
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

ค าสัง่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ที ่3070/2556 ลงวนัที ่27 พฤศจิกายน 2556  เร่ือง มอบอ านาจใหน้ายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปฏิบติัราชการแทนตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาที ่112/2547 ลงวนัที ่23 
กมุภาพนัธ์ 2547 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
เร่ือง ก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  18  วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  1 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  12 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0 
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชนการขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ     ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ     

(One Stop Service Center : OSSC)  เลขที ่31ถ.ยทุธด าเนิน ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000           

โทรศพัท์ 0 3851 1189 ตอ่ 114, 144, 081-8433647  โทรสาร  0 3851 2400                                              

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน                                                                                                                                                       



 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)              

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
1. สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรก าลงัรวมไมถ่ึง 
5 แรงม้า หรือใช้คนงานไมถ่ึง 7 คน โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 
2. ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยการด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 
2557 ระบไุว้วา่กรณีผลิตจากสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน ให้ย่ืนค าขอรับเลขสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน ตามแบบ สบ.1 แนบท้ายระเบียบนี ้พร้อมหลกัฐานท่ีระบไุว้ในแบบ สบ.1 
3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแตก่รณี ดงันี  ้
3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 220) พ.ศ. 2544 เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะ
ของน า้บริโภคฯ) 
3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ 
ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดท่ีปรับกรด 
ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต ่าและชนิดท่ีปรับกรด 
(จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเป็นกรดต ่าและอาหารปรับกรด) 
3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง อาหารฉายรังสี 
ประกาศ ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2553 
3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะบรรจพุร้อมจ าหนา่ย ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหนา่ย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจพุร้อม
จ าหนา่ย) 
3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความใน
พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ.2522 ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 



3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทัว่ไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความใน
พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ.2522 
3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืน นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแก้ไขเพิ่มเตมิกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี 2) ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทัว่ไป) 
เง่ือนไข 
1. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
2. ผู้ ย่ืนขออนญุาต ต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ท่ีย่ืนค าขอได้ 
3. ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตาม
แบบตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
4. การขออนญุาตผลิตอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่(Novel 
Ingredients) ท่ียงัไมไ่ด้ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้อง
ผา่นการประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขอ
อนญุาตผลิตอาหารได้) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชน เร่ือง การขอประเมินความ
ปลอดภยัของอาหาร) 
5. การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทราจะพิจารณาไมอ่นญุาตค าขอฯ ในกรณี
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไม่สมบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกั
วิชาการ หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน 
 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเ่ป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 
ข้างต้น หรือผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถ่กูต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ สง่มอบ
เอกสารหลกัฐานไว้ 
6. การคืนค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทราจะสง่คืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้
ย่ืนค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง 
(ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 
 



 
7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม ่จะต้องผา่นการพิจารณาโดยคณะท างาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 30-90 วนั
ท าการ หรือมากกว่า แล้วแตก่รณี ซึง่ไมน่ ามานบัรวมเป็นระยะเวลาบริการ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอฯ 
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 
 

0 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน  
 

30นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทึก
ข้อบกพร่อง ภายในวนัเวลา
ท่ีก าหนด และน ามาย่ืนตอ่
เจ้าหน้าท่ีตามรายช่ือท่ีระบุ
ในใบรับค าขอ 
 

 กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ ยืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

5) การพิจารณา สถานท่ีผลิตอาหารตัง้อยู่ 15วนั กลุม่งาน ไมน่บัรวม



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 จงัหวดัฉะเชิงเทราและผลิต
ประเภทอาหารท่ีมอบ
อ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
ฉะเชิงเทราเป็นผู้อนญุาต 
คณะผู้ประเมินของจงัหวดั 
ประเมินความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทัง้
ด้านสถานท่ีและด้าน
เอกสาร 
 

คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

ระยะเวลาท่ีผู้ ย่ืน
ค าขอแก้ไข
เอกสาร/หลกัฐาน
,ปรับปรุง/แก้ไข 
สถานท่ีให้ถกูต้อง
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

 

7) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและเพ่ือสง่มอบให้
ผู้ประกอบการตอ่ไป 
 

1 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   18 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 20 วนัท าการ 
 
 
 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบ้านของ
ผู้ขออนญุาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั  

2) บตัรประจ าตวั
ประชาชน ผู้ขอ
อนญุาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั  

3) ผู้ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าวย่ืน
หนงัสือเดนิทาง   

กระทรวงการ
ตา่งประเทศของ
ประเทศนัน้ๆ 

0 1 ฉบบั  

4) ผู้ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าว ต้อง
ย่ืนหนงัสือ
อนญุาตให้
ท างานใน
ประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผู้วา่ราชการ
จงัหวดั 

0 1 ฉบบั  

5) หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิคุคลท่ีแจ้ง
วตัถปุระสงค์ 
และผู้ มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต 

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบบั  

6) หนงัสือรับรอง
สญัชาตขิองนิติ
บคุคล (บญัชี
รายช่ือ ผู้ ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิตบิคุคล
ท่ีเป็นบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบบั  

7) หนงัสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบคุคล
ตา่งด้าววา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบ
ธุรกิจคนตา่งด้าว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ 0 1 ฉบบั  



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาหารท่ีขอ
อนญุาต หรือ
บตัรสง่เสริมการ
ลงทนุตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับ
การสง่เสริมการ
ลงทนุ 

8) ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั  

9) ทะเบียนบ้าน
ส านกังานใหญ่  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั  

10) หนงัสือส าคญั
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชมุชน 

ส านกังานเกษตร
อ าเภอ 

0 1 ฉบบั  

11) ค าสัง่ส านกังาน
เขตพืน้ท่ี
การศกึษา เร่ือง 
ย้ายและแตง่ตัง้
ข้าราชการครู
และบคุลากร
การศกึษา(ของ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน) 

ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 

0 1 ฉบบั  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่องค า
ขอรับเลขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม่

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั - 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

เข้าขา่ยโรงงาน 
(แบบ สบ.1) 

2) 2.ค าขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงาน ตาม
แบบ สบ.1 (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ และต้อง
พิมพ์เทา่นัน้) 

ส านกัอาหาร 2 0 ฉบบั - 

3) 3.หนงัสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี 
(ฉบบัจริง)หรือ
สญัญาเชา่
สถานท่ีผลิตและ 
สถานท่ีเก็บ
อาหาร(ถ้ามี) 
แนบส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เชา่
(กรณีผู้ยินยอม

 1 1 ฉบบั  



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ให้ใช้สถานท่ีหรือ
ผู้ให้เชา่เป็น
บคุคลธรรมดา)
หรือแนบหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีหรือผู้ให้
เชา่เป็นนิติ
บคุคล) 

4) 4.เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง  
1 ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขอ
อนญุาต ในกรณี
ผู้ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าว ต้อง 
ย่ืนหนงัสือ
อนญุาตให้
ท างานใน
ประเทศ ซึง่ออก
ให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจงัหวดั  
2 ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน ใน
กรณีผู้ขอ

- 0 1 ชดุ - 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

อนญุาตเป็นคน
ตา่งด้าวต้องย่ืน
ส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง   
3 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา)  
4 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคลท่ีแจ้ง
วตัถปุระสงค์ 
และผู้ มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต 
(เฉพาะนิติ
บคุคล) 

5 5.เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ตอ่)  
5 ส าเนาหนงัสือ
รับรองสญัชาติ
ของนิติบคุคล
จากกระทรวง
พาณิชย์ (บญัชี
รายช่ือ ผู้ ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิตบิคุคล
ท่ีเป็นบริษัท) 
)(คดัลอกจาก

  1   



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

กระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) ในกรณี
ท่ีผู้ขออนญุาต
เป็นนิติบคุคล
ตา่งด้าว ต้องย่ืน
หนงัสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบคุคล
ตา่งด้าวจาก
กระทรวง
พาณิชน์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบ
ธุรกิจคนตา่งด้าว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนญุาต หรือ
บตัรสง่เสริมการ
ลงทนุตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับ
การสง่เสริมการ
ลงทนุ 

6) 

(ตอ่)  
6 ทะเบียนบ้าน
ของสถานท่ีผลิต
และสถานท่ีเก็บ

 0 1 ชดุ (1.ส าเนาทะเบียน
บ้านส านกังาน
ใหญ่ (ถ้ามี)  
2.กรณีหนงัสือ



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

อาหาร  
7 หนงัสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี 
(ฉบบัจริง) หรือ
ส าเนาสญัญาเชา่
สถานท่ีผลิตและ 
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ถ้ามี)  
8หนงัสือแสดงวา่
เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ด าเนินกิจการ
ของนิติบคุคลผู้
ขออนญุาต 
(เฉพาะนิติ
บคุคล) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ด าเนิน
กิจการ 1 คน) 
อาจต้อง
ประทบัตราของ
บริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรอง
การจด
ทะเบียน)(ฉบบั
จริง1 ฉบบั) 
9 หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 

ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีเก็บอาหาร
หรือสญัญาเชา่
สถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีเก็บอาหาร
ต้องแนบหลกัฐาน
ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีฯหรือผู้ให้
เชา่สถานท่ีฯ กรณี
ผู้ให้เชา่เป็นบคุคล
ธรรมดาให้แนบ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้าน กรณีผู้ให้เชา่
เป็นนิติบคุคลให้
แนบหนงัสือการ
จดทะเบยีนนิติ
บคุคลเพิ่มเตมิ
ด้วย) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1คน) 

7) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ตอ่) 
10 แบบแปลน
แผนผงัท่ีถกูต้อง
ตามมาตราสว่น 
(ระบช่ืุอและท่ีตัง้
ทกุแผน่) 
ประกอบด้วย 
10.1  แผนท่ี
แสดงท่ีตัง้ของ
โรงงานและสิ่ง
ปลกูสร้างท่ีอยูใ่น
บริเวณใกล้เคียง 
10.2  แผนผงั
แสดงสิ่งปลกู
สร้างภายใน
บริเวณท่ีดนิของ
โรงงาน รวมทัง้
ระบบ ก าจดัน า้
เสียและบอ่
บาดาล (ถ้ามี) 
10.3  แบบแปลน

  2 ชดุ - 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

แผนผงัของ
อาคารสถานท่ี
ผลิตและสถานท่ี
เก็บอาหารท่ี
ถกูต้องตาม
มาตราสว่น 
รวมถึงรูป
ด้านหน้า 
ด้านข้าง  รูปตดั 
แปลนพืน้ทกุชัน้ 
ต าแหนง่
เคร่ืองจกัร และ
ข้อมลู
รายละเอียดการ
ผลิตอ่ืนๆ 

8) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ตอ่) 
10.4 เอกสาร
รายละเอียด
ตา่งๆ เชน่ 
รายการเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร 
กรรมวิธีการผลิต 
ท่ีมาของน า้ใช้ 
สตูรสว่นปรกอบ 
ประเภทอาหาร 
ภาชนะบรรจ ุ
วิธีการบริโภค 
กรรมวิธีการล้าง

 0 2 ชดุ  



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

เคร่ืองจกัร 
วิธีการก าจดัขยะ 
จ านวนคนงาน  

9) 

11.กรณีมีการใช้
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรหรือ
อปุกรณ์การผลิต
ร่วมกนัส าหรับ
การผลิตอาหาร
หลายชนิดต้องมี
มาตรการป้องกนั
การปนเปือ้นท่ี
เหมาะสม
เพิ่มเตมิ 

- 0 2 ฉบบั   

10) 

12.กรณีเป็น
อาหารชนิดท่ี
ปรับกรด ต้องสง่
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเตมิ 
ดงันี(้ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

  2 ชดุ (ก. เอกสาร
การศกึษา
อณุหภมูิและเวลา
ท่ีใช้ในการฆา่เชือ้
ผลิตภณัฑ์แตล่ะ
ชนิด และแตล่ะ
ขนาดบรรจอุยา่ง
เหมาะสม มีการ
ระบคุา่ความเป็น
กรดดา่งสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์ ใน
กรณีท่ีผลิตภณัฑ์
มีชิน้เนือ้อยูใ่น
ของเหลว ต้องระบุ
ชว่งเวลามากสดุ



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

และอณุหภมูิใน
การเก็บเพ่ือการ
ปรับสภาพชิน้เนือ้
นัน้ให้เป็นกรด 
โดยก าหนดให้คา่
ความเป็นกรดดา่ง
สมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เทา่กบั
หรือต ่ากว่า 4.6 
ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดใน
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



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีก าหนด 

11) 

13.กรณีผลิตน า้
บริโภคในภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิท,
น า้แข็ง,น า้แร่
ธรรมชาต ิต้องมี
เอกสารท่ี 
เก่ียวข้องเพิ่มเตมิ 
คือ ส าเนาผล
วิเคราะห์น า้ดิบ  

 0 2 ชดุ  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                             

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)                                                          

เลขท่ี 31 ถ.ยทุธด าเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

2) ช่องทางการร้องเรียน  สายดว่น 1556 

3) 

4) 

ช่องทางการร้องเรียน  E-mail :noinoiok@gmail.com 

ช่องทางการร้องเรียน  โทรศพัท์หมายเลข  0 3851 1189, 0 3851 1640, 0 3881 4337 ตอ่ 

114,144 ,08 1843 3647 

4) 

 

ช่องทางการร้องเรียน  โทรสาร 0 3851 2400 

 



5) 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  

ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่องค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน(สบ.1) 

-แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่องค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าข่ายโรงงาน(สบ.1) 
 

2) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกข้อมลู 
-ค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน(สบ.1) 
-ตวัอยา่งการกรอกค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน(สบ.1) กรณีบคุคลธรรมดา 
-ตวัอยา่งการกรอกค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน(สบ.1) กรณีนิติบคุคล 
-ตวัอยา่งหนงัสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบคุคลผู้ขออนญุาต (เฉพาะนิตบิคุคล) 
-ตวัอยา่งการกรอกหนงัสือแสดงวา่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิตบิคุคลผู้ขออนญุาต (เฉพาะ
นิตบิคุคล) 
-ตวัอยา่งหนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไมไ่ด้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
-ตวัอยา่งการกรอกหนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไมไ่ด้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
 

3) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผงัและตวัอยา่ง 
-ตวัอยา่งแผนท่ีสงัเขปแสดงท่ีตัง้โรงงานและสิ่งปลกูสร้างในบริเวณใกล้เคียง 
-ตวัอยา่งแบบแปลนแผนผงัแสดงสิ่งปลกูสร้างภายในบริเวณท่ีดนิของโรงงาน 
-ตวัอยา่งแบบแปลนแผนผงั รูปด้านหน้า 
-ตวัอยา่งแบบแปลนแผนผงั รูปด้านข้าง 
-ตวัอยา่งสถานท่ีผลิตอยูข้่างท่ีพกัอาศยั รูปด้านหน้า, รูปด้านข้าง 
-ตวัอยา่งแบบแปลนแบบตกึแถว รูปด้านหน้า 
-ตวัอยา่งแบบแปลนแบบตกึแถว รูปด้านข้าง 
-ตวัอยา่งแบบแปลนพืน้ตกึแถวทกุชัน้  
-ตวัอยา่งแบบทาวน์เฮาส์ดดัแปลงจากท่ีพกัอาศยั รูปด้านหน้า 
-ตวัอยา่งแบบทาวน์เฮาส์ดดัแปลงจากท่ีพกัอาศยั รูปด้านข้าง 
-ตวัอยา่งแบบแปลนพืน้ทาวน์เฮาส์ดดัแปลงจากท่ีพกัอาศยั ทกุชัน้  
-ตวัอยา่งสถานท่ีผลิตท่ีดดัแปลงด้านข้างท่ีพกัอาศยัเป็นสถานท่ีผลิต รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง 



-ตวัอยา่งแบบแปลนพืน้สถานท่ีผลิตท่ีดดัแปลงด้านข้างท่ีพกัอาศยัเป็นสถานท่ีผลิต 
-ตวัอยา่งรูปตดัของอาคารท่ีใช้ในการผลิตอาหาร 
 

4) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดตา่งๆ และตวัอยา่ง 
-ตวัอยา่งอาหารประเภท เต้าหู้นมสด 
ก.รายการเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต โดยระบแุรงม้าเปรียบเทียบแตล่ะรายการ และ
แสดงแรงม้ารวม 
ข. กรรมวิธีการผลิตอาหารแตล่ะชนิดโดยละเอียด และแผนภมูิกรรมวิธีการผลิตท่ีสอดคล้องกบัเคร่ืองจกัรท่ี
แสดงไว้ในแบบแปลนพืน้และในรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
ค. ท่ีมาของน า้ท่ีใช้ในการผลิต 
ง. สตูรสว่นประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน า้หนกั และแสดงท่ีมาของวตัถดุบิแตล่ะรายการ 
จ. ประเภทและชนิดของอาหารท่ีจะผลิต ตลอดจนปริมาณผลิตแตล่ะชนิด 
ฉ. ภาชนะบรรจอุาหาร(ชนิด ขนาด สี) 
ช.วิธีการบริโภค 
ซ. กรรมวิธีการล้างเคร่ืองจกัร ภาชนะบรรจ ุและอปุกรณ์ตา่งๆ 
ฌ. วิธีการก าจดัขยะมลูฝอย 
ญ. จ านวนคนงานชาย-หญิง 
ฎ. จ านวนห้องน า้ 
 

19. หมายเหตุ 
1. การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (แบบ สบ.1)ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 18วนัท าการ โดย
เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารท่ีครบถ้วน ตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และ
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จจนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจ ไมน่บั
รวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 






