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ส าหรับเจ้าหน้าที่
ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิม่ที่เว็บไซด์ส านักอาหาร

 ยืน่ ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขัน้ตอนที่ 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งต้น 
ชือ่-สกุลผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ...................................................................................................
โทรศัพท์...................................................E-mail………………..…………………………………..……………
ชือ่สถานที่ผลิต/น าเข้า………....................................………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเข้า/สถานที่ผลิต.......................................................................................

ขัน้ตอนที่ 3  ผู้ยืน่ค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเคร่ืองหมาย  กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด /หรือท าเคร่ืองหมาย X กรณีไม่ครบถ้วน
 /หรือท าเคร่ืองหมาย - กรณีไม่จ าเป็นต้องมี  

ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เลขรับที่....................................

วันที่..........................................

4. กรณีนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล เช่น บริษัท หจก. มูลนิธิ สมาคม กองทุนหมูบ่้านฯ ที่จดทะเบียน เป็นต้น

      ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ค าอธบิาย ผู้ขออนุญาตทีไ่ม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือนิติบุคคลซ่ึงได้มีพระราชบัญญติั

หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังขึน้ หรือมูลนิธ ิสมาคม สหกรณ์ หรือ พาณิชยกิจเพือ่การบ ารุงศาสนา หรือเพือ่การกุศล )

      ต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )

        ห้างหุน้ส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชนที่มิใช่นิติบุคคล

3.5 ส าเนาเอกสารแสดงหุน้ส่วนและผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจท าการแทน เฉพาะคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล,

      (work permit)

3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

3. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
3.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต

3.3 ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์

        วิสาหกิจชุมชนที่มิใช่นิติบุคคล, บุคคลต่างด้าว

4.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์

4.3 กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยืน่ส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง

 ขออนุญาตผลิตอาหาร (ขอใหม)่ เข้าข่ายโรงงาน

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

********ต้องน าเอกสารนี้และใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้าม)ี ในคร้ังต่อไป********

1. แบบค าขอ  อ.1   จ านวน 1 ฉบับ  (พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)

               ส าหรับผู้ประกอบการ

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ่ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบุคคลอาจ

2. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์GMPกฎหมาย (Audit Report)

ที่ยังไม่หมดอายุ และระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิตอาหาร ขอใหม่ ประเภทอาหารตรงกับที่ประสงค์จะยืน่

ขอ ซ่ึงได้รับการตรวจประเมินจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการหรือหน่วยงานที่ขึน้ทะเบียนไว้กับ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 1 ฉบับ

3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี เฉพาะคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล, ห้างหุน้ส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล, 

4.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ

4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ
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ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

5.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต
5.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่สถานที่เก็บอาหาร

5.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของส านักงานใหญ ่(ถ้าม)ี

5.เอกสารที่เกีย่วข้องของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ ดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ

(4) ปรากฎตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน..... ทะเบียนเลขที.่...............เมือ่วันที่
.............................(ให้ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลและวันที่จดทะเบียนนิติบุคคล)

(5) ต้ังแต่วันที่.......... (วันที่เป็นวันเดียวกับวันที่ท าหนังสือมอบอ านาจ)…..

(6) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน

(7) ลงลายมือชือ่ผู้มอบอ านาจให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขของนิติบุคคล

(1) เขียนที่........ (ชือ่สถานที่ผลิตอาหาร)…..

(2) วันที่............ (วันที่ท าหนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ)….

(3) โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า............ (ชือ่นิติบุคคล เช่น บริษัท ท าดี จ ากัด)…..

4.6 หนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป3์0 บาทต่อผู้ด าเนินกิจการ1 คน) (ฉบับจริง)  

4.8 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี เฉพาะกิจการร่วมค้า มูลนิธิ สมาคม ส่วนราชการหรือหน่วยราชการ

ค าอธิบาย พ.ร.บ.อาหาร มาตรา 4 “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญติันี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต

ให้หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงนิติบุคคลแต่งต้ังให้เป็นผู้ด าเนินกิจการด้วย ดังนั้น นิติบุคคลต้องท าหนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ เนื่องจากมีหน้าที่

ความรับผิดชอบในฐานะต่างกัน คือ (1) กรรมการนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอ านาจ และ

(2) ผู้ด าเนินกิจการของใบอนุญาตผลิตอาหารในฐานะผู้รับมอบอ านาจ แม้ว่าผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ต้องท า

4.7 ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังฯ

 (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยืน่ส าเนาหนังสือเดินทาง)

ที่เป็นผู้จ่ายเงินได้

4.9 กรณีส่วนราชการ ต้องมีฐานะนิติบุคคลเท่านั้น ดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และ

(8) ลงลายมือชือ่ผู้รับมอบอ านาจให้ครบถ้วน

(9) ลงมือชือ่พยานให้ครบถ้วน จ านวน 2 คน

(10) ประทับตรานิติบุคคล (ถ้าเง่ือนไขของนิติบุคคลก าหนดไว้ให้ประทับตราด้วย)

5.3 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที(่ฉบับจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร(ถ้าม)ี แนบ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือ ผู้ให้เช่าเป็น

บุคคลธรรมดา) หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ

บุคคล)

ส าเนา 1 ฉบับ หรือส าเนา 2 ฉบับ แล้วแต่กรณี)

4.5 ส าเนาหนังสือบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุน้(บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้

      ไม่เกิน 6 เดือน) (กรณีที่มีจ านวนหุน้ต่างชาติของบริษัทต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป ต้องยืน่หนังสือ

      รับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญติัการ

      ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิม่เติมด้วย)

4.9.1 ส าเนาข้อกฏหมายที่รับรองว่าผู้ขออนุญาตมีฐานะนิติบุคคล เช่น พระราชบัญญติั เป็นต้น หรือหน่วย

ราชการที่ขออนุญาตเป็นหน่วยงานสังกัดส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ใช้ส าเนาข้อกฏหมายที่รับรองว่าเป็น

หน่วยงานสังกัดส่วนราชการนิติบุคคลนั้น โดยให้ส่วนราชการนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ส่วนหน่วยงานที่ไม่ใช่

นิติบุคคลให้เป็นชือ่สถานที่ผลิตอาหาร

4.9.2 ค าส่ังส่วนราชการนิติบุคคลที่มอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการพร้อมส าเนาบัตรประชาชน

ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ หรือส าเนาค าส่ังส่วนราชการนิติบุคคลแต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่ขออนุญาต หรือหนังสือราชการของส่วนราชการนิติบุคคล 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งความประสงค์ขออนุญาตผลิตอาหารและมอบหมาย
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ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

9.5 ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ
9.6 ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ

10. ค่าใช้จ่ายการพิจารณาและตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยืน่ค าขอใน

กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าพาหนะ

และค่าที่พักส าหรับคณะประเมินให้ผู้ยืน่ค าขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) ค าขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร  ฉบับ

ละ 2,000

9.4 ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยืน่ค าขอ/แก้ไขเพิม่เติม/ลงชือ่รับทราบข้อบกพร่อง

      4) แปลนพืน้ทุกชัน้ โดยแสดง

       2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซ่ึงมีการแสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง เพดาน

 พืน้ ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น

       3) รูปตัด  แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใช้ห้องหรือบริเวณ แจ้งบริเวณ

บันได ลิฟท์ (กรณีอาคารชัน้เดียวไม่ใช้รูปตัด)

       1) รูปด้านหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง  พืน้ ประตู 

หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น

ก. แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและส่ิงปลูกสร้างที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง (ให้ระบุชือ่และที่ต้ัง แสดงชือ่ถนน 

และจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน

4.4 แสดงการแบ่งกัน้ห้องหรือเนื้อที่หรือบริเวณ โดยแยกเป็นสัดส่วนส าหรับการผลิต 

อาหารแต่ละประเภท และเป็นไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประทับตราแล้ว

ข. แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบก าจัดน้ าเสียและบ่อบาดาล (ถ้าม)ี

ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วนแสดงรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นส าเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชือ่รับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบ

อ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

9.7 กรณีผู้มอบอ านาจไม่ใช้ผู้ด าเนินกิจการ แต่เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงชือ่ผูกพันนิติบุคคล การมอบอ านาจ

ทั่วไปต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต เช่น อาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และให้แนบ

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลด้วย

9.1 เขียนที่...........(ชือ่สถานที่ผลิตอาหาร)...........
9. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (ฉบับจริง)(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ

9.2 วันที่.........(วันที่ท าหนังสือมอบอ านาจ)............
9.3 ติดอากรแสดมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน

11. ใบปะหน้ายืน่เร่ือง (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)

4.1 แสดงระยะ และระบุมาตราส่วน

4.2 แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง บริเวณ ประตู เป็นต้น

4.3 แสดงต าแหน่งการวางเคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่สอดคล้องกับบัญชีรายการเคร่ืองจักร

9.8 กรณีใช้ส าเนาที่เจ้าหน้าที่ลงชือ่รับรอง ให้แนบพร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ

6. แบบแจ้งรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และจ านวนคนงาน

7. กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิด พร้อมสูตรส่วนประกอบ ชนิดของภาชนะบรรจุและ และวีธีรับประทาน

8. แบบแปลน แผนผัง แผนที่ ที่ได้รับรองจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หรือหน่วยงานที่ขึน้

ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังต่อไปนี้ อย่างละ 1 ฉบับ
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ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ขัน้ตอนที ่4  ลงลายมือชือ่รับทราบผลการรับค าขอ  (ส าหรับเจ้าหน้าที)่ ขัน้ตอนที ่2 สรุปผลการรับค าขอ
ครัง้ที ่1 (ยืน่ค าขอครัง้แรก) ครัง้ที ่1 (ยืน่ค าขอครัง้แรก)

 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
ลงชือ่....................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่อง
      (....................................................................) ตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ

   วันที.่..................................................... นับแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและ
รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ ส่งคืนค าขอต่อไป 

นับแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ (ถ้าม)ี (ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบันทึก)

ลงชือ่....................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบือ้งต้น..................................................................
      (....................................................................)

   วันที.่..................................................... ลงชือ่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา...............................................................................
      
ครัง้ที ่2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)  ครัง้ที ่2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยืน่เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จ านวน……...รายการ  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว       ลงชือ่เจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง..................................................................

ลงชือ่.................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)    รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
     (................................................................)   ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
     วันที.่...........................................................     การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
รับคืนค าขอ ท่านมีสิทธิย์ืน่ค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง

เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนี้ก็ได้ 
ลงชือ่........................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)   ขอให้ยืน่ค าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
       (.......................................................................)  ได้ภายใน 15 วัน ท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
     วันที.่.................................................................      ลงชือ่เจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง..................................................................

   วันที่......................................................

   วันที่......................................................

   วันที.่.......................................................................................

   วันที.่.......................................................................................
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