
F-F2-32 A (Rev.1ม.ิย.58)

ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบชอ่งทางการยืน่ ดรูายละเอียดเพ่ิมทีเ่วบ็ไซดส์ านักอาหาร
 ยืน่ ที ่ส านกัอาหาร ส านกังานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที ่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

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

ขัน้ตอนที ่3  ผู้ยืน่ค าขอตอ้งจดัเรยีงเอกสารตามบญัชรีายการเอกสารขา้งลา่งน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเครือ่งหมาย  กรณีครบถ้วนตามขอ้ก าหนด
หรอืท าเครือ่งหมาย × กรณีไมค่รบถ้วน  
หรอืท าเครื่องหมาย -   กรณีไม่จ าเปน็ต้องมี ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ

1. แบบค าขอ  อ.1   จ านวน 1 ฉบบั

2.1. กรณบีคุคลธรรมดา เอกสารดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนินกิจการ
    - ส าเนาใบทะเบยีนการค้าหรือใบทะเบยีนพาณิชย์
2.2. กรณนิีตบิคุคล จัดเตรยีมดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั

    - หนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังผู้ด าเนินกจิการ(ติดอากรแสตมป3์0 บาทต่อผู้ด าเนินกจิการ1 คน)(ฉบับจริง)

2.3.เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งของสถานทีผ่ลิตและสถานทีเ่ก็บ ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
   - ส าเนาทะเบยีนบา้นของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร

    - ส าเนาทะเบยีนบา้นของส านักงานใหญ่ (ถ้าม)ี

   -ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลที่ลงนามในหนังสือ

มอบอ านาจแต่งต้ังฯ(กรณีเปน็บคุคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง)

   - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีเปน็บคุคลต่างด้าว

ต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตใหท้ างานในประเทศไทย(work permit)

   - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไวไ้ม่

เกิน 6 เดือน)
   - ส าเนาหนังสือบญัชีรายชื่อผู้ถือหุน้(บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไวไ้ม่เกิน 

6 เดือน) (กรณีที่มีจ านวนหุน้ต่างชาติของบริษทัต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบ

ธรุกิจนิติบคุคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์วา่ไม่ขัดพระราชบญัญัติการประกอบธรุกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

เพิม่เติมด้วย)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                     บนัทกึขอ้บกพรอ่ง

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพรอ่ง
ค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) (กรณ ีขอเพ่ิมประเภท)
********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรบัค าขอ แนบมาพรอ้มการแก้ไขข้อบกพรอ่ง (ถ้าม)ี ในครั้งต่อไป********

ส าหรบัผู้ประกอบการ ส าหรบัเจา้หน้าที่

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบุคคลอาจต้อง

ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไวใ้นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )

   - หนังสือยินยอมใหใ้ช้สถานที(่ฉบบัจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (ถ้าม)ี แนบ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยนิยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา)

หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้ยนิยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล)

3. แผนที ่แผนผัง แบบแปลน ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานทีผ่ลิตอยู่ตา่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ (ระบุ

ชือ่สถานทีแ่ละทีต่ัง้ทกุแผ่น)
(ลงลายมือชื่อโดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง

ของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาทุกแผ่น)

   ก. แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
   ข. แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบ

ก าจัดน้ าเสียและบอ่บาดาล (ถ้าม)ี

   ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วนแสดง

รายละเอียดดังต่อไปนี้
       1) รูปด้านหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง แสดงชนิดของวสัดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง  พืน้ 

ประตู หน้าต่าง และหลังคา เปน็ต้น

2. กรณสีถานประกอบการเคยไดร้บัอนุญาตใบอนุญาตผลิตอาหารทีต่า่งจังหวัดและ

ขอเพ่ิมประเภทอาหารทีย่ังไมม่อบอ านาจใหส้าธารณสุขจังหวัดด าเนินการ ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเตมิดงัน้ี



ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                     บนัทกึขอ้บกพรอ่ง

        - แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง บริเวณ ประตู เปน็ต้น
          - แสดงต าแหน่งการวางเคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่สอดคล้องกบับัญชีรายการเคร่ืองจักร

ก. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณ เตรียมวตัถุดิบ
ข. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณปรุงผสม
ค. การฆา่เชื้อหรือวธิกีารอื่น ๆ เช่น ผ่านความร้อน หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือท าให้แห้ง แล้วแต่กรณี

ฉ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณ  ปดิฉลาก
ช. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บผลิตภณัฑ์
ซ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
ฌ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณล้างท าความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ
ญ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะก่อนและหลังใช้
ฎ. มีหอ้งหรือตู้ส าหรับเก็บสารเคมีหรือวตัถุมีพษิ

ฐ. แสดงต าแหน่งอ่างล้างมือบริเวณผลิต

    - ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,สี )แจ้งชนิดและสีของฝา (ถ้าม)ี
    - วธิกีารบริโภคและวธิกีารใช้
    - ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด ต่อวนั ต่อสัปดาห ์หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
    - กรรมวธิกีารล้างเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต (แจ้งสารที่ใช)้
    - วธิกีารก าจัดขยะมูลฝอย (ความถี)่
    - จ านวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย, จ านวนหอ้งน้ า, จ านวนอ่างล้างมือหน้าหรือในหอ้งส้วม)

     - เอกสารวชิาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเคร่ืองฆา่เชื้อ(Temperature Distribution)

       2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง ซ่ึงมีการแสดงชนิดของวสัดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง 

เพดาน พืน้ ประตู หน้าต่าง และหลังคา เปน็ต้น
       3) รูปตัด  แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใช้หอ้งหรือบริเวณ แจ้ง

บริเวณบนัได ลิฟท์ (กรณีอาคารชั้นเดียวไม่ใช้รูปตัด)

      4) แปลนพืน้ทุกชั้น โดยแสดง

        - แสดงระยะ และระบมุาตราส่วน

        - แสดงการแบง่กั้นหอ้งหรือเนื้อที่หรือบริเวณ โดยแยกเปน็สัดส่วนส าหรับการผลิต 

อาหารแต่ละประเภท และเปน็ไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ ดังนี้

ง. มีการแบง่บริเวณก่อนฆ่าเชื้อและหลังการฆ่าเชื้ออย่างชัดเจน (กรณีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ

ที่ปดิสนิทตามประกาศ สธ ฉบบัที่ 349)

จ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณบรรจุ (กรณีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิทต้องมีหอ้งบรรจุ

โดยเฉพาะ)

ฏ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณอื่น ๆ เช่น บริเวณกักกัน ถังหรือบอ่เก็บน้ าที่ใช้ในการผลิต 

และหอ้งเก็บน้ าแข็ง เปน็ต้น

ฑ. ท่อหรือทางระบายน้ า
ฒ. แสดงต าแหน่งบนัไดหรือลิฟท์ (ถ้าม)ี
ณ. แสดงต าแหน่งหอ้งส้วม อ่างล้างมือ ที่เหมาะสม

4. รายละเอียดอ่ืนๆ ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานทีผ่ลิตอยู่ตา่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ
    -  รายการเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อุปกรณ์การผลิตที่ใช้ไฟฟา้หรือใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น 

แก๊ส โดยระบแุรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม

    -กรรมวธิกีารผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภมูิกรรมวธิกีารผลิตที่สอดคล้องกับเคร่ืองจักรที่

แสดงไวใ้นแปลนพืน้และในรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
    - ที่มาของน้ าที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ าที่ใช้เปน็ส่วนผสมในอาหาร (กรณีใช้น้ าประปาใหแ้จ้งกรรมวธิกีารปรับ

คุณภาพของน้ า) น้ าที่ใช้ผลิตไอน้ าที่สัมผัสอาหาร น้ าแข็งที่ใช้ผสมหรือสัมผัสอาหาร น้ าที่ใช้ล้างภาชนะบรรจุ 

อุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ

    - สูตรส่วนประกอบของอาหารเปน็ร้อยละของน้ าหนัก (สูตรคิดเปน็ 100%) และแสดงที่มาของวตัถุดิบแต่ละ

รายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรือ Specification หรือ COA หรืออื่นๆ

    -ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตแต่ละชนิด

หมายเหต ุ1. หากใชเ้ครื่องมอื เครื่องจักรหรอือุปกรณก์ารผลิตรว่มกันส าหรบัการผลิตอาหารหลายชนิดตอ้งมมีาตรการปอ้งกันการ

ปนเปือ้นทีเ่หมาะสมเพ่ิมเตมิ

             2. กรณสีถานทีผ่ลิตเคยไดร้บัอนุญาตจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและประสงค์จะเพ่ิมประเภทอาหารทีไ่มไ่ดม้อบ

อ านาจใหจ้ังหวัดด าเนินการ ตอ้งส่งสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต รายการเครื่องจักรทีใ่ชข้องผลิตภณัฑ์เดมิทีเ่คยไดร้บั

อนุญาตทกุชนิดเพ่ิมเตมิ

5.กรณอีาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท (อาหารทีม่คีวามเปน็กรดต่ า) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิ

ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานทีผ่ลิตอยู่ตา่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ



ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                     บนัทกึขอ้บกพรอ่ง

    - การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Schedule Process)
    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
6.กรณอีาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท (อาหารปรบัสภาพกรด) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ี

    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)

   - หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
9. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบบัจรงิ
10. หนังสือมอบอ านาจทัว่ไป(ฉบบัจรงิ)(กรณผู้ีด าเนินกิจการไมไ่ดม้าดว้ยตวัเอง)จ านวน1 ฉบบั
    - ระบอุ านาจใหช้ัดเจน เช่น มอบใหย้ื่นค าขอ/แก้ไขเพิม่เติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง

10. ใบปะหน้ายื่นเรื่อง (กรอกเอกสารใหค้รบถ้วน)

(ส าหรบัเจา้หน้าที่) ขัน้ตอนที ่2 สรปุผลการรบัค าขอ
ครั้งที ่1 (ยื่นค าขอครั้งแรก) ครั้งที ่1 (ยื่นค าขอครั้งแรก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รบัค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
      (.................................................................................................)
วนัที่.................................................................................................................................................  รบัค าขอแตม่ีเงือ่นไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพรอ่งตามที่ระบุข้างตน้

ตอ้งแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน 10 วันท าการ นับแตว่ันถัดจากวันที่รบัค าขอ 
รบัทราบข้อบกพรอ่งและจะแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน10 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันที่รบัค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรบัทราบและรบัส าเนาบันทึก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเบือ้งตน้ ........................................................................
      (.................................................................................................) วนัที่..............................................................................................................
วนัที่................................................................................................................................................. ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าทีผู้่พิจารณา............................................................................

วนัที่..............................................................................................................
ครั้งที ่2 (การแก้ไขขอ้บกพรอ่ง) ครั้งที ่2 (การแก้ไขขอ้บกพรอ่ง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ….รายการตามที่ระบใุนบนัทึกข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขขอ้บกพรอ่งครบถ้วน
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง .....................................................................................
      (.................................................................................................) วนัที่......................................................................................................................
วนัที่.................................................................................................................................................

  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทัง้หมด เน่ืองจาก
รบัคืนค าขอ        ไมม่าแก้ไขขอ้บกพรอ่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)        การแก้ไขขอ้บกพรอ่ง ไมค่รบถ้วน
      (.................................................................................................) ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหค้รบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป
วนัที่................................................................................................................................................. ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนี้ก็ได้ ขอใหย้ื่นค าอุทธรณ์เปน็หนังสือต่อ

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที.่........................................................วันที.่...........................

    - เอกสารวชิาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภณัฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุเพือ่

ก าหนดอุณหภมูิและเวลาในการฆ่าเชื้อ (Heat Penetration)

หมายเหต ุเอกสารทีเ่ปน็ส าเนาทัง้หมดตอ้งลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรอืกรรมการทีม่อี านาจลงนามตามหนังสอืรบัรองของนิตบิคุคล
หรอืผู้รบัมอบอ านาจทัว่ไปทีม่อี านาจลงนามรบัรองส าเนาเอกสารได้
ขัน้ตอนที ่4  ลงลายมอืชือ่รบัทราบผลการรบัค าขอ

8.กรณนีมพรอ้มบบรโิภคชนิดเหลวทีผ่่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ดว้ยความรอ้นโดยวิธีพาสเจอรไ์รส์แนบเอกสาร

เพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานทีผ่ลิตอยู่ตา่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ

    - กรณีผู้ด าเนินกิจการเปน็นิติบคุคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเปน็ไปตามเง่ือนไขของนิติบคุคลผู้ขออนุญาต

อาจต้องประทับตราส าคัญของบริษทัด้วยในกรณีที่ระบไุวใ้นหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล

    - เอกสารวชิาการศึกษาอุณหภมูิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชือผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด(Schedule Process)

7.กรณน้ี าบรโิภคในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท แนบเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบัยกเว้น

สถานทีผ่ลิตอยู่ตา่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ

    - เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวธิกีารในการปรับค่าความเปน็กรด-ด่าง

    - ส าเนาผลวเิคราะหน์้ าดิบ (ถ้าม)ี


