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ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบชอ่งทางการยืน่ ดรูายละเอียดเพ่ิมทีเ่ว็บไซดส์ านักอาหาร

 ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขัน้ตอนที ่2  กรอกรายละเอียดขอ้มูลเบือ้งตน้ 
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ......................................................................................................
โทรศัพท.์..........................................................E-mail……………………………………………………
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเข้า……….............………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเข้า/สถานที่ผลิต...................................................................................

ขัน้ตอนที ่3  ผู้ยืน่ค าขอตอ้งจัดเรียงเอกสารตามบญัชรีายการเอกสารขา้งล่างน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามขอ้ก าหนด
หรือท าเครื่องหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน  
หรือท าเครื่องหมาย -   กรณีไม่จ าเปน็ตอ้งมี ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ

1. แบบค าขอ  สบ 1   จ านวน 2 ฉบบั (พิมพ์เทา่น้ัน)

2. กรณีบคุคลธรรมดา เอกสารดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ
    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณชิย์
3. กรณีนิตบิคุคล จัดเตรียมดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั

    - หนังสือมอบอ านาจแตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการ(ตดิอากรแสตมป์30 บาทตอ่ผู้ด าเนินกิจการ1 คน)

4.เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งของสถานทีผ่ลิตและสถานทีเ่ก็บ ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของส านักงานใหญ ่(ถ้าม)ี

       1) รูปด้านหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของ
ฝาผนัง  พ้ืน ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น

5. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2

 ชุด (ระบุชื่อสถานที่และที่ตั้งทุกแผ่น)
(ลงลายมือชื่อโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง

ของนิตบิคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาทุกแผ่น)

   ก. แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

    -ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือ
มอบอ านาจแต่งตั้งฯ(กรณเีป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง)

     -  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที(่ฉบับจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ

อาหาร (ถ้าม)ี แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ให้เช่า(กรณผู้ียนิยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้

เช่าเปน็บคุคลธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล(กรณผู้ียนิยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเปน็นิตบิคุคล)

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ (กรณเีป็นบุคคลต่างด้าว
ต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย(work permit)

    - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจาก
กระทรวงพาณชิย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

    - ส าเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวง

พาณชิย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) (กรณีทีม่จี านวนหุน้ตา่งชาตขิองบริษัทตัง้แตร่้อยละ 50 ขึน้ไป ตอ้งยืน่หนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจนิตบิคุคลตา่งดา้วจากกระทรวงพาณิชยว์่าไมข่ดัพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจ

คนตา่งดา้ว พ.ศ.2542 เพ่ิมเตมิดว้ย)

   ข. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบ
ก าจัดน้ าเสียและบ่อบาดาล (ถ้าม)ี
   ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วน
แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึขอ้บกพร่องค าขอรับเลขสถานที่ผลติอาหารที่ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน (สบ.1)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                    บันทึกข้อบกพร่อง

********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งตอ่ไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน
ของนิติบุคคลอาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณทีี่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล )



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                    บันทึกข้อบกพร่อง

         -แสดงสัญลักษณ์ เชน่ ผนัง บริเวณ ประต ูเปน็ตน้
         -แสดงต าแหน่งการวางเครื่องจักร อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลิตทีส่อดคล้องกับบญัชรีายการเครื่องจักร

ก. มีการแบ่งก้ันห้องหรือบริเวณ เตรียมวัตถุดิบ
ข. มีการแบ่งก้ันห้องหรือบริเวณปรุงผสม
ค. การฆ่าเชือ้หรือวิธีการอ่ืน ๆ เช่น ผ่านความร้อน หรือแช่เยน็ หรือแช่แข็ง หรือท าให้แห้ง แล้วแต่กรณี

ฉ. มีการแบ่งก้ันห้องหรือบริเวณ  ปิดฉลาก
ช. มีการแบ่งก้ันห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์
ซ. มีการแบ่งก้ันห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
ฌ  มีการแบ่งก้ันห้องหรือบริเวณล้างท าความสะอาดอุปกรณห์รือภาชนะ
ญ. มีการแบ่งก้ันห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณห์รือภาชนะก่อนและหลังใช้
ฎ. มีห้องหรือตู้ส าหรับเก็บสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ

ฐ. แสดงต าแหน่งอ่างล้างมือบริเวณผลิต

    -ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตแต่ละชนิด
    - ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,ส)ี แจ้งชนิดและสีของฝา (ถ้าม)ี
    - วิธีการบริโภคและวิธีการใช้
    -  ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
    - กรรมวิธีการล้างเครือ่งจักรและอุปกรณก์ารผลิต (แจ้งสารที่ใช)้
    -  วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย (ความถ่ี)
    -  จ านวนคนงานชาย-หญิง (การแตง่กาย, จ านวนห้องน้ า, จ านวนอ่างล้างมอืหน้าหรือในห้องส้วม)
หมายเหตุ หากใชเ้ครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตร่วมกันส าหรับการผลิตอาหารหลายชนิด

ตอ้งมีมาตรการปอ้งกันการปนเปือ้นทีเ่หมาะสมเพ่ิมเตมิ

    -สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้ าหนัก (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดงที่มา

ของวัตถุดิบแต่ละรายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรือ Specification หรือ COA 

หรืออ่ืนๆ

    -  รายการเครือ่งจักร เครือ่งใช้ไฟฟ้า อุปกรณก์ารผลิตที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจาก
เชื้อเพลิงต่างๆ เชน่ แก๊ส โดยระบแุรงม้าเปรียบเทยีบแตล่ะรายการ และแสดงแรงม้ารวม
    -กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับ

เครือ่งจักรที่แสดงไว้ในแปลนพ้ืนและในรายการเครือ่งมือเครือ่งจักร

    - ที่มาของน้ าที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ าที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (กรณใีช้น้ าประปาให้แจ้ง

กรรมวิธีการปรับคุณภาพของน้ า) น้ าที่ใช้ผลิตไอน้ าที่สัมผัสอาหาร น้ าแข็งที่ใช้ผสมหรือสัมผัส

อาหาร น้ าที่ใช้ล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณแ์ละเครือ่งจักรต่างๆ

6 รายละเอียดอ่ืนๆ ไดแ้ก่
ณ. แสดงต าแหน่งห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่เหมาะสม
ฒ. แสดงต าแหน่งบันไดหรือลิฟท์ (ถ้าม)ี

ฏ. มีการแบง่ก้ันหอ้งหรือบริเวณอ่ืน ๆ เชน่ บริเวณกักกัน ถังหรือบอ่เก็บน้ าทีใ่ชใ้นการผลิต

และหอ้งเก็บน้ าแขง็ เปน็ตน้

ฑ. ท่อหรือทางระบายน้ า

      4) แปลนพ้ืนทุกชั้น โดยแสดง

         -แสดงระยะ และระบมุาตราส่วน

       2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซ่ึงมีการแสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ใน

ส่วนของฝาผนัง เพดาน พ้ืน ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น

       3) รูปตัด  แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใช้ห้องหรือ

บริเวณ แจ้งบริเวณบันได ลิฟท์ (กรณอีาคารชั้นเดียวไม่ใช้รูปตัด)

        - แสดงการแบง่ก้ันหอ้งหรือเน้ือทีห่รือบริเวณ โดยแยกเปน็สัดส่วนส าหรับการผลิต 

อาหารแตล่ะประเภท และเปน็ไปตามสายงานการผลิต แล้วแตก่รณีและความเหมาะสมของแตล่ะ

ผลิตภณัฑ์ ดงัน้ี

จ.   มีการแบ่งก้ันห้องหรือบริเวณบรรจุ (กรณผีลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ต้องมีห้องบรรจุโดยเฉพาะ)

ง. มีการแบ่งบริเวณก่อนฆ่าเชื้อและหลังการฆ่าเชื้ออย่างชัดเจน (กรณกีารผลิตอาหาร

ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศ สธ ฉบับที่ 349)



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                    บันทึกข้อบกพร่อง

    - เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่าเชือ้ (Temperature Distribution)

    -  การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Schedule Process)
    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
     -  หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
8.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ี

    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
     -  หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
9.กรณน้ี าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แนบเอกสารที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี

     -  หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
11. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป(กรณผู้ีด าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ
    - ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง

12.  ใบปะหน้ายื่นเรือ่ง (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) ขัน้ตอนที ่2 สรุปผลการรับค าขอ
ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก)
ลงชื่อ................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
      (.................................................................................................)
วันที.่.........................................................................................................................  รับค าขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามทีร่ะบุข้างต้น

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันทีร่ับค าขอ 
รับทราบขอ้บกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันทีร่ับค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก)

ลงชื่อ...............................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเบือ้งตน้ ........................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่.............................................................................................................
วันที.่........................................................................................................................ ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าทีผู้่พิจารณา ............................................................................

วันที.่.............................................................................................................
ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ขา้พเจ้าไดย้ืน่เอกสารการแก้ไขขอ้บกพร่องไว้จ านวน ....…. รายการตามทีร่ะบใุนบนัทึกขอ้บกพร่องแล้ว  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อ......................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรือ่ง .......................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่........................................................................................................
วันที.่........................................................................................................................

  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก
รับคืนค าขอ  ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
      (.................................................................................................) ท่านมสีิทธิ์ยืน่ค าขอใหมโ่ดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป
วันที.่........................................................................................................................ ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งน้ีก็ได ้ขอให้ยืน่ค าอุทธรณ์เปน็หนังสือตอ่

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไดภ้ายใน 15 วันท าการ นับแตว่ันทีไ่ดร้ับแจ้ง
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่.........................................................วันที.่...........................

หมายเหต ุเอกสารที่เป็นส าเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้
ขัน้ตอนที ่4  ลงลายมือชือ่รับทราบผลการรับค าขอ

    - กรณผู้ีด าเนินกิจการเป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงือ่นไขของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาตอาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณทีี่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล

    -ส าเนาผลวิเคราะห์น้ าดิบ (ถ้าม)ี
10.กรณนีมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์

แนบเอกสารเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี

    - เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

(Schedule Process)
    - เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณแ์ละวิธีการในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง

   - เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละ

ขนาดบรรจุเพ่ือก าหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ (Heat Penetration)

7.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท (อาหารทีม่ีความเปน็กรดต่ า) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิ

ดงัตอ่ไปน้ี


