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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  18 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  1.08 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  3 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชนการขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ -(มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 
1. สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีการใชเครื่องจักรกําลังรวมไมถึง 5 แรงมา หรือใช
คนงานไมถึง 7 คน โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม 
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2. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ .ศ. 2557 ระบุไววา
กรณีผลิตจากสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน ใหยื่นคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน ตามแบบ 
สบ.1 แนบทายระเบียบนี้ พรอมหลักฐานท่ีระบุไวในแบบ สบ.1 
 
3. สถานท่ีผลิตอาหารตองปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกฎหมายแลวแตกรณี ดังนี้ 
 3.1. กรณีเปนสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ําบริโภคฯ) 
 3.2. กรณีเปนสถานท่ีผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส ตองเปนไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พรอมดื่มชนิดเหลวพาสเจอรไรส) 
 3.3. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเปนกรดต่ําและ
อาหารปรับกรด) 
 3.4. กรณีเปนสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ 
วันท่ี 14 กันยายน 2553 
 3.5. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย ตองเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย) 
 3.6. กรณีเปนสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ตองเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
 3.7. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารท่ัวไป ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 
 3.8. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืน นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแกไข
เพ่ิมเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
 
เง่ือนไข 
 1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ  
 2. ผูยื่นขออนุญาต ตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได 
 3. ผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ 
 4. การขออนุญาตผลิตอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดย
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ผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได) (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีคูมือ
สําหรับประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร) 
 5. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  
  5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ 
หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
  5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเปนไปตามขอกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑขอ 3.1-3.8 ขางตน หรือ
ผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถูกตองตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผูยื่นคําขอฯ สงมอบเอกสารหลักฐานไว  
 6. การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ในกรณี
ท่ีผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีตกลง (กําหนด) ไวในแบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรอง 
 7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซอนหรือเปนเทคโนโลยีใหม จะตองผานการพิจารณาโดยคณะทํางาน/
คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพ่ิมจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทําการ หรือ
มากกวา แลวแตกรณี ซ่ึงไมนํามานับรวมเปนระยะเวลาบริการ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอฯ 
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให
ครบถวน 
 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน  
 

30นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ีผู
ยื่นคําขอกําหนด และนํามา
ยื่นตอเจาหนาท่ีตามรายชื่อท่ี
ระบุในใบรับคําขอ 
 

 ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน ผูยืน 5 นาที ศูนยบริการ - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 คําขอรอรับใบรับคําขอไว
เปนหลักฐาน 
 

ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

5) 

การพิจารณา 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู
จังหวัดชัยภูมิและผลิต
ประเภทอาหารท่ีมอบอํานาจ
ใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต 
คณะผูประเมินของจังหวัด 
ประเมินความถูกตองและ
สอดคลองตามกฎหมายท้ัง
ดานสถานท่ีและดานเอกสาร 
 

15วัน ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

ไมนับรวม
ระยะเวลาท่ีผูยื่น
คําขอแกไข
เอกสาร/หลักฐาน
,ปรับปรุง/แกไข 
สถานท่ีใหถูกตอง
ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

6) 

การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต 
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต) 
 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

กรณีผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิเปนผู
อนุญาตใชเวลา 5 
วันทําการ 

7) 

การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
และเพ่ือสงมอบให
ผูประกอบการตอไป 
 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   18 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 20 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของ
ผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

7) หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

8) ทะเบียนบานของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรองคํา
ขอรับเลขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

2) 2.คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.1 (ผู
ดําเนินกิจการ

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น) 

3) 3.หนังสือยินยอม
ใหใชสถานท่ี 
(ฉบับจริง)หรือ
สัญญาเชาสถานท่ี
ผลิตและ สถานท่ี
เก็บอาหาร(ถามี) 
แนบสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูใหเชา
(กรณีผูยินยอมให
ใชสถานท่ีหรือ
ผูใหเชาเปนบุคคล
ธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู
ยินยอมใหใช
สถานท่ีหรือผูให
เชาเปนนิติบุคคล) 

 1 1 ฉบับ  

4) 4.เอกสารท่ี
เก่ียวของ  
1 สําเนาทะเบียน
บานของผูขอ
อนุญาต ในกรณีผู
ขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง 

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ ซ่ึง
ออกใหโดย
กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด  
2 สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ใน
กรณีผูขออนุญาต
เปนคนตางดาว
ตองยื่นสําเนา
หนังสือเดินทาง   
3 สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย 
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา)  
4 สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล) 

5 5.เอกสารท่ี
เก่ียวของ (ตอ)  
5 สําเนาหนังสือ
รับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย 
(บัญชีรายชื่อ ผู
ถือหุน) (เฉพาะ
นิติบุคคลท่ีเปน

  1   
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

บริษัท) )(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 
6 เดือน) ในกรณี
ท่ีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลตาง
ดาว ตองยื่น
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาวจาก
กระทรวงพาณิชน
วาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

6) 

(ตอ)  
6 ทะเบียนบาน
ของสถานท่ีผลิต
และสถานท่ีเก็บ
อาหาร  
7 หนังสือยินยอม
ใหใชสถานท่ี 
(ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชา
สถานท่ีผลิตและ 
สถานท่ีเก็บ

 0 1 ชุด (1.สําเนาทะเบียน
บานสํานักงานใหญ 
(ถามี)  
2.กรณีหนังสือ
ยินยอมใหใช
สถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีเก็บอาหาร
หรือสัญญาเชา
สถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีเก็บอาหาร
ตองแนบหลักฐาน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

อาหาร (ถามี)  
8หนังสือแสดงวา
เปนผูไดรับ
มอบหมายให
ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) ติด
อากรแสตมป 30 
บาท (ตอผูดําเนิน
กิจการ 1 คน) 
อาจตอง
ประทับตราของ
บริษัทดวยในกรณี
ท่ีระบุไวใน
หนังสือรับรอง
การจด
ทะเบียน)(ฉบับ
จริง1 ฉบับ) 
9 หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1คน) 

ผูยินยอมใหใช
สถานท่ีฯหรือผูให
เชาสถานท่ีฯ กรณี
ผูใหเชาเปนบุคคล
ธรรมดาใหแนบ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บาน กรณีผูใหเชา
เปนนิติบุคคลให
แนบหนังสือการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
เพ่ิมเติมดวย) 

7) 

เอกสารท่ี
เก่ียวของ (ตอ) 
10 แบบแปลน
แผนผังท่ีถูกตอง
ตามมาตราสวน 
(ระบุชื่อและท่ีตั้ง
ทุกแผน) 
ประกอบดวย 

  2 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

10.1  แผนท่ี
แสดงท่ีตั้งของ
โรงงานและสิ่ง
ปลูกสรางท่ีอยูใน
บริเวณใกลเคียง 
10.2  แผนผัง
แสดงสิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณ
ท่ีดินของโรงงาน 
รวมท้ังระบบ 
กําจัดน้ําเสียและ
บอบาดาล (ถามี) 
10.3  แบบแปลน
แผนผังของ
อาคารสถานท่ี
ผลิตและสถานท่ี
เก็บอาหารท่ี
ถูกตองตาม
มาตราสวน 
รวมถึงรูป
ดานหนา ดานขาง  
รูปตัด แปลนพ้ืน
ทุกชั้น ตําแหนง
เครื่องจักร และ
ขอมูล
รายละเอียดการ
ผลิตอ่ืนๆ 

8) 

เอกสารท่ี
เก่ียวของ (ตอ) 
10.4 เอกสาร
รายละเอียดตางๆ 
เชน รายการ
เครื่องมือ
เครื่องจักร 
กรรมวิธีการผลิต 
ท่ีมาของน้ําใช 

 0 2 ชุด  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สูตรสวนปรกอบ 
ประเภทอาหาร 
ภาชนะบรรจุ 
วิธีการบริโภค 
กรรมวิธีการลาง
เครื่องจักร วิธีการ
กําจัดขยะ 
จํานวนคนงาน  

9) 

11.กรณีมีการใช
เครื่องมือ 
เครื่องจักรหรือ
อุปกรณการผลิต
รวมกันสําหรับ
การผลิตอาหาร
หลายชนิดตองมี
มาตรการปองกัน
การปนเปอนท่ี
เหมาะสมเพ่ิมเติม 

- 0 2 ฉบับ   

10) 

12.กรณีเปน
อาหารชนิดท่ีปรับ
กรด ตองสง
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติม 
ดังนี้(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ) 

  2 ชุด ( ก. เอกสาร
การศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาท่ีใชใน
การฆาเชื้อ
ผลิตภัณฑแตละ
ชนิด และแตละ
ขนาดบรรจุอยาง
เหมาะสม มีการ
ระบุคาความเปน
กรดดางสมดุลของ
ผลิตภัณฑ ในกรณี
ท่ีผลิตภัณฑมีชิ้น
เนื้ออยูในของเหลว 
ตองระบุชวงเวลา
มากสุดและ
อุณหภูมิในการเก็บ
เพ่ือการปรับสภาพ
ชิ้นเนื้อนั้นใหเปน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

กรด โดยกําหนดให
คาความเปนกรด
ดางสมดุลของ
ผลิตภัณฑเทากับ
หรือตํ่ากวา 4.6 
ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดในกรรมวิธี
การผลิตท่ีกําหนด 
ภายหลังการฆาเชื้อ
ดวยความรอน 
    ข. การกําหนด
กระบวนการฆา
เชื้อ ตองมี
การศึกษาภายใต
การควบคุมคา
ความเปนกรดดาง 
พรอมท้ังระบุปจจัย
วิกฤตท่ีใชกําหนด
กระบวนการฆา
เชื้อเพ่ือใหม่ันใจวา
อาหารนั้นจะไมมี
การเจริญของ
จุลินทรียท่ีทําให
เกิดโรค โดยแสดง
ไวในกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีกําหนด 

11) 

13.กรณีผลิตน้ํา
บริโภคในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิท,
น้ําแข็ง,น้ําแร
ธรรมชาติ ตองมี
เอกสารท่ี 
เก่ียวของเพ่ิมเติม 
คือ สําเนาผล
วิเคราะหน้ําดิบ  

 0 2 ชุด  

 



14/16 
 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ -  ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

หมายเหตุ – 044-836826-9 ตอ 301-302 
2) ชองทางการรองเรียน 5 Tศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ5T. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

หมายเหตุ - 
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 
หมายเหตุ  

4) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
หมายเหตุ 

 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (สบ.1) 

-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (สบ.1) 
 

2) แบบฟอรมและตัวอยางการกรอกขอมูล 
-คําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน(สบ.1) 
-ตัวอยางการกรอกคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน(สบ.1) กรณีบุคคลธรรมดา 
-ตัวอยางการกรอกคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน(สบ.1) กรณีนิติบุคคล 
-ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล) 
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
 

2) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผังและตัวอยาง 
-ตัวอยางแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งโรงงานและสิ่งปลูกสรางในบริเวณใกลเคียง 
-ตัวอยางแบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณท่ีดินของโรงงาน 
-ตัวอยางแบบแปลนแผนผัง รูปดานหนา 
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-ตัวอยางแบบแปลนแผนผัง รูปดานขาง 
-ตัวอยางสถานท่ีผลิตอยูขางท่ีพักอาศัย รูปดานหนา, รูปดานขาง 
-ตัวอยางแบบแปลนแบบตึกแถว รูปดานหนา 
-ตัวอยางแบบแปลนแบบตึกแถว รูปดานขาง 
-ตัวอยางแบบแปลนพ้ืนตึกแถวทุกชั้น  
-ตัวอยางแบบทาวนเฮาสดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปดานหนา 
-ตัวอยางแบบทาวนเฮาสดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปดานขาง 
-ตัวอยางแบบแปลนพ้ืนทาวนเฮาสดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย ทุกชั้น  
-ตัวอยางสถานท่ีผลิตท่ีดัดแปลงดานขางท่ีพักอาศัยเปนสถานท่ีผลิต รูปดานหนา รูปดานขาง 
-ตัวอยางแบบแปลนพ้ืนสถานท่ีผลิตท่ีดัดแปลงดานขางท่ีพักอาศัยเปนสถานท่ีผลิต 
-ตัวอยางรูปตัดของอาคารท่ีใชในการผลิตอาหาร 

3) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดตางๆ และตัวอยาง 
-ตัวอยางอาหารประเภท เตาหูนมสด 
ก.รายการเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชในการผลิต โดยระบุแรงมาเปรียบเทียบแตละรายการ และแสดง
แรงมารวม 
ข. กรรมวิธีการผลิตอาหารแตละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตท่ีสอดคลองกับเครื่องจักรท่ีแสดง
ไวในแบบแปลนพ้ืนและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร 
ค. ท่ีมาของน้ําท่ีใชในการผลิต 
ง. สูตรสวนประกอบของอาหารเปนรอยละของน้ําหนัก และแสดงท่ีมาของวัตถุดิบแตละรายการ  
จ. ประเภทและชนิดของอาหารท่ีจะผลิต ตลอดจนปริมาณผลิตแตละชนิด 
ฉ. ภาชนะบรรจุอาหาร(ชนิด ขนาด สี) 
ช.วิธีการบริโภค 
ซ. กรรมวิธีการลางเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณตางๆ 
ฌ. วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย 
ญ. จํานวนคนงานชาย-หญิง 
ฎ. จํานวนหองน้ํา 
 

 
 

19. หมายเหตุ 
1. การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1)ใชระยะเวลาท้ังสิ้น 18วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลา
ตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวน ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วัน
นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จจนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับรวมเวลาปรับปรุง แกไขสถานท่ีผลิต ความไมพรอม
ของผูประกอบการ และชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ 
 
2. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได  
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