
F-F2-20A (3 ส.ค.58)

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มท่ีเว็บไซด์ส านักอาหาร

o ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา

o ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั
ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ......................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail…………………………………………………..
ช่ือสถานที่ผลติ……….............………………………………..………………………………
เลขที่สถานที่ผลติ...................................................................................
ข้ันตอนท่ี 3 ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบญัชีรายการเอกสารข้างล่างน้ีและตรวจสอบตนเอง

โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน  
หรือท าเคร่ืองหมาย -   กรณีไม่จ าเปน็ต้องมี ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผูย้ื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

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

2.1. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ

    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณชิย์
2.2. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - หนังสอืมอบอ านาจแต่งตัง้ผูด้ าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผูด้ าเนินกิจการ1 คน)

2.3.เอกสารท่ีเก่ียวข้องของสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บ ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานทีผ่ลติและสถานทีเ่ก็บอาหาร

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของส านักงานใหญ ่(ถ้ามี)

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง
แบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (กรณีเพิ่มประเภท)

********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในคร้ังต่อไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ (กรณเีป็นบุคคลต่างด้าว

ต้องยื่นส าเนาหนังสอืเดินทางและส าเนาหนังสอือนุญาตให้ท างานในประเทศไทย(work permit)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูมี้อ านาจผกูพันของนิติบุคคลอาจ

ต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณทีีร่ะบุไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )

2. กรณีสถานประกอบการเคยได้รับอนุญาตใบอนุญาตผลิตอาหารท่ีต่างจังหวัดและ
ขอเพิม่ประเภทอาหารท่ียังไม่มอบอ านาจให้สาธารณสุขจังหวัดด าเนินการ ต้องแนบเอกสารเพิม่เติมดังน้ี

     -  หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่(ฉบับจริง)หรือส าเนาสญัญาเช่าสถานทีผ่ลติและสถานทีเ่ก็บอาหาร (ถ้ามี) 

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูใ้ห้เช่า(กรณผีูย้ินยอมให้ใช้สถานทีห่รือผูใ้ห้เช่า

เป็นบุคคลธรรมดา)หรือแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณผีูย้ินยอมให้ใช้สถานทีห่รือผูใ้ห้เช่าเป็น

นิติบุคคล)

3. แผนท่ี แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานท่ีผลิตอยูต่่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด 
(ระบุช่ือสถานท่ีและท่ีตั้งทุกแผ่น)

    - ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณชิย์ไวไ้ม่

เกิน 6 เดือน)

    - ส าเนาหนังสอืบัญชีรายช่ือผูถ้ือหุน้(บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณชิย์ไวไ้ม่เกิน 6 

เดือน) (กรณทีีมี่จ านวนหุน้ต่างชาติของบริษัทตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสอืรับรองการประกอบธุรกิจนิติ

บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณชิย์วา่ไม่ขัดพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม

ด้วย)

    -ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลทีล่งนามในหนังสอื

มอบอ านาจแต่งตัง้ฯ(กรณเีป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง)

(ลงลายมือช่ือโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการทีมี่อ านาจลงนามตามหนังสอืรับรอง

ของนิติบุคคลหรือผูรั้บมอบอ านาจทัว่ไปทีมี่อ านาจลงนามรับรองส าเนาทุกแผน่)

    ก. แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของโรงงานและสิง่ปลกูสร้างทีอ่ยู่ในบริเวณใกลเ้คียง

   ข. แผนผงัแสดงสิง่ปลกูสร้างภายในบริเวณทีด่ินของโรงงาน รวมทัง้ระบบ

ก าจัดน้ าเสยีและบ่อบาดาล (ถ้ามี)



ผูย้ื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

         -แสดงสญัลกัษณ ์เช่น ผนัง บริเวณ ประตู เป็นต้น

         -แสดงต าแหน่งการวางเคร่ืองจักร อุปกรณท์ีใ่ช้ในการผลติทีส่อดคลอ้งกับบัญชีรายการเคร่ืองจักร

    ก. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บวตัถุดิบ เตรียมวตัถุดิบ

    ข. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณปรุงผสม

    ค.  การฆ่าเช้ือหรือวธิีการอ่ืน ๆ เช่น ผา่นความร้อน หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือท าให้แห้ง แลว้แต่กรณี

    ฉ. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณ  ปิดฉลาก

    ช. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลติภัณฑ์

    ซ. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ

    ฌ  มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณลา้งท าความสะอาดอุปกรณห์รือภาชนะ

    ญ.  มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณห์รือภาชนะก่อนและหลงัใช้

    ฎ. มีห้องหรือตูส้ าหรับเก็บสารเคมีหรือวตัถุมีพิษ

    ฐ. แสดงต าแหน่งอ่างลา้งมือบริเวณผลติ

    - ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,ส ี)แจ้งชนิดและสขีองฝา (ถ้ามี)

    - วธิีการบริโภคและวธิีการใช้

    -  ปริมาณการผลติอาหารแต่ละชนิด ต่อวนั ต่อสปัดาห์ หรือต่อเดือนแลว้แต่กรณี

    - กรรมวธิีการลา้งเคร่ืองจักรและอุปกรณก์ารผลติ (แจ้งสารทีใ่ช้)

    -  วธิีการก าจัดขยะมูลฝอย (ความถี่)

    -  จ านวนคนงานชาย-หญงิ (การแต่งกาย, จ านวนห้องน้ า, จ านวนอ่างลา้งมือหน้าหรือในห้องสว้ม)

       1) รูปด้านหน้า แสดงระยะและมาตราสว่นให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวสัดุทีใ่ช้ในสว่นของฝาผนัง  พ้ืน ประตู 

หน้าต่าง และหลงัคา เป็นต้น
       2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราสว่นให้ถูกต้อง ซ่ึงมีการแสดงชนิดของวสัดุทีใ่ช้ในสว่นของฝาผนัง 

เพดาน พ้ืน ประตู หน้าต่าง และหลงัคา เป็นต้น
       3) รูปตัด  แสดงระยะและมาตราสว่นให้ถูกต้อง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใช้ห้องหรือบริเวณ แจ้งบริเวณ

บันได ลฟิท์ (กรณอีาคารช้ันเดียวไม่ใช้รูปตัด)

    ค. แบบแปลนแผนผงัของอาคารทีผ่ลติอาหารและสถานทีเ่ก็บอาหารทีถู่กต้องตามมาตราสว่นแสดง

รายละเอียดดังต่อไปนี้

    ง. มีการแบ่งบริเวณก่อนฆ่าเช้ือและหลงัการฆ่าเช้ืออย่างชัดเจน (กรณกีารผลติอาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท

ตามประกาศ สธ ฉบับที ่349)

    จ.   มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณบรรจุ (กรณผีลติน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทต้องมีห้องบรรจุ

โดยเฉพาะ)

      4) แปลนพ้ืนทุกช้ัน โดยแสดง

         -แสดงระยะ และระบุมาตราสว่น

        - แสดงการแบ่งกั้นห้องหรือเนือ้ทีห่รือบริเวณ โดยแยกเป็นสดัสว่นส าหรับการผลติ 

อาหารแต่ละประเภท และเป็นไปตามสายงานการผลติ แลว้แต่กรณแีละความเหมาะสมของแต่ละผลติภัณฑ์ ดังนี้

    ฏ. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณอ่ืน ๆ เช่น บริเวณกักกัน ถังหรือบ่อเก็บน้ าทีใ่ช้ในการผลติ 

และห้องเก็บน้ าแข็ง เป็นต้น

    ฑ.  ท่อหรือทางระบายน้ า

     ฒ. แสดงต าแหน่งบันไดหรือลฟิท์ (ถ้ามี)

    -กรรมวธิีการผลติอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวธิีการผลติทีส่อดคลอ้งกับเคร่ืองจักร

ทีแ่สดงไวใ้นแปลนพ้ืนและในรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร

    - ทีม่าของน้ าทีใ่ช้ในการผลติ เช่น น้ าทีใ่ช้เป็นสว่นผสมในอาหาร (กรณใีช้น้ าประปาให้แจ้งกรรมวธิีการปรับ

คุณภาพของน้ า) น้ าทีใ่ช้ผลติไอน้ าทีส่มัผสัอาหาร น้ าแข็งทีใ่ช้ผสมหรือสมัผสัอาหาร น้ าทีใ่ช้ลา้งภาชนะบรรจุ 

อุปกรณแ์ละเคร่ืองจักรต่างๆ

    -สตูรสว่นประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้ าหนัก (สตูรคิดเป็น 100%) และแสดงทีม่าของวตัถุดิบแต่ละ

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

      3)แสดงต าแหน่งห้องสว้ม อ่างลา้งมือ ทีเ่หมาะสม

4. รายละเอียดอ่ืนๆ ได้แก่

    -  รายการเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณก์ารผลติทีใ่ช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากเช้ือเพลงิต่างๆ

 เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม

หมายเหตุ 1. หากใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์การผลิตร่วมกันส าหรับการผลิตอาหารหลายชนิด
ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนท่ีเหมาะสมเพิม่เติม

                 2. กรณีสถานท่ีผลิตเคยได้รับอนุญาตจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและประสงค์จะเพิม่
ประเภทอาหารท่ีไม่ได้มอบอ านาจให้จังหวัดด าเนินการ ต้องส่งสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต 
รายการเคร่ืองจักรท่ีใช้ของผลิตภัณฑ์เดิมท่ีเคยได้รับอนุญาตทุกชนิดเพิม่เติม

    -ประเภทและชนิดของอาหารทีจ่ะผลติ ตลอดจนปริมาณการผลติแต่ละชนิด



ผูย้ื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

    - เอกสารวชิาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเคร่ืองฆ่าเช้ือ(Temperature Distribution)

     -  การก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน (Schedule Process)

    - หลกัฐานแสดงผูก้ าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน(Process Authority)

     -  หลกัฐานการฝกึอบรมหลกัสตูรผูค้วบคุมการผลติ(Retort Supervisor)
6.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพิม่เติมดังต่อไปน้ี

    - หลกัฐานแสดงผูก้ าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน(Process Authority)

     -  หลกัฐานการฝกึอบรมหลกัสตูรผูค้วบคุมการผลติ(Retort Supervisor)
7.กรณีน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี

     -  หลกัฐานแสดงผูค้วบคุมการผลติ
9. ส าเนาค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข้ายโรงงาน (สบ.1) ท่ีได้รับอนุญาตแล้ว

10. ส าเนาแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข้ายโรงงาน (สบ.2) ท่ีได้รับอนุญาตแล้ว (ถ้ามี)

11. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป(กรณีผูด้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ

    - ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงช่ือรับทราบข้อบกพร่อง

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลการรับค าขอ
คร้ังท่ี 1 (ยืน่ค าขอคร้ังแรก) คร้ังท่ี 1 (ยืน่ค าขอคร้ังแรก)

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ) o รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน 

      (.................................................................................................)

วนัที่................................................................................................................................................. o รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น 

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ 

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแตวั่นถัดจากวันท่ีรับค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก)

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องต้น ........................................................................

      (.................................................................................................) วนัที่..............................................................................................................

วนัที่................................................................................................................................................. ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูพ้ิจารณา............................................................................

วนัที่..............................................................................................................
คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ….รายการตามทีร่ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแลว้ o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ลงช่ือ..................................................................(ผูย้ื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผูรั้บมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าทีเ่จ้าของเร่ือง .....................................................................................

      (.................................................................................................) วนัที่......................................................................................................................
วนัที่.......................................................................................................................................

o ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 

รับคืนค าขอ          o ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ)          o การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

      (.................................................................................................) ท่านมีสทิธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคลอ้งเป็นไป

วนัที่................................................................................................................................................. ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณก์ารคืนค าขอคร้ังนีก้็ได้ ขอให้ยื่นค าอุทธรณเ์ป็นหนังสอืต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ี.........................................................วันท่ี............................

5.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (อาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ า) แนบเอกสารเพิม่เติม
ดังต่อไปน้ี

    - เอกสารวชิาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาทีเ่หมาะสมในการฆ่าเชือผลติภัณฑ์แต่ละชนิด(Schedule Process)

    - เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณแ์ละวธิีการในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง

    - เอกสารวชิาการศึกษาอัตราการแทรกผา่นความร้อนในผลติภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุเพ่ือ

ก าหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเช้ือ (Heat Penetration)

(ส าหรับผู้ประกอบการ) ข้ันตอนท่ี 4  ลงลายมือช่ือรับทราบผลการรับค าขอ

    - กรณผีูด้ าเนินกิจการเป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทัว่ไปต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้ออนุญาต

อาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณทีีร่ะบุไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หมายเหตุ เอกสารท่ีเปน็ส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบคุคล
หรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

    -ส าเนาผลวเิคราะห์น้ าดิบ (ถ้ามี)
8.กรณีนมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์แนบเอกสาร
เพิม่เติมดังต่อไปน้ี


