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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข 
  

1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   หลักเกณฑ์ 
1) สถำนท่ีผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน หมำยถึง สถำนท่ีผลิตอำหำรที่มีกำรใช้เครื่องจักรก ำลังรวมน้อยกว่ำ 50 แรงม้ำ หรือใช้
คนงำนน้อยกว่ำ 50 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตำม 
2) ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร พ .ศ. 2562 ระบุไว้ว่ำกรณี
ผลิตจำกสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยเป็นโรงงำน ให้ยื่นค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน ตำมแบบ สบ .1
แนบท้ำยระเบียบนี้ พร้อมหลักฐำนที่ระบุไว้ในแบบ สบ.1 
3) สถำนท่ีผลิตอำหำรต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตำมข้อกฎหมำยแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
     3.1) กรณีเป็นสถำนที่ผลิตน้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 220) 
พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพำะของน้ ำบริโภคฯ) 
     3.2) กรณีเป็นสถำนที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเช้ือด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรส์ ต้องเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรส์ (จีเอม็พีเฉพำะของนมพร้อมดื่มชนิด
เหลวพำสเจอร์ไรส์) 
     3.3) กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ และชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำ
อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีควำมเป็นกรดต่ ำและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพำะของอำหำรที่มีควำมเป็นกรดต่ ำและ
อำหำรปรับกรด) 
     3.4) กรณีเป็นสถำนที่ฉำยรังสีอำหำร ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง อำหำรฉำยรังสี ประกำศ ณ วันที่ 
14 กันยำยน 2553 
     3.5) กรณีเป็นสถำนท่ีผลิตอำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะบรรจุพร้อมจ ำหน่ำย ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรกัษำอำหำรแปรรูปท่ีบรรจุในภำชนะพร้อม
จ ำหน่ำย (จีเอ็มพีของอำหำรแปรรูปในภำชนะบรรจุพร้อมจ ำหน่ำย) 
     3.6) กรณีเป็นสถำนที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร 
พ.ศ.2522 ตำมบันทึกกำรตรวจสถำนท่ีผลิตเกลือบริโภค 
     3.7) กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรทั่วไป ต้องเป็นไปไปตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร 
พ.ศ.2522 
     3.8) กรณีเป็นสถำนที่ผลิตอำหำรอื่น นอกเหนือจำก 3.1-3.7 ที่มีกำรก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 
193) พ.ศ.2543, ประกำศกรทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องแก้ไขเพิ่มเติม
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 
เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร (จีเอ็มพีท่ัวไป)     
     เงื่อนไข 
1) ผู้ยื่นขออนุญำตต้องเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
2) ผู้ยื่นขออนุญำต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำขอได้ 
3) ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตำมแบบตรวจสอบ
เอกสำรเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด ำเนินกิจกำรหรอืกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผูล้งนำม
ในแบบค ำขอฯ 
4) กำรขออนุญำตผลิตอำหำรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้สำรอำหำรหรือสำรเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยังไม่ได้ก ำหนด
คุณภำพหรือมำตรฐำน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ (Novel Food) ต้องผ่ำนกำรประเมินควำมปลอดภัยโดยผู้เช่ียวชำญ และ
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รับรองโดยคณะอนุกรรมกำรอำหำรก่อนจึงจะขออนุญำตผลติอำหำรได้) (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือส ำหรับประชำชน เรื่อง
กำรขอประเมินควำมปลอดภัยของอำหำร) 
5) กำรไม่อนุญำตค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะพิจำรณำไม่อนุญำตค ำขอฯ 
ในกรณีต่ำงๆ ดังต่อไปนี้  
      5.1) กรณีผลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแล้วพบว่ำไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและหลักวิชำกำร หรือไม่
สอดคล้องตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชน 
      5.2) กรณีผลกำรตรวจสอบสถำนท่ีผลติอำหำรไมเ่ป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้ำงต้น หรือผลกำร
ตรวจสอบสถำนท่ีผลิตอำหำรไม่ถูกต้องตรงตำมเอกสำรหลักฐำนที่ผู้ยื่นค ำขอฯ ส่งมอบเอกสำรหลักฐำนไว้ 
6) กำรคืนค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะส่งคืนค ำขอฯ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนให้แก่ผู้ยื่นค ำขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอฯ ไม่สำมำรถส่งมอบเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนได้ตำมระยะเวลำที่ตก ลง 
(ก ำหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
7) กรณีกรรมวิธีกำรผลิตมีควำมซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร/หรือ
ผู้เชี่ยวชำญ จะต้องใช้ระยะเวลำเพิ่มจำกที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมำณ 30-90 วันท ำกำร หรือมำกกว่ำ แล้วแต่กรณี 
 
2.ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center : OSSC)  
ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000  
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 
 
 

   
3. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม: 60 วันท ำกำร 
 หมำยเหตุ: ไม่นับวันที่รอผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข/ส่งเอกสำรเพิ่มเติม 
ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1) กำรตรวจสอบ

เอกสำร 
 

ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอฯ และ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำให้ครบถ้วน 

0 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

2) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

เจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน  
 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

3) ยื่นเอกสำร
ครบถ้วนและ
ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม
ตรวจสถำนท่ี 
 

ผู้ประกอบกำรยื่ น เอกสำร
ค ร บ ถ้ ว น  พ ร้ อ ม ช ำ ร ะ
ค่ำธรรมเนียมพิจำรณำและ
ตรวจสถำนประกอบกำรด้ำน
อำหำร ตำม ม.44  
 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

ค่ำธรรมเนียมพิจำรณำและ
ตรวจสถำนประกอบกำร
ด้ำนอำหำร ตำม ม.44  
- ไม่เกิน  5  แรงม้ำ  และ
ค น ง ำ น   1-6  ค น                                                     
ฉบับละ 3,000 บำท 
- มำกกว่ำ  5  แรงม้ำ  แต่
ไม่ เกิน  20  แรงม้ำ  หรือ
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ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
ค น ง ำ น   7-50  ค น             
ฉบับละ  5,000  บำท 
- มำกกว่ำ  20  แรงม้ำ  แต่
ไม่ เกิน  50  แรงม้ำ  หรือ
คนงำน  51-100  คน ฉบับ
ละ 10,000  บำท 
- มำกกว่ำ  50  แรงม้ำ  แต่
ไม่เกิน 100  แรงม้ำ  หรือ
ค น ง ำ น   101-200  ค น  
ฉบับละ 15,000  บำท 
- ม ำก ก ว่ ำ  100  แ รงม้ ำ 
หรือคนงำนมำกกว่ำ 200  
คน ฉบับละ 20,000  บำท 

4) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

- กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน/ไม่
ถู ก ต้ อ ง  ใ ห้ ผู้ ยื่ น ค ำ ข อ
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
ตำมบันทึกข้อบกพร่อง ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด และน ำมำยื่น
ต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมรำยช่ือที่ระบุ
ในใบรับค ำขอ 
- กรณีเอกสำรครบถ้วนและ
ถูกต้อง ผู้ยื่นค ำขอรอรับใบ
รับค ำขอไว้เป็นหลักฐำน  

2 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

5) 
 
 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำ 
 

ผู้ประเมิน/ คณะผู้ประเมิน/
ผู้เชี่ยวชำญด ำเนินกำรประเมิน
ควำมถูกต้องและสอดคล้อง
ตำมกฎหมำยทั้งด้ำนสถำนที่
(โดยกำรตรวจสอบสถำนที่
ผลิต) และด้ำนเอกสำร ดังนี้ 
1. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
ค ำขอและเอกสำรประกอบ 2. 
ท ำหนังสือเสนอนำยแพทย์
ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
อุบลรำชธำนีเพื่อขออนุมัติแจ้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อ ำเภอออก
ตรวจสถำนที่  3 . พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีอ ำเภอตรวจประเมิน
สถำนที่ หำกพบข้อบกพร่อง 
ต้ อ ง แ จ้ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ปรับปรุงแก้ไข  พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำที่ต้องแล้วเสร็จ 

45 วันท ำกำร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อ ำเภอ 
แล ะ  ก ลุ่ ม งำน คุ้ ม ค รอ ง
ผู้ บ ริ โ ภ ค  ส ำ นั ก ง ำ น
ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
อุบลรำชธำนีน 

-กรณีตรวจสถำนที่ผลิตไม่
ผ่ำน และจะต้องออกตรวจ
ซ้ ำ ผู้ประกอบกำรจะต้อง
ช ำระค่ำธรรมเนียมเพิ่มอีก
50 % ของค่ำธรรมเนียมที่
ช ำระในครั้งแรก (ตำมข้อ 3) 

6)  ผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข 2 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคฯ - 
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ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
ตำมที่ พ นั ก งำน เจ้ ำห น้ ำที่
แนะน ำภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด จำกนั้น เจ้ำหน้ำที่จะ
พิจำรณำผลตรวจสถำนที่ที่
ผ่ำนเกณฑ์ และออกผลกำร
ตรวจ (Audit Report) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

7) กำรพิจำรณำ
อนุญำและช ำระ
ค่ำธรรมเนียมค ำ
ขอ 

เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำ
รับใบ  Audit Report พร้อม
ช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอรับ
เลขสถำนท่ีผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำ
ข่ำยโรงงำน ตำม ม.44 1,000 
บำท 

3 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- ค่ำธรรมเนียมค ำขอรับเลข
สถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำ
ข่ ำย โรงงำน   ตำม  ม .44    
1,000 บำท 
 

8) ก ำ รพิ จ ำรณ ำ
อนุญำต 
 

เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

9) ก ำ รพิ จ ำรณ ำ
อนุญำต 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม พิจำรณำ
อนุญำตหรือไม่อนุญำต 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

10) กำรพิจำรณำ
อนุญำต  

เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำ
รับใบอนุญำต  

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
 
 

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

2) 
 
 

ค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ี       ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

3) 
 
 
 
 
 

ค ำขอรับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรที่ไม่
เข้ำข่ำยโรงงำน ตำมแบบ สบ.1 (ผู้
ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจ
ลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนำมในแบบค ำขอฯ 
และต้องพิมพ์เท่ำนั้น) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

2 0 ฉบับ - 

4) 
 
 

เอกสำรยืนยันตัวตน  
1. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้ขอ
อนุญำต ในกรณผีู้ขออนุญำตเป็นคน

- 1 0 ชุด (1.ส ำเนำทะเบยีน
บ้ำนส ำนักงำน
ใหญ่ (ถ้ำมี)  
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ำงด้ำว ต้องยื่นหนังสืออนุญำตให้
ท ำงำนในประเทศ ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงำนหรือผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด  
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ใน
กรณผีู้ขออนุญำตเป็นคนต่ำงด้ำวตอ้ง
ยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำง   
3. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (เฉพำะ
บุคคลธรรมดำ)  
4. ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ 
และผูม้ีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญำต (เฉพำะนิติบุคคล)  
5. ส ำเนำหนังสือรบัรองสญัชำติของนิติ
บุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ (บัญชี
รำยชื่อ ผู้ถือหุ้น) (เฉพำะนิติบุคคลที่
เป็นบริษัท) (คัดลอกจำกกระทรวง
พำณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้
ขออนุญำตเป็นนิติบคุคลต่ำงด้ำว ต้อง
ยื่นหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลต่ำงด้ำวจำกกระทรวง
พำณิชย์ว่ำไม่ขดัพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
ตำมประเภทธรุกิจอำหำรที่ขออนญุำต 
หรือบัตรส่งเสริมกำรลงทุนตำม
ประเภทธุรกิจอำหำรที่ไดร้ับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 
6. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของสถำนท่ีผลิต
และสถำนท่ีเก็บอำหำร  
7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ี (ฉบับ
จริง) หรือส ำเนำสญัญำเช่ำสถำนท่ีผลิต
และ สถำนท่ีเก็บอำหำร (ถ้ำมี)  
8. หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ไดร้ับ
มอบหมำยใหด้ ำเนินกิจกำรของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญำต (เฉพำะนิติบุคคล) 
ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อผู้ด ำเนิน
กิจกำร 1 คน) อำจต้องประทับตรำ
ของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองกำรจดทะเบยีน)(ฉบับ
จริง 1 ฉบับ) 

2.กรณีหนังสือ
ยินยอมให้ใช้
สถำนท่ีผลติหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำร
หรือสัญญำเช่ำ
สถำนท่ีผลติหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำร
ต้องแนบหลักฐำน
ผู้ยินยอมให้ใช้
สถำนท่ีฯ หรือผู้ให้
เช่ำสถำนท่ีฯ กรณี
ผู้ให้เช่ำเป็นบุคคล
ธรรมดำให้แนบ
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตัว
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน กรณผีู้ให้เช่ำ
เป็นนิติบุคคลให้
แนบหนังสือกำร
จดทะเบียนนติิ
บุคคลเพิ่มเติม
ด้วย) 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

9. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1คน) 

5) เอกสำรที่เกีย่วข้อง  
1. แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องตำม
มำตรำส่วน (สถำนท่ีผลิตอยู่
ต่ำงจังหวัด ใช้ 2 ชุด) (ระบุช่ือและ
ที่ตั้งทุกแผ่น) ประกอบด้วย  
1.1  แผนที่แสดงท่ีตั้งของโรงงำนและ
สิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคยีง 
1.2  แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรำ้งภำยใน
บริเวณทีด่ินของโรงงำน รวมทั้งระบบ 
ก ำจัดน้ ำเสียและบ่อบำดำล (ถ้ำมี)  
1.3  แบบแปลนแผนผังของอำคำร
สถำนท่ีผลติและสถำนท่ีเก็บอำหำรที่
ถูกต้องตำมมำตรำส่วน รวมถึงรูป
ด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง  รูปตดั แปลนพื้น
ทุกช้ัน ต ำแหน่งเครื่องจักร และขอ้มูล
รำยละเอียดกำรผลิตอื่นๆ 
1.4 เอกสำรรำยละเอียดต่ำงๆ เชน่ 
รำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร กรรมวิธี
กำรผลิต ที่มำของน้ ำใช้ สูตร
ส่วนประกอบ ประเภทอำหำร ภำชนะ
บรรจุ วิธีกำรบริโภค กรรมวิธีกำรล้ำง
เครื่องจักร วิธีกำรก ำจดัขยะ จ ำนวน
คนงำน (สถำนท่ีผลิตต่ำงจังหวัดใช้ 2 
ชุด) 

- 2 0 ชุด - 

6) กรณีมีกำรใช้เครื่องมือ เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์กำรผลิตร่วมกันส ำหรับกำร
ผลิตอำหำรหลำยชนิดต้องมีมำตรกำร
ป้องกันกำรปนเปื้อนที่เหมำะสม
เพิ่มเตมิ 

- 2 0 ฉบับ (กรณีสถำนท่ีผลติ
อยู่ต่ำงจังหวัดใช้ 2 
ชุด) 

7) กรณีอำหำรที่ผลิตเป็นอำหำรที่บรรจุ
อยู่ในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ควำมเป็นกรดต่ ำ และชนิดปรบักรด 
(Low-acid Canned Foods and 
Acidified Foods) ต้องมีส ำเนำ
หลักฐำนเพิ่มเติม คือ  
•หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้

- 0 2 ชุด - 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ควบคุมกระบวนกำรผลิต (Retort 
Supervisor) 
•หลักฐำนแสดง วุฒิกำรศึกษำ, กำร
ฝึกอบรม, ประสบกำรณ์ของผู้ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำเช้ือด้วยควำมร้อน 
(Process Authority) ) (สถำนท่ีผลิต
อยู่ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

8) กรณีเป็นอำหำรที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ 
ต้องส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
เพิ่มเตมิ ดังน้ี         
ก. กำรศึกษำกำรกระจำยอณุหภมูใิน
เครื่องฆ่ำเช้ือ (Temperature  
Distribution) 
ข. กำรศึกษำกำรแทรกผ่ำนควำมรอ้น
ในผลิตภัณฑ์อำหำร (Heat 
Penetration)         
ค. กำรก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเช้ือด้วย
ควำมร้อน ต้องศึกษำภำยใต้ปัจจัย 
เกี่ยวกับสปอร์ของจลุินทรีย์ที่เป็น
เป้ำหมำยในกำรก ำหนดกำรฆ่ำเชื้อ 
(ดูรำยละเอียดตำมหมำยเหต)ุ(สถำนท่ี
ผลิตอยู่ต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 1 0 ชุด (ก. กำรศึกษำกำร
กระจำยอณุหภมูิ
ในเครื่องฆ่ำเช้ือ 
(Temperature 
Distribution) ที่
ถูกต้องตำมหลัก
ทำงวิชำกำร และ
เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ต้องศึกษำ ณ 
สถำนท่ีผลติก่อน
กำรใช้งำน หรือ
เมื่อมีกำร
ปรับเปลีย่น
อุปกรณ์และ
โครงสร้ำงที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำร
ท ำงำนของเครื่อง
ฆ่ำเช้ือ เอกสำร
ดังกล่ำว ต้อง
ด ำเนินกำรและ
ออกเอกสำรโดยผู้
ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชื้อด้วยควำมร้อน 
(Process 
Authority) 
ส ำหรับเครื่องฆ่ำ
เชื้อแบบใช้ควำม
ดันเพิ่ม 
(Overpressure 
retorts) ให้ศึกษำ
กำรกระจำยควำม
ร้อนในเครื่องฆ่ำ
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

เชื้อทุกเครื่อง และ
ทุกบรรจุภณัฑ์ แต่
ถ้ำเป็นเครื่องฆ่ำ
เชื้อแบบใช้ไอน้ ำ 
(Steam retort) 
ไม่จ ำเป็นต้อง
ศึกษำทุกเครื่อง 
ข. กำรศึกษำกำร
แทรกผ่ำนควำม
ร้อนในผลติภณัฑ์
อำหำร (Heat 
Penetration) ที่
ถูกต้องทำง
วิชำกำรและเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งต้อง
ศึกษำ ณ สภำวะ
เดียวกับผลิตภัณฑ์
ที่ท ำกำรผลติจริง 
ได้แก่ เมื่อผลติ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ 
หรือเมื่อมีกำรป
ลี่ยนข้อก ำหนด
ของผลิตภณัฑ์ 
หรือ เมื่อมีกำร
เปลี่ยนภำชนะ
บรรจุเฉพำะ
ส ำหรับผลติภณัฑ์
แต่ละชนิด แต่ละ
ขนำดบรรจุ 
เอกสำรดังกล่ำว
ต้องด ำเนินกำร
และออกเอกสำร
โดยผู้ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชื้อด้วยควำมร้อน 
(Process 
Authority) 
ค. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชื้อด้วยควำมร้อน 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ต้องศึกษำภำยใต้
ปัจจัย 
เกี่ยวกับสปอร์ของ
จุลินทรีย์ที่เป็น
เป้ำหมำยในกำร
ก ำหนดกำรฆ่ำเช้ือ 
ได้แก่  
คลอสตริเดียม โบ
ทูลินั่ม 
(Clostridium 
botulinum) หรือ
กรณีที่ใช้ตัวช้ีวัด
อื่น ต้องมีหลักฐำน
ทำงวิชำกำรว่ำมี
ค่ำกำรต้ำนทำน
ควำมร้อนที่
เทียบเท่ำหรือสูง
กว่ำสปอร์ของ 
คลอสตริเดียม โบ
ทูลินั่ม 
(Clostridium 
botulinum) 

9) กรณีเป็นอำหำรชนิดที่ปรับกรด ตอ้ง
ส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
เพิ่มเตมิ ดังน้ี (ดูรำยละเอยีดตำมหมำย
เหต)ุ(สถำนท่ีผลิตต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 2 0 ชุด (ก. เอกสำร
กำรศึกษำอุณหภูมิ
และเวลำที่ใช้ใน
กำรฆ่ำเชื้อ
ผลิตภณัฑ์แตล่ะ
ชนิด และแตล่ะ
ขนำดบรรจุอย่ำง
เหมำะสม มีกำร
ระบุค่ำควำมเป็น
กรดด่ำงสมดลุของ
ผลิตภณัฑ์ ในกรณี
ที่ผลิตภัณฑ์มีช้ิน
เนื้ออยู่ใน
ของเหลว ต้อง
ระบุช่วงเวลำมำก
สุดและอุณหภูมิใน
กำรเก็บเพื่อกำร
ปรับสภำพช้ินเนื้อ
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

นั้นให้เป็นกรด 
โดยก ำหนดให้ค่ำ
ควำมเป็นกรดด่ำง
สมดลุของ
ผลิตภณัฑ์เท่ำกับ
หรือต ่ำกว่ำ 4.6 
ภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดใน
กรรมวิธีกำรผลิตที่
ก ำหนด ภำยหลัง
กำรฆ่ำเชื้อด้วย
ควำมร้อน 
ข. กำรก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชื้อ ต้องมี
กำรศึกษำภำยใต้
กำรควบคุมค่ำ
ควำมเป็นกรดด่ำง 
พร้อมท้ังระบุ
ปัจจัยวิกฤตที่ใช้
ก ำหนด
กระบวนกำรฆ่ำ
เชื้อเพื่อให้มั่นใจว่ำ
อำหำรนั้นจะไม่มี
กำรเจรญิของ
จุลินทรีย์ที่ท ำให้
เกิดโรค โดยแสดง
ไว้ในกรรมวิธีกำร
ผลิตที่ก ำหนด) 

10) กรณผีลติน้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิท ต้องมีเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง
เพิ่มเตมิ คือ ส ำเนำผลวเิครำะห์น้ ำดิบ 
(ถ้ำมี) (สถำนท่ีผลติต่ำงจังหวัดใช้ 2 
ชุด) 

- 0 1 ชุด - 

11) กรณผีลตินมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ี
ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดย
วิธีพำสเจอรไ์รส์ต้องแนบเอกสำร ผู้
ควบคุมกระบวนกำรผลิตเพิ่มเติม
(สถำนท่ีผลติต่ำงจังหวัดใช้ 2 ชุด) 

- 0 1 ชุด - 
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5. ค่ำธรรมเนียม 
 1) ค่ำธรรมเนียมค ำขอรับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  ตำม ม.44    1,000 บำท 

2) ค่ำธรรมเนียมพิจำรณำและตรวจสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร ตำม ม.44 ดังนี ้
      - ไม่เกิน  5  แรงม้ำ  และคนงำน  1-6  คน                                                ฉบับละ  3,000  บำท 
          - มำกกว่ำ  5  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้ำ  หรือคนงำน  7-50  คน              ฉบับละ  5,000  บำท 
          - มำกกว่ำ  20  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  50  แรงม้ำ  หรือคนงำน  51-100  คน        ฉบับละ  10,000  บำท 
          - มำกกว่ำ  50  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  100  แรงม้ำ  หรือคนงำน  101-200  คน    ฉบับละ  15,000  บำท 
          - มำกกว่ำ  100  แรงม้ำ  หรือคนงำนมำกกว่ำ  200  คน                               ฉบับละ  20,000  บำท 
 
6.ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ต ำบล

ในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 4526 2692-8 ต่อ 
1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 1 ถนนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail: 1556@fda.moph.go.th สำย
ด่วน 1556  ส ำนักอำหำร โทร. 02-590-7320 

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
7.แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

1) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
2) ค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ี       
3) ค ำขอรับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน ตำมแบบ สบ.1 
4) ตัวอย่ำง แบบแปลน แผนท่ี แผนผัง (แปลนด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง แปลนพื้น ด้ำนตัด) 
5) ตัวอย่ำง รำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร และกำรค ำนวณแรงม้ำ  
6) ตัวอย่ำง กรรมวิธีกำรผลิต ที่มำของน้ ำใช้ สูตรส่วนประกอบ ประเภทอำหำร ภำชนะบรรจุ วิธีกำรบริโภค  
   กรรมวิธีกำรล้ำงเครื่องจักร วิธีกำรก ำจัดขยะ จ ำนวนคนงำน 
7) รำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถดำวน์โหลด  ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx 

  
8.หมำยเหตุ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม: 60 วันท ำกำร  
 ทั้งนี้ ไม่นับวันที่รอผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข/ส่งเอกสำรเพิ่มเติม 
  
9.Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน:  
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ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 
2.หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พรบ.อำหำร พ.ศ.2522 
2) พรบ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
3) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพใน

กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์

อำหำร พ.ศ. 2560 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พ้ืนที่ให้บริกำร: จังหวัดอุบลรำชธำนี 
8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ:  - 
9.ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด -   
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด -   
10.งำนนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : กำรขอรับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 


