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ส าหรับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เวบ็ไซด์ส านักอาหาร

 ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั

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

ขั้นตอนที่ 3  ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบญัชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเคร่ืองหมาย  กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด /หรือท าเคร่ืองหมาย X กรณีไม่ครบถ้วน
 /หรือท าเคร่ืองหมาย - กรณีไม่จ าเปน็ต้องมี  

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัของนิติบคุคลอาจ

4. กรณีนิติบคุคล กรณีนิติบคุคล เช่น บริษทั หจก . มูลนิธ ิสมาคม กองทนุหมู่บา้นฯ ที่จดทะเบยีน เปน็ต้น

2. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์GMPกฎหมาย (Audit Report)

ที่ยังไม่หมดอายุ และระบวุตัถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิตอาหาร ขอใหม่ ประเภทอาหารตรงกับที่ประสงค์จะ

ยื่นขอ ซ่ึงได้รับการตรวจประเมินจากส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบยีนไวก้ับ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 1 ฉบบั

3.4 ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้เสียภาษ ีเฉพาะคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล, หา้งหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบคุคล, 

4.1 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ

4.2 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนินกิจการ

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพรอ่ง

 ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

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

1. แบบค าขอ  สบ.1   จ านวน 1 ฉบบั  (พมิพเ์ทา่นั้น และใหจ้ัดพมิพเ์อกสารหน้า-หลัง แผ่นเดียวกันเทา่นั้น)

               ส าหรับผู้ประกอบการ
เลขรับที.่...................................

วนัที.่.........................................

      ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน)

ค าอธิบาย ผู้ขออนุญาตที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือนิติบุคคลซ่ึงได้มีพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังขึ้น หรือมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือ พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล)

      ต้องประทบัตราส าคัญของบริษทัด้วยในกรณีที่ระบไุวใ้นหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล )

        หา้งหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบคุคล, วสิาหกิจชุมชนที่มิใช่นิติบคุคล

3.5 ส าเนาเอกสารแสดงหุ้นส่วนและผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจท าการแทน เฉพาะคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล,

      (work permit)

3.2 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ขออนุญาต

3. กรณีบคุคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบบั
3.1 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ขออนุญาต

3.3 ส าเนาใบทะเบยีนการค้าหรือใบทะเบยีนพาณิชย์

        วสิาหกิจชุมชนที่มิใช่นิติบคุคล, บคุคลต่างด้าว

4.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล(มีครบทกุหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์

4.3 กรณีเปน็บคุคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตใหท้ างานในประเทศไทย
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ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

5.1 ส าเนาทะเบยีนบา้นของสถานที่ผลิต
5.2 ส าเนาทะเบยีนบา้นของสถานที่สถานที่เก็บอาหาร

5.4 ส าเนาทะเบยีนบา้นของส านักงานใหญ่ (ถ้าม)ี

4.5 ส าเนาหนังสือบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)(มีครบทกุหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้

      ไม่เกิน 6 เดือน) (กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของบริษทัต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือ

      รับรองการประกอบธรุกิจนิติบคุคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์วา่ไม่ขัดพระราชบญัญัติการ

      ประกอบธรุกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย)

4.9.1 ส าเนาข้อกฏหมายที่รับรองวา่ผู้ขออนุญาตมีฐานะนิติบคุคล เช่น พระราชบญัญัติ เปน็ต้น หรือหน่วย

ราชการที่ขออนุญาตเปน็หน่วยงานสังกัดส่วนราชการที่เปน็นิติบคุคล ใช้ส าเนาข้อกฏหมายที่รับรองวา่เปน็

หน่วยงานสังกัดส่วนราชการนิติบคุคลนั้น โดยใหส่้วนราชการนิติบคุคลเปน็ผู้ขออนุญาต ส่วนหน่วยงานที่ไม่ใช่

นิติบคุคลใหเ้ปน็ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร

4.9.2 ค าส่ังส่วนราชการนิติบคุคลที่มอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการพร้อมส าเนาบตัรประชาชน

ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ หรือส าเนาค าส่ังส่วนราชการนิติบคุคลแต่งต้ังหวัหน้าส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่ขออนุญาต หรือหนังสือราชการของส่วนราชการนิติบคุคล 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ แจ้งความประสงค์ขออนุญาตผลิตอาหารและมอบหมาย

(8) ลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจใหค้รบถ้วน

(9) ลงมือชื่อพยานใหค้รบถ้วน จ านวน 2 คน

(10) ประทบัตรานิติบคุคล (ถ้าเง่ือนไขของนิติบคุคลก าหนดไวใ้หป้ระทบัตราด้วย)

5.3 หนังสือยินยอมใหใ้ช้สถานที(่ฉบบัจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร(ถ้าม)ี แนบ

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ใหเ้ช่า(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานที่หรือ ผู้ใหเ้ช่าเปน็

บคุคลธรรมดา) หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล (กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานที่หรือผู้ใหเ้ช่าเปน็

นิติบคุคล)

ส าเนา 1 ฉบบั หรือส าเนา 2 ฉบบั แล้วแต่กรณี)

ค าอธบิาย พ.ร.บ.อาหาร มาตรา 4 “ผู้รับอนุญาต” หมายความวา่ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบญัญัตินี้ ในกรณีที่นิติบคุคลเปน็ผู้รับใบอนุญาต

ใหห้มายความรวมถึงผู้ซ่ึงนิติบคุคลแต่งต้ังใหเ้ปน็ผู้ด าเนินกิจการด้วย ดังนั้น นิติบคุคลต้องท าหนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ เนื่องจากมีหน้าที่

ความรับผิดชอบในฐานะต่างกัน คือ (1) กรรมการนิติบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพนัในฐานะผู้มอบอ านาจ และ

(2) ผู้ด าเนินกิจการของใบอนุญาตผลิตอาหารในฐานะผู้รับมอบอ านาจ แม้วา่ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจเปน็บคุคลเดียวกันก็ต้องท า

4.7 ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลที่ลงนามในหนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังฯ

4.9 กรณีส่วนราชการ ต้องมีฐานะนิติบคุคลเทา่นั้น ดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบบั (ฉบบัจริง 1 ฉบบั และ

5.เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ ดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบบั

4.8 ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้เสียภาษ ีเฉพาะกิจการร่วมค้า มูลนิธ ิสมาคม ส่วนราชการหรือหน่วยราชการ

 (กรณีเปน็บคุคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง)

ที่เปน็ผู้จ่ายเงินได้

(4) ปรากฎตามหนังสือรับรองการจดทะเบยีน..... ทะเบยีนเลขที.่...............เมื่อวนัที่
.............................(ใหร้ะบเุลขทะเบยีนนิติบคุคลและวนัที่จดทะเบยีนนิติบคุคล)

(5) ต้ังแต่วนัที.่......... (วนัที่เปน็วนัเดียวกับวนัที่ท าหนังสือมอบอ านาจ)…..

(6) ติดอากรแสตมป ์30 บาท ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน

(7) ลงลายมือชื่อผู้มอบอ านาจใหค้รบถ้วนตามเง่ือนไขของนิติบคุคล

(1) เขียนที.่....... (ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร)…..

(2) วนัที่............ (วนัที่ท าหนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ)….

(3) โดยหนังสือฉบบันี้ ข้าพเจ้า............ (ชื่อนิติบคุคล เช่น บริษทั ท าดี จ ากัด)…..

4.6 หนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผู้ด าเนินกิจการ1 คน) (ฉบบัจริง)  
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ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

9.8 กรณีใช้ส าเนาที่เจ้าหน้าที่ลงชื่อรับรอง ใหแ้นบพร้อมส าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ

6. แบบแจ้งรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และจ านวนคนงาน

7. กรรมวธิกีารผลิตอาหารแต่ละชนิด พร้อมสูตรส่วนประกอบ ชนิดของภาชนะบรรจุและ และวธีรัีบประทาน

8. แบบแปลน แผนผัง แผนที่ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หรือหน่วยงานที่

ขึ้นทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังต่อไปนี้ อย่างละ 1 ฉบบั

4.2 แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง บริเวณ ประตู เปน็ต้น

4.3 แสดงต าแหน่งการวางเคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่สอดคล้องกับบญัชีรายการเคร่ืองจักร

4.4 แสดงการแบง่กั้นหอ้งหรือเนื้อที่หรือบริเวณ โดยแยกเปน็สัดส่วนส าหรับการผลิต 

อาหารแต่ละประเภท และเปน็ไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละ

ผลิตภณัฑ์ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประทบัตราแล้ว

ข. แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบก าจัดน้ าเสียและบอ่บาดาล (ถ้าม)ี

ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วนแสดง

รายละเอียดดังต่อไปนี้
       1) รูปด้านหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง แสดงชนิดของวสัดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง  พื้น ประตู 

หน้าต่าง และหลังคา เปน็ต้น

ก. แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ใหร้ะบชุื่อและที่ต้ัง แสดงชื่อถนน 

และจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยงานราชการ วดั โรงเรียน

      4) แปลนพื้นทกุชั้น โดยแสดง

       2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง ซ่ึงมีการแสดงชนิดของวสัดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง 

เพดาน พื้น ประตู หน้าต่าง และหลังคา เปน็ต้น

       3) รูปตัด  แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใช้หอ้งหรือบริเวณ แจ้งบริเวณ

บนัได ลิฟท ์(กรณีอาคารชั้นเดียวไม่ใช้รูปตัด)

หมายเหตุ เอกสารที่เปน็ส าเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบ

อ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

9.7 กรณีผู้มอบอ านาจไม่ใช้ผู้ด าเนินกิจการ แต่เปน็กรรมการผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพนันิติบคุคล การมอบอ านาจ

ทั่วไปต้องเปน็ไปตามเง่ือนไขของนิติบคุคลผู้ขออนุญาต เช่น อาจต้องประทบัตราส าคัญของบริษทั และใหแ้นบ

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลด้วย

9.1 เขียนที.่..........(ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร)...........
9. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (ฉบบัจริง)(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบบั

9.2 วนัที.่........(วนัที่ท าหนังสือมอบอ านาจ)............
9.3 ติดอากรแสดมป ์30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน

11. ใบปะหน้ายื่นเร่ือง (กรอกเอกสารใหค้รบถ้วน)

4.1 แสดงระยะ และระบมุาตราส่วน

9.5 ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบอ านาจ
9.6 ส าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ

10. ค่าใช้จ่ายการพจิารณาและตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน

กระบวนการพจิารณาอนุญาตผลิตภณัฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าพาหนะ

และค่าที่พกัส าหรับคณะประเมินใหผู้้ยื่นค าขอเปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า

ข่ายโรงงาน  ฉบบัละ 1,000

9.4 ระบอุ านาจใหช้ัดเจน เช่น มอบใหย้ื่นค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
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ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4  ลงลายมือชื่อรบัทราบผลการรบัค าขอ  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่ ขั้นตอนที่ 2 สรปุผลการรบัค าขอ
ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก)

 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
ลงชื่อ....................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่อง
      (....................................................................) ตามที่ระบขุ้างต้น ต้องแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการ

   วนัที่...................................................... นับแต่วนัถัดจากวนัที่รับค าขอ หากพน้ก าหนดจะยกเลิกและ
รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการ ส่งคืนค าขอต่อไป 

นับแต่วนัถัดจากวนัที่รับค าขอ (ถ้าม)ี (ใหผู้้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทกึ)

ลงชื่อ....................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น..................................................................
      (....................................................................)

   วนัที่...................................................... ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้พจิารณา...............................................................................
      
ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง)  ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน……...รายการ  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ตามที่ระบใุนบนัทกึข้อบกพร่องแล้ว       ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง..................................................................

ลงชื่อ.................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)    รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
     (................................................................)   ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
     วนัที่............................................................     การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
รบัคืนค าขอ ทา่นมีสิทธิย์ื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหค้รบถ้วนและสอดคล้อง

เปน็ไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนี้ก็ได้ 
ลงชื่อ........................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)   ขอใหย้ื่นค าอุทธรณ์เปน็หนังสือต่อ เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา
       (.......................................................................)  ได้ภายใน 15 วนั ท าการ นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง
     วนัที่..................................................................      ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง..................................................................

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

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

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

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