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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง 

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  25  วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารที่มีการใช้เครื่องจักรก าลังรวมไม่ถึง 
5 แรงม้า หรือใช้คนงานไม่ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 
2557 ระบุไว้ว่ากรณีผลิตจากสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่นค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร
ท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานท่ีระบุไว้ในแบบ สบ.1 
  3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
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   3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของ
น้ าบริโภคฯ) 
   3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอไรส์ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
   3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับ
กรด ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับ
กรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ าและอาหารปรับกรด) 
   3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉาย
รังสี ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อม
จ าหน่าย) 
   3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
   3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ท่ียื่นค าขอได้ 
  3. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
  4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel 
Ingredients) ท่ียังไม่ได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่าน
การประเมินความปลอดภัยโดยผู้เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิต
อาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
  5. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณี
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ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
    5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ
หลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.1-
3.8 ข้างต้น หรือผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบ
เอกสารหลักฐานไว้ 
  6. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่น
ค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง 
(ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
  7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันท า
การ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี ซึ่งไม่น ามานับรวมเป็นระยะเวลาบริการ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอฯ 
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 
 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน  
 

60นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามายื่นต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่น
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลักฐาน 
 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู่
จังหวัดนครราชสีมาและผลิต
ประเภทอาหารที่มอบอ านาจ
ใหส้ านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้
อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัด ประเมินความ
ถูกต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายท้ังด้านสถานท่ีและ
ด้านเอกสาร 

18 วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

ไม่นับรวม
ระยะเวลาท่ีผู้ยื่น
ค าขอแก้ไข
เอกสาร/หลักฐาน
,ปรับปรุง/แก้ไข 
สถานท่ีให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนญุาต 
 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลังเสร็จส้ินการพิจารณา
และเพื่อส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   25 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้
ขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่าง
ด้าวยื่นหนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ต่างประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  
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ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่าง
ด้าว ต้องยื่นหนังสือ
อนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีแจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มี
อ านาจลงช่ือแทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรองสัญชาติของ
นิติบุคคล (บัญชีรายช่ือ ผู้
ถือหุ้น เฉพาะนิติบุคคลท่ี
เป็นบริษัท)  

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบับ  

7) หนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต 
หรือบัตรส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจอาหาร
ท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน 

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบ้านของสถานท่ี
ผลิตและสถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบ้านส านักงาน
ใหญ่  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เรื่อง ย้ายและ
แต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรการศึกษา(ของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 1.แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่องค าขอรับเลข
สถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 2.ค าขอรับเลขสถานท่ีผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.1 (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค า
ขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

3) 3.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
(ฉบับจริง)หรือสัญญาเช่า
สถานท่ีผลิตและ สถานท่ีเก็บ
อาหาร(ถ้ามี) แนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณี
ผู้ยินยอมให้ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
เช่าเป็นบุคคลธรรมดา)หรือ
แนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
เช่าเป็นนิติบุคคล) 

 1 1 ฉบับ  

4) 4.เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  
1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นคนต่างด้าว ต้อง ยื่น
หนังสืออนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด  
2 ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นคนต่างด้าวต้องยื่นส าเนา
หนังสือเดินทาง   

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

3 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)  
4 ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีแจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล) 

5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
5 ส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณิชย์ (บัญชีรายช่ือ ผู้ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิติบุคคลท่ีเป็นบริษัท) 
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีท่ีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าว ต้องยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่าง
ด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่
ขัดพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขออนุญาต หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุนตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 

  1   

6) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
6 ทะเบียนบ้านของสถานท่ี
ผลิตและสถานท่ีเก็บอาหาร  
7 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
(ฉบับจริง) หรือส าเนาสัญญา
เช่าสถานท่ีผลิตและ สถานท่ี
เก็บอาหาร (ถ้ามี)  
8หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 

 0 1 ชุด 1.ส าเนา
ทะเบียน

บ้าน
ส านักงาน
ใหญ่ (ถ้ามี) 

2.กรณี
หนังสือ

ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ี
เก็บอาหาร
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

บาท (ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน) 
อาจต้องประทับตราของบริษัท
ด้วยในกรณีท่ีระบุไว้ในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน)(ฉบับ
จริง1 ฉบับ) 
9 หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอ านาจ 1คน) 

หรือสัญญา
เช่าสถานท่ี
ผลิตหรือ

สถานท่ีเก็บ
อาหารต้อง

แนบ
หลักฐานผู้

ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีฯ

หรือผู้ให้เช่า
สถานท่ีฯ 

กรณีผู้ให้เช่า
เป็นบุคคล
ธรรมดาให้
แนบส าเนา

บัตร
ประจ าตัว
ประชาชน
และส าเนา
ทะเบียน
บ้าน กรณี
ผู้ให้เช่าเป็น
นิติบุคคลให้
แนบหนังสือ

การจด
ทะเบียนนิติ

บุคคล
เพิ่มเติม
ด้วย) 

7) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10 
แบบแปลนแผนผังท่ีถูกต้องตาม
มาตราส่วน (ระบุช่ือและท่ีต้ัง
ทุกแผ่น) ประกอบด้วย 10.1  
แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของโรงงาน
และส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 10.2  แผนผังแสดง

  2 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณท่ีดิน
ของโรงงาน รวมท้ังระบบ 
ก าจัดน้ าเสียและบ่อบาดาล (ถ้า
มี) 10.3  แบบแปลนแผนผัง
ของอาคารสถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บอาหารที่ถูกต้อง
ตามมาตราส่วน รวมถึงรูป
ด้านหน้า ด้านข้าง  รูปตัด 
แปลนพื้นทุกช้ัน ต าแหน่ง
เครื่องจักร และข้อมูล
รายละเอียดการผลิตอื่นๆ 

8) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 10.4 
เอกสารรายละเอียดต่างๆ เช่น 
รายการเครื่องมือเครื่องจักร 
กรรมวิธีการผลิต ท่ีมาของน้ าใช้ 
สูตรส่วนปรกอบ ประเภท
อาหาร ภาชนะบรรจุ วิธีการ
บริโภค กรรมวิธีการล้าง
เครื่องจักร วิธีการก าจัดขยะ 
จ านวนคนงาน  

 0 2 ชุด  

9) 11.กรณีมีการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิต
ร่วมกันส าหรับการผลิตอาหาร
หลายชนิดต้องมีมาตรการ
ป้องกันการปนเป้ือนท่ี
เหมาะสมเพิ่มเติม 
 
 

- 0 2 ฉบับ  

10) 12.กรณีเป็นอาหารชนิดท่ีปรับ
กรด ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
ดังนี(้ดูรายละเอียดตามหมาย
เหตุ) 

  2 ชุด ก. เอกสาร
การศึกษา

อุณหภูมิและ
เวลาท่ีใช้ใน
การฆ่าเช้ือ
ผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด 
และแต่ละ



 10/13 

 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ขนาดบรรจุ
อย่าง

เหมาะสม มี
การระบุค่า
ความเป็น
กรดด่าง

สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ 
ในกรณีท่ี

ผลิตภัณฑ์มี
ช้ินเนื้ออยู่ใน
ของเหลว 
ต้องระบุ
ช่วงเวลา

มากสุดและ
อุณหภูมิใน
การเก็บเพื่อ

การปรับ
สภาพชิ้น
เนื้อนั้นให้
เป็นกรด 

โดย
ก าหนดให้

ค่าความเป็น
กรดด่าง

สมดุลของ
ผลิตภัณฑ์
เท่ากับหรือ
ต ่ากว่า 4.6 

ภายใน
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดใน

กรรมวิธีการ
ผลิตท่ี
ก าหนด 

ภายหลังการ
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ฆ่าเช้ือด้วย
ความร้อน 
ข. การ
ก าหนด

กระบวนการ
ฆ่าเช้ือ ต้อง
มีการศึกษา
ภายใต้การ
ควบคุมค่า
ความเป็น
กรดด่าง 
พร้อมท้ัง
ระบุปัจจัย
วิกฤตท่ีใช้
ก าหนด

กระบวนการ
ฆ่าเช้ือ

เพื่อให้มั่นใจ
ว่าอาหารนั้น
จะไม่มีการ
เจริญของ
จุลินทรีย์ที่
ท าให้เกิด
โรค โดย

แสดงไว้ใน
กรรมวิธีการ

ผลิตท่ี
ก าหนด 

11) 13.กรณีผลิตน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท,น้ าแข็ง,
น้ าแร่ธรรมชาติ ต้องมีเอกสารที่ 
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คือ ส าเนาผล
วิเคราะห์น้ าดิบ  

 0 2 ชุด  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55  
โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 
02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ. 1111  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) 

-แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) 
2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

-ค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) 
-ตัวอย่างการกรอกค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) กรณีบุคคลธรรมดา 
-ตัวอย่างการกรอกค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) กรณีนิติบุคคล 
-ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจท่ัวไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอ านาจท่ัวไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 

3) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอย่าง 
-ตัวอย่างแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังโรงงานและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณท่ีดินของโรงงาน 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างสถานท่ีผลิตอยู่ข้างท่ีพักอาศัย รูปด้านหน้า, รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบแปลนแบบตึกแถว รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นตึกแถวทุกช้ัน  
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปด้านหน้า 
-ตัวอย่างแบบทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นทาวน์เฮาส์ดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย ทุกช้ัน  
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-ตัวอย่างสถานท่ีผลิตท่ีดัดแปลงด้านข้างท่ีพักอาศัยเป็นสถานท่ีผลิต รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง 
-ตัวอย่างแบบแปลนพื้นสถานท่ีผลิตท่ีดัดแปลงด้านข้างท่ีพักอาศัยเป็นสถานท่ีผลิต 
-ตัวอย่างรูปตัดของอาคารท่ีใช้ในการผลิตอาหาร 

4) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดต่างๆ และตัวอย่าง 
-ตัวอย่างอาหารประเภท เต้าหู้นมสด 
ก. รายการเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดง
แรงม้ารวม 
ข. กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตท่ีสอดคล้องกับเครื่องจักรท่ีแสดงไว้
ในแบบแปลนพื้นและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร 
ค. ท่ีมาของน้ าท่ีใช้ในการผลิต 
ง. สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้ าหนัก และแสดงท่ีมาของวัตถุดิบแต่ละรายการ 
จ. ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณผลิตแต่ละชนิด 
ฉ. ภาชนะบรรจุอาหาร(ชนิด ขนาด สี) 
ช. วิธีการบริโภค 
ซ. กรรมวิธีการล้างเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ฌ. วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
ญ. จ านวนคนงานชาย-หญิง 
ฎ. จ านวนห้องน้ า 

 
19. หมายเหตุ 

1. การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน 25 วันท าการ 
โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารที่ครบถ้วน ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และ
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จจนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นับรวม
เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 


