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ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบชอ่งทางการยืน่ ดรูายละเอียดเพ่ิมทีเ่ว็บไซดส์ านักอาหาร
 ยืน่ ที ่ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที ่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขัน้ตอนที ่2  กรอกรายละเอียดขอ้มลูเบือ้งตน้ 
ชือ่-สกุลผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ.............................................................................................
โทรศัพท์..............................................................E-mail……………………………………………………
ชือ่สถานทีผ่ลิต/น าเขา้…….................….............………………………………..………………………….
เลขทีใ่บอนุญาตผลิต/น าเขา้/สถานทีผ่ลิต...................................................................................

ขัน้ตอนที ่3 ผู้ยืน่ค าขอตอ้งจัดเรียงเอกสารตามบญัชรีายการเอกสารขา้งล่างน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเครื่องหมาย กรณคีรบถ้วนตามขอ้ก าหนด
หรือท าเครื่องหมาย × กรณไีมค่รบถ้วน  
หรือท าเครื่องหมาย -   กรณีไม่จ าเป็นตอ้งมี ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ

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

2.1. กรณีบคุคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนินกิจการ
    - ส าเนาใบทะเบยีนการค้าหรอืใบทะเบยีนพาณิชย์
2.2. กรณีนิติบคุคล จัดเตรยีมดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั

    - หนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป3์0 บาทต่อผู้ด าเนินกิจการ1 คน)

2.3.เอกสารที่เก่ียวข้องของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาทะเบยีนบา้นของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร

    - ส าเนาทะเบยีนบา้นของส านักงานใหญ่ (ถ้าม)ี

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง
แบบการแก้ไขสถานทีผ่ลิตอาหารทีไ่มเ่ขา้ขา่ยโรงงาน (แบบ สบ.2) (กรณเีพ่ิมประเภท)

********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรบัค าขอ แนบมาพรอ้มการแก้ไขข้อบกพรอ่ง (ถ้าม)ี ในครั้งต่อไป********
ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                     บนัทึกข้อบกพรอ่ง

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรอืกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบคุคลอาจ

ต้องประทับตราส าคัญของบรษัิทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล )

    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีเปน็บคุคลต่างด้าว

ต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย(work permit)

    - ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่

เกิน 6 เดือน)

    - ส าเนาหนังสือบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน

 6 เดือน) (กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของบรษัิทตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรบัรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่าง

ด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพ่ิมเติมด้วย)

    -ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลที่ลงนามในหนังสือ

มอบอ านาจแต่งตั้งฯ(กรณีเปน็บคุคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง)

     -  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที(่ฉบบัจรงิ)หรอืส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (ถ้าม)ี 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรอืผู้ให้เช่าเป็นบุคคล

ธรรมดา)หรอืแนบหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรอืผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล)

3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด (ระบชุื่อ

สถานที่และที่ตั้งทุกแผ่น)

(ลงลายมือชื่อโดยผู้ด าเนินกิจการหรอืกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรบัรอง

ของนิติบุคคลหรอืผู้รบัมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรบัรองส าเนาทุกแผ่น)

    ก. แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสรา้งที่อยู่ในบรเิวณใกล้เคียง
   ข. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรา้งภายในบรเิวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบ

ก าจัดน้ าเสียและบอ่บาดาล (ถ้าม)ี

    ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วนแสดง

รายละเอียดดังต่อไปน้ี
       1) รปูด้านหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง  พ้ืน 

ประตู หน้าต่าง และหลังคา เปน็ต้น
       2) รปูด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซ่ึงมีการแสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง 

เพดาน พ้ืน ประตู หน้าต่าง และหลังคา เปน็ต้น

2. กรณีสถานประกอบการเคยได้รบัอนุญาตใบอนุญาตผลิตอาหารที่ต่างจังหวัดและ

ขอเพ่ิมประเภทอาหารที่ยังไม่มอบอ านาจให้สาธารณสุขจังหวัดด าเนินการ ต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                     บนัทึกข้อบกพรอ่ง

         -แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง บรเิวณ ประตู เปน็ต้น
         -แสดงต าแหน่งการวางเครือ่งจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่สอดคล้องกับบญัชีรายการเครือ่งจักร

    ก. มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณ เตรยีมวัตถุดิบ
    ข. มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณปรงุผสม
    ค. การฆ่าเชื้อหรอืวิธีการอ่ืน ๆ เช่น ผ่านความรอ้น หรอืแช่เย็น หรอืแช่แข็ง หรอืท าให้แห้ง แล้วแต่กรณี

    ฉ. มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณ  ปดิฉลาก
    ช. มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณเก็บผลิตภัณฑ์
    ซ. มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณเก็บภาชนะบรรจุ
    ฌ  มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณล้างท าความสะอาดอุปกรณ์หรอืภาชนะ
    ญ. มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณเก็บอุปกรณ์หรอืภาชนะก่อนและหลังใช้
    ฎ. มีห้องหรอืตู้ส าหรบัเก็บสารเคมีหรอืวัตถุมีพิษ

    ฐ. แสดงต าแหน่งอ่างล้างมือบรเิวณผลิต

    - ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,สี )แจ้งชนิดและสีของฝา (ถ้าม)ี
    - วิธีการบรโิภคและวิธีการใช้
    -  ปรมิาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรอืต่อเดือนแล้วแต่กรณี
    - กรรมวิธีการล้างเครือ่งจักรและอุปกรณ์การผลิต (แจ้งสารที่ใช)้
    -  วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย (ความถ่ี)
    -  จ านวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย, จ านวนห้องน้ า, จ านวนอ่างล้างมือหน้าหรอืในห้องส้วม)

   - เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความรอ้นในเครือ่งฆ่าเชื้อ(Temperature Distribution)

   -  การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความรอ้น (Schedule Process)
   -  หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความรอ้น(Process Authority)
   -  หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)

       3) รปูตัด  แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใช้ห้องหรอืบรเิวณ แจ้ง

บรเิวณบนัได ลิฟท์ (กรณีอาคารชั้นเดียวไม่ใช้รปูตัด)

      4) แปลนพ้ืนทุกชั้น โดยแสดง

         -แสดงระยะ และระบมุาตราส่วน

        - แสดงการแบง่ก้ันห้องหรอืเน้ือที่หรอืบรเิวณ โดยแยกเปน็สัดส่วนส าหรบัการผลิต 

อาหารแต่ละประเภท และเปน็ไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังน้ี

    ง. มีการแบง่บรเิวณก่อนฆ่าเชื้อและหลังการฆ่าเชื้ออย่างชัดเจน (กรณีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิ

สนิทตามประกาศ สธ ฉบบัที่ 349)
    จ.  มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณบรรจุ (กรณีผลิตน้ าบรโิภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิทต้องมีห้องบรรจุ

    ฏ. มีการแบง่ก้ันห้องหรอืบรเิวณอ่ืน ๆ เช่น บรเิวณกักกัน ถังหรอืบอ่เก็บน้ าที่ใช้ในการผลิต 

    ฑ. ท่อหรอืทางระบายน้ า
    ฒ. แสดงต าแหน่งบนัไดหรอืลิฟท์ (ถ้าม)ี
    ณ. แสดงต าแหน่งห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่เหมาะสม
4. รายละเอียดอ่ืนๆ ได้แก่
    -  รายการเครือ่งจักร เครือ่งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตที่ใช้ไฟฟ้าหรอืใช้ความรอ้นจากเชื้อเพลิงต่างๆ

 เช่น แก๊ส โดยระบแุรงม้าเปรยีบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม

    -กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับเครือ่งจักร

ที่แสดงไว้ในแปลนพ้ืนและในรายการเครือ่งมือเครือ่งจักร

    - ที่มาของน้ าที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ าที่ใช้เปน็ส่วนผสมในอาหาร (กรณีใช้น้ าประปาให้แจ้งกรรมวิธีการปรบั

คุณภาพของน้ า) น้ าที่ใช้ผลิตไอน้ าที่สัมผัสอาหาร น้ าแข็งที่ใช้ผสมหรอืสัมผัสอาหาร น้ าที่ใช้ล้างภาชนะบรรจุ 

อุปกรณ์และเครือ่งจักรต่างๆ

    -สูตรส่วนประกอบของอาหารเปน็รอ้ยละของน้ าหนัก (สูตรคิดเปน็ 100%) และแสดงที่มาของวัตถุดิบแต่ละ

รายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรอื Specification หรอื COA หรอือ่ืนๆ

    -ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปรมิาณการผลิตแต่ละชนิด

5.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท (อาหารที่มีความเปน็กรดต่ า) แนบเอกสารเพ่ิมเติม

ดังต่อไปน้ี

   - เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความรอ้นในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุเพ่ือ

ก าหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ (Heat Penetration)

หมายเหตุ 1. หากใช้เครื่องมือ เครื่องจักรหรอือุปกรณ์การผลิตรว่มกันส าหรบัการผลิตอาหารหลายชนิดต้องมีมาตรการป้องกัน

การปนเปื้อนที่เหมาะสมเพ่ิมเติม
            2. กรณีสถานที่ผลิตเคยได้รบัอนุญาตจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและประสงค์จะเพ่ิมประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบ

อ านาจให้จังหวัดด าเนินการ ต้องส่งสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต รายการเครื่องจักรที่ใช้ของผลิตภณัฑ์เดิมที่เคยได้รบั

อนุญาตทุกชนิดเพ่ิมเติม
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ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                     บนัทึกข้อบกพรอ่ง

6.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท (อาหารปรบัสภาพกรด) แนบเอกสารเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี

    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความรอ้น(Process Authority)
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
7.กรณีน้ าบรโิภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท แนบเอกสารที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี

     -  หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
9. ส าเนาค าขอรบัเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข้ายโรงงาน (สบ.1) ที่ได้รบัอนุญาตแล้ว
10. ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข้ายโรงงาน (สบ.2) ที่ได้รบัอนุญาตแล้ว (ถ้าม)ี
11. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบบั
    - ระบอุ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงชื่อรบัทราบข้อบกพรอ่ง

12. ใบปะหน้ายื่นเรือ่ง (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) ขัน้ตอนที ่2 สรุปผลการรับค าขอ
ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก)
ลงชื่อ....................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รบัมอบอ านาจ)  รบัค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
      (.................................................................................................)
วันที.่................................................................................................................................................  รบัค าขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพรอ่งตามที่ระบุข้างต้น

ต้องแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันที่รบัค าขอ 

รบัทราบข้อบกพรอ่งและจะแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน10 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันที่รบัค าขอ(ถ้าม)ี หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรบัทราบและรบัส าเนาบันทึก)

ลงชื่อ...................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รบัมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบือ้งต้น .....................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่.............................................................................................................
วันที.่............................................................................................................................................. ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา......................................................................

วันที.่.............................................................................................................
ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง) ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพรอ่งไว้จ านวน ….รายการตามที่ระบใุนบนัทึกข้อบกพรอ่งแล้ว  แก้ไขข้อบกพรอ่งครบถ้วน
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพรอ่ง/ผู้รบัมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรือ่ง ..............................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่...............................................................................................................
วันที.่............................................................................................................................................

  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก
รบัคืนค าขอ    ไม่มาแก้ไขข้อบกพรอ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รบัมอบอ านาจ)         การแก้ไขข้อบกพรอ่ง ไม่ครบถ้วน
      (.................................................................................................) ท่านมสีิทธิ์ยื่นค าขอใหมโ่ดยจัดเตรยีมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
วันที.่................................................................................................................................................ ตามกฎหมาย หรอืจะอุทธรณ์การคืนค าขอครัง้น้ีก็ได ้ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นหนังสือตอ่

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไดภ้ายใน 15 วันท าการ นับแตว่ันที่ไดร้บัแจ้ง
จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที.่........................................................วันที.่...........................

หมายเหตุ เอกสารทีเ่ปน็ส าเนาทัง้หมดตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการทีม่อี านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิคุคล
หรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปทีม่อี านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้
ขัน้ตอนที ่4  ลงลายมอืชือ่รับทราบผลการรับค าขอ

8.กรณีนมพรอ้มบบรโิภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความรอ้นโดยวิธีพาสเจอรไ์รส์แนบเอกสาร

เพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี

    - เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด(Schedule 

Process)

    - กรณีผู้ด าเนินกิจการเปน็นิติบคุคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเปน็ไปตามเงือ่นไขของนิติบคุคลผู้ขออนุญาต

อาจต้องประทับตราส าคัญของบรษัิทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล

    - เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวิธีการในการปรบัค่าความเปน็กรด-ด่าง

    -ส าเนาผลวิเคราะห์น้ าดิบ (ถ้าม)ี


