ ามี)
3.3 แผนผังที่
ถูกต้ องตาม
มาตราส่วน ดังนี ้
(ระบุชื่อและที่ตงั ้
ทุกแผ่น)

19)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(1 แผนที่สงั เขป
แสดงที่ตงของ
ั้
สถานที่เก็บอาหาร
และสิ่งปลูกสร้ าง
บริเวณใกล้ เคียง
เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมที่
จะใช้ เป็ นสถานที่
จัดเก็บอาหารที่ขอ
อนุญาตผลิตและ
เป็ นข้ อมูลในการ
ตรวจติดตาม
2 แผนผังภายใน
ของสถานที่เก็บ
อาหาร ให้ แสดง
รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ก. แผนผังแสดง
ตาแหน่งพร้ อม
ประโยชน์ใช้ สอย
ของอาคารต่าง ๆ
ในบริเวณที่ตงของ
ั้
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้ างเคียง
ข. แปลนพื ้นแสดง
บริเวณของห้ อง
เก็บอาหาร พร้ อม

15/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

20) 3.8 หนังสือมอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประโยชน์ใช้ สอย
ของห้ องหรื อ
บริเวณต่าง ๆ ใน
ชันของอาคารที
้
่ใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราส่วน
ของแปลนพื ้นที่
ถูกต้ องพร้ อม
แสดงทิศทางเดิน
ผ่านเข้ า-ออกแต่
ละห้ องในแบบ
แปลนด้ วย
ค.การจัดห้ องหรื อ
บริเวณที่เก็บ
อาหาร
- ให้ แสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แต่ละชนิดเป็ น
สัดส่วน
- ให้ แสดงระบบ
การถ่ายเทอากาศ
ระบบแสงสว่าง
- ให้ แสดง
อุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การเก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารให้ คงสภาพ
ตามความจาเป็ น

0

ฉบับ

16/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
4. การขอ
เปลี่ยนแปลง
แก้ ไข เช่น เพิ่ม21)
ลดสถานที่ผลิต
หรื อสถานที่เก็บ
อาหาร การ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

17/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เปลี่ยนแปลง
แบบแปลน
แผนผัง หรื อการ
เพิ่ม-ลด
เครื่ องจักร เป็ น
ต้ น
4.2 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
22)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
4.3 สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
4.4 หนังสือ
ยินยอมให้ ใช้
23) สถานที่ (ฉบับ
จริง)หรื อสาเนา
สัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

(แนบสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ให้ เช่า
(กรณีผ้ ยู ินยอมให้
ใช้ สถานที่หรื อผู้ให้
เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดา)หรื อแนบ

18/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อาหาร (ถ้ ามี)

4.5 เอกสารตาม
ข้ อ1.5 (หรื อ
ลาดับที่ 5-8)
24)
ของกรณีการขอ
เพิ่มประเภท
อาหาร
4.6 กรณีเพิ่ม-ลด
เครื่ องจักร ให้
ระบุกาลังแรงม้ า
รวมเดิมที่เคย
25) ได้ รับอนุญาต
และระบุกาลัง
แรงม้ าที่เพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงจาก
เดิมด้ วย
4.7 กรณีเป็ นการ
ขอเพิ่มสถานที่
เก็บอาหาร ให้ สง่
เอกสารเพิ่มเติม
26)
ดังนี ้

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล(กรณีผ้ ู
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่หรื อผู้ให้
เช่าเป็ นนิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ก.แผนผังแสดง
ตาแหน่งพร้ อม
ประโยชน์ใช้ สอย
ของอาคารต่าง ๆ
ในบริเวณที่ตงของ
ั้
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้ างเคียง

19/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข.แปลนพื ้นแสดง
บริเวณของห้ อง
เก็บอาหาร พร้ อม
ประโยชน์ใช้ สอย
ของห้ องหรื อ
บริเวณต่าง ๆ ใน
ชันของอาคารที
้
่ใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราส่วน
ของแปลนพื ้นที่
ถูกต้ องพร้ อม
แสดงทิศทางเดิน
ผ่านเข้ า-ออกแต่
ละห้ องในแบบ
แปลนด้ วย
ค.การจัดห้ องหรื อ
บริเวณที่เก็บ
อาหาร
- ให้ แสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แต่ละชนิดเป็ น
สัดส่วน
- ให้ แสดงระบบ
การถ่ายเทอากาศ
ระบบแสงสว่าง
- ให้ แสดง
อุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การเก็บและรักษา
คุณภาพของ

20/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

4.8 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
27) 4.9 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
4.10หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
28)
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อาหารให้ คงสภาพ
ตามความจาเป็ น
สภาพตามความ
จาเป็ น

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

21/22

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
-

19. หมำยเหตุ

22/22

1. ระยะเวลาการขอแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต
1.1. การขอเพิ่มประเภทอาหาร ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 20 วันทาการ (เฉพาะสถานที่ผลิตอาหารตังอยู
้ ่จงั หวัดลพบุรีและ
ผลิตประเภทอาหารที่ได้ มอบอานาจให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้อนุญาต) โดยเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับ
เอกสารที่ครบถ้ วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุงแก้ ไขสถานที่ผลิตที่เป็ นข้ อบกพร่อง
เล็กน้ อย ความไม่พร้ อมของผู้ประกอบการ และการชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

03/07/2558
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

