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ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดรูายละเอียดเพ่ิมที่เวบ็ไซดส์ านักอาหาร
 ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ขั้นตอนที่ 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องตน้ 
ชื่อ-สกลุผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ......................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................E-mail……………………………………………………
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเขา้……….............………………………………..………………………….          
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเขา้/สถานที่ผลิต...................................................................................

ขั้นตอนที่ 3  ผู้ยื่นค าขอตอ้งจดัเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างลา่งน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเครือ่งหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเครือ่งหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน  
หรือท าเครือ่งหมาย -   กรณีไม่จ าเป็นตอ้งมี ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ
1. แบบค าขอ  สบ 2   จ านวน 2 ฉบับ (พิมพ์เท่าน้ัน)

2.เอกสารที่เก่ียวข้องของสถานที่ผลติและสถานที่เก็บ ดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบับ
   - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เกบ็อาหาร

         -แสดงสัญลักษณ์ เชน่ ผนัง บริเวณ ประตู เป็นต้น
         -แสดงต าแหน่งการวางเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่สอดคล้องกับบัญชีรายการเคร่ืองจกัร

    ก. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณ เตรียมวตัถดิุบ
    ข. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณปรุงผสม
    ค. การฆ่าเชือ้หรือวธิกีารอืน่ ๆ เช่น ผ่านความร้อน หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือท าให้แห้ง แล้วแต่กรณี

    ฉ. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณ  ปิดฉลาก
    ช. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเกบ็ผลิตภณัฑ์
    ซ. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเกบ็ภาชนะบรรจุ
    ฌ. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณล้างท าความสะอาดอปุกรณ์หรือภาชนะ
    ญ. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเกบ็อปุกรณ์หรือภาชนะกอ่นและหลังใช้

(ลงลายมือชื่อโดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการทีม่ีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของนติิบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปทีม่ีอ านาจลงนามรับรองส าเนาทกุแผ่น)

ข. แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบ

ก าจดัน้ าเสียและบ่อบาดาล (ถา้มี)

ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เกบ็อาหารที่ถกูต้องตามมาตราส่วนแสดง

รายละเอยีดดังต่อไปนี้
       1) รูปด้านหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถกูต้อง แสดงชนิดของวสัดุที่ใชใ้นส่วนของฝาผนัง  พื้น 

ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น
       2) รูปด้านขา้ง แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถกูต้อง ซ่ึงมกีารแสดงชนิดของวสัดุที่ใชใ้นส่วนของฝาผนัง 

เพดาน พื้น ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น
       3) รูปตัด  แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถกูต้อง ซ่ึงมกีารแสดงจดุประสงค์การใชห้้องหรือบริเวณ แจง้

บริเวณบันได ลิฟท์ (กรณีอาคารชั้นเดียวไมใ่ชรู้ปตัด)

      4) แปลนพื้นทุกชั้น โดยแสดง

         -แสดงระยะ และระบุมาตราส่วน

        - แสดงการแบ่งกัน้ห้องหรือเนือ้ที่หรือบริเวณ โดยแยกเป็นสัดส่วนส าหรับการผลิตอาหารแต่ละประเภท และ

เป็นไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้

********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้าม)ี ในครัง้ตอ่ไป********
ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจา้หน้าที่

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง

แบบการแก้ไขสถานที่ผลติอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)  กรณีเพ่ิม-ลดสถานที่ผลติอาหาร, กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง, กรณีเพ่ิม-ลดเครื่องจกัร

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                   บันทึกข้อบกพร่อง

ก. แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

   - กรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ่ (โดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัของนติิบคุคลอาจต้องประทบัตราส าคัญ

ของบริษัทด้วยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล )

   - หนังสือยนิยอมให้ใชส้ถานที่(ฉบับจริง)หรือส าเนาสัญญาเชา่สถานที่ผลิตและสถานที่เกบ็อาหาร (ถา้มี) 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหเ้ช่า(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเป็นบุคคล

ธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเป็นนิติบุคคล)

3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบับยกเวน้สถานที่ผลติอยู่ตา่งจงัหวดั ใช้ 2 ชุด

 (ระบุชื่อสถานที่และที่ตั้งทุกแผ่น)

    ง. มกีารแบ่งบริเวณกอ่นฆา่เชื้อและหลังการฆา่เชื้ออยา่งชดัเจน (กรณีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจทุี่
ปิดสนิทตามประกาศ สธ ฉบับที่ 349)

    จ. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณบรรจ ุ(กรณีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทต้องมหี้องบรรจุ
โดยเฉพาะ)



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ
    ฎ. มหี้องหรือตู้ส าหรับเกบ็สารเคมหีรือวตัถมุพีิษ

    ฐ. แสดงต าแหน่งอา่งล้างมอืบริเวณผลิต

    -  ชนิดภาชนะบรรจ ุ(ชนิด,ขนาด,สี) แจง้ชนิดและสีของฝา (ถา้มี)
    -  วธิกีารบริโภคและวธิกีารใช้
    -  ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด ต่อวนั ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
    -  กรรมวธิกีารล้างเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลิต (แจง้สารที่ใช)้
    -  วธิกีารก าจดัขยะมลูฝอย (ความถี)่
    -  จ านวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย, จ านวนห้องน้ า, จ านวนอา่งล้างมอืหน้าหรือในห้องส้วม)

    - เอกสารวชิาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเคร่ืองฆ่าเชือ้(Temperature Distribution)

    - การก าหนดกระบวนการฆา่เชื้อด้วยความร้อน (Schedule Process)
    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆา่เชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
5.กรณีอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ี

    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆา่เชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
6.กรณีน้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท แนบเอกสารที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปน้ี
    - ส าเนาผลวเิคราะห์น้ าดิบ

     -  หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
8. ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลติอาหารที่ไม่เข้าข้ายโรงงาน (สบ.1) ที่ไดร้ับอนุญาตแลว้
9. ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลติอาหารที่ไม่เข้าข้ายโรงงาน (สบ.2) ที่ไดร้ับอนุญาตแลว้ (ถ้ามี)
10. หนังสอืมอบอ านาจทั่วไป(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ไดม้าดว้ยตวัเอง)จ านวน1 ฉบับ
    - ระบุอ านาจให้ชดัเจน เชน่ มอบให้ยื่นค าขอ/แกไ้ขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบขอ้บกพร่อง

11. ใบปะหน้ายื่นเรือ่ง (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)

(ส าหรับเจา้หน้าที่) ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ
ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
      (.................................................................................................)
วนัที่.................................................................................................................................................  รับค าขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามที่ระบขุ้างต้น

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ 
รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ(ถ้าม)ี หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ใหผู้้ยืน่ค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทกึ)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจา้หน้าที่ตรวจสอบเบื้องตน้ ........................................................................
      (.................................................................................................) วนัที่..............................................................................................................
วนัที่................................................................................................................................................. ลงชื่อพนักงานเจา้หน้าที่ผู้พิจารณา............................................................................

วนัที่..............................................................................................................

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นส าเนาทั้งหมดตอ้งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสอืรับรองของนิตบิุคคล

หรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้
ขั้นตอนที่ 4  ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับค าขอ

    - กรณีผู้ด าเนินกิจการเป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

อาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไวใ้นหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล

    ฏ. มกีารแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณอื่น ๆ เชน่ บริเวณกกักนั ถงัหรือบ่อเกบ็น้ าที่ใชใ้นการผลิต 

    ฑ. ท่อหรือทางระบายน้ า

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

    ฒ. แสดงต าแหน่งบันไดหรือลิฟท์ (ถา้มี)
    ณ. แสดงต าแหน่งห้องส้วม อา่งล้างมอื ที่เหมาะสม

4. รายละเอียดอ่ืนๆ ไดแ้ก่
    - รายการเคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากเชือ้เพลิงต่างๆ

 เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม

    - กรรมวธิกีารผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวธิกีารผลิตที่สอดคล้องกับเคร่ืองจกัร

ที่แสดงไวใ้นแปลนพื้นและในรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร

    - ที่มาของน้ าที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ าที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (กรณีใช้น้ าประปาให้แจง้กรรมวธิกีารปรับ

คุณภาพของน้ า) น้ าที่ใช้ผลิตไอน้ าที่สัมผัสอาหาร น้ าแข็งที่ใช้ผสมหรือสัมผัสอาหาร น้ าที่ใช้ล้างภาชนะบรรจ ุอุปกรณ์

และเคร่ืองจกัรต่างๆ

    -สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้ าหนัก (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดงที่มาของวตัถดิุบแต่

ละรายการ เชน่ เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรือ Specification หรือ COA หรืออื่นๆ
    -  ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตแต่ละชนิด

5.กรณีอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท (อาหารที่มีความเป็นกรดต่ า) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิ
ดงัตอ่ไปน้ี

    - เอกสารวชิาการศึกษาอตัราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภณัฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจเุพื่อ

ก าหนดอณุหภมูแิละเวลาในการฆา่เชื้อ (Heat Penetration)

    - เอกสารวชิาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดSchedule Process
    - เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวธิกีารในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง

7.กรณีนมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวธิีฆ่าเชื้อดว้ยความร้อนโดยวธิีพาสเจอร์ไรสแ์นบเอกสาร

เพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ี



ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ขา้พเจา้ได้ยื่นเอกสารการแกไ้ขขอ้บกพร่องไวจ้ านวน ….รายการตามที่ระบุในบันทึกขอ้บกพร่องแล้ว ¨ แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจา้หน้าที่เจา้ของเร่ือง .....................................................................................
      (.................................................................................................) วนัที่......................................................................................................................
วนัที่.................................................................................................................................................

¨  ขอสง่คืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก 
รับคืนค าขอ         ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)         การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
      (.................................................................................................) ท่านมสิีทธิย์ื่นค าขอใหมโ่ดยจดัเตรียมเอกสารให้ครบถว้นและสอดคล้องเป็นไป
วนัที่................................................................................................................................................. ตามกฎหมาย หรือจะอทุธรณ์การคืนค าขอคร้ังนี้กไ็ด้ ขอให้ยื่นค าอทุธรณ์เป็นหนังสือต่อ

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับแจง้
จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อพนักงานเจา้หน้าที.่........................................................วนัที่............................


