
F-F2-35A (3 ส.ค.58)

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดรูายละเอียดเพิม่ท่ีเว็บไซดส์ านักอาหาร

o ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา

o ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งตน้ 

ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ...........................................................................................
โทรศัพท.์..............................................................E-mail……………………………………………
ช่ือสถานที่ผลิต……….............………………………………..…………………………………
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/สถานที่ผลิต...................................................................................

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้ยื่นค าขอตอ้งจัดเรียงเอกสารตามบญัชีรายการเอกสารข้างล่างน้ีและตรวจสอบตนเอง

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

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ
กรณี การขอย้ายสถานท่ีผลิตอาหารและสถานท่ีเก็บอาหาร
1. แบบค าขอ อ5   จ านวน 1 ฉบับ

2. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ทีมี่การย้ายทีอ่ยู่ล่าสุด)

3. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

3.เอกสารท่ีเก่ียวข้องของสถานท่ีผลิต ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานทีผ่ลิต (แหง่ใหม่)

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของส านกังานใหญ่ (ถ้ามี)

       1) รูปด้านหนา้ แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง แสดงชนดิของวัสดุทีใ่ช้ในส่วนของฝาผนงั  พ้ืน ประตู 

หนา้ต่าง และหลังคา เป็นต้น
       2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง ซ่ึงมีการแสดงชนดิของวัสดุทีใ่ช้ในส่วนของฝาผนงั เพดาน

 พ้ืน ประตู หนา้ต่าง และหลังคา เป็นต้น
       3) รูปตัด  แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใช้หอ้งหรือบริเวณ แจ้งบริเวณ

บันได ลิฟท ์(กรณีอาคารช้ันเดียวไม่ใช้รูปตัด)

    ก. แผนทีแ่สดงทีต่ั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างทีอ่ยู่ในบริเวณใกล้เคียง

   ข. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณทีด่ินของโรงงาน รวมทัง้ระบบ

ก าจัดน้ าเสียและบ่อบาดาล (ถ้ามี)

    ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารทีผ่ลิตอาหารและสถานทีเ่ก็บอาหารทีถู่กต้องตามมาตราส่วนแสดงรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

     -  หนงัสือยินยอมใหใ้ช้สถานที่(ฉบับจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานทีผ่ลิตและสถานทีเ่ก็บอาหาร (ถ้ามี) แนบ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหเ้ช่า(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเป็น

บุคคลธรรมดา)หรือแนบหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเป็นนติิ

บุคคล)

4. แผนท่ี แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานท่ีผลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด 
(ระบุช่ือสถานท่ีและท่ีตัง้ทุกแผ่น)

(ลงลายมือช่ือโดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการทีมี่อ านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของนติิบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปทีมี่อ านาจลงนามรับรองส าเนาทกุแผ่น)

    - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลทีมี่การย้ายทีอ่ยู่ล่าสุด(มีครบทกุหนา้และคัดลอกส าเนาจาก

กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (โดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนติิบุคคลอาจต้อง

ประทบัตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีทีร่ะบุไว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล )

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง
ค าขอย้ายสถานท่ีผลิตอาหารหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (แบบ อ.5)

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

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

         -แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนงั บริเวณ ประตู เป็นต้น

         -แสดงต าแหนง่การวางเคร่ืองจักร อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิตทีส่อดคล้องกับบัญชีรายการเคร่ืองจักร

    ก. มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณ เตรียมวัตถุดิบ

    ข. มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณปรุงผสม

    ค.  การฆ่าเช้ือหรือวิธกีารอ่ืน ๆ เช่น ผ่านความร้อน หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือท าใหแ้หง้ แล้วแต่กรณี

    ฉ. มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณ  ปิดฉลาก

    ช. มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์

    ซ. มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ

    ฌ  มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณล้างท าความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ

    ญ.  มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะก่อนและหลังใช้

    ฎ. มีหอ้งหรือตู้ส าหรับเก็บสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ

    ฐ. แสดงต าแหนง่อ่างล้างมือบริเวณผลิต

    - ชนดิภาชนะบรรจุ (ชนดิ,ขนาด,ส)ี แจ้งชนดิและสีของฝา (ถ้ามี)

    - วิธกีารบริโภคและวิธกีารใช้

    -  ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนดิ ต่อวัน ต่อสัปดาห ์หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี

    - กรรมวิธกีารล้างเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต (แจ้งสารทีใ่ช้)

    -  วิธกีารก าจัดขยะมูลฝอย (ความถี)่

    -  จ านวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย, จ านวนหอ้งน้ า, จ านวนอ่างล้างมือหนา้หรือในหอ้งส้วม)

    - เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเคร่ืองฆ่าเช้ือ(Temperature Distribution)

     -  การก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน (Schedule Process)

    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน(Process Authority)

     -  หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)

6.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (อาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ า) แนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังต่อไปน้ี

    - เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนดิ แต่ละขนาดบรรจุเพ่ือ

ก าหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเช้ือ (Heat Penetration)

    -ประเภทและชนดิของอาหารทีจ่ะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตแต่ละชนดิ

    -กรรมวิธกีารผลิตอาหารแต่ละชนดิโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธกีารผลิตทีส่อดคล้องกับเคร่ืองจักร

ทีแ่สดงไว้ในแปลนพ้ืนและในรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร

    - ทีม่าของน้ าทีใ่ช้ในการผลิต เช่น น้ าทีใ่ช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (กรณีใช้น้ าประปาใหแ้จ้งกรรมวิธกีารปรับ

คุณภาพของน้ า) น้ าทีใ่ช้ผลิตไอน้ าทีส่ัมผัสอาหาร น้ าแข็งทีใ่ช้ผสมหรือสัมผัสอาหาร น้ าทีใ่ช้ล้างภาชนะบรรจุ 

อุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ

    -สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้ าหนกั (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดงทีม่าของวัตถุดิบแต่ละ

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

      3)แสดงต าแหนง่หอ้งส้วม อ่างล้างมือ ทีเ่หมาะสม

5 รายละเอียดอ่ืนๆ ได้แก่

    -  รายการเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตทีใ่ช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากเช้ือเพลิงต่างๆ

 เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้าเปรียบเทยีบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม

    ฏ. มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณอ่ืน ๆ เช่น บริเวณกักกัน ถังหรือบ่อเก็บน้ าทีใ่ช้ในการผลิต 

และหอ้งเก็บน้ าแข็ง เป็นต้น

    ฑ.  ทอ่หรือทางระบายน้ า

     ฒ. แสดงต าแหนง่บันไดหรือลิฟท ์(ถ้ามี)

    ง. มีการแบ่งบริเวณก่อนฆ่าเช้ือและหลังการฆ่าเช้ืออย่างชัดเจน (กรณีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิ

ตามประกาศ สธ ฉบับที ่349)

    จ.   มีการแบ่งกั้นหอ้งหรือบริเวณบรรจุ (กรณีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิต้องมีหอ้งบรรจุโดยเฉพาะ)

      4) แปลนพ้ืนทกุช้ัน โดยแสดง

         -แสดงระยะ และระบุมาตราส่วน

        - แสดงการแบ่งกั้นหอ้งหรือเนือ้ทีห่รือบริเวณ โดยแยกเป็นสัดส่วนส าหรับการผลิต 

อาหารแต่ละประเภท และเป็นไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

7.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี

    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน(Process Authority)

     -  หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)

8.กรณีน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี

     -  หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต

10. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง

11. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป(กรณีผูด้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ

    - ระบุอ านาจใหชั้ดเจน เช่น มอบใหย้ื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงช่ือรับทราบข้อบกพร่อง

กรณี การขอย้ายเฉพาะสถานท่ีเก็บอาหาร
1. แบบค าขอ อ5   จ านวน 1 ฉบับ

2.เอกสารท่ีเก่ียวข้องของสถานท่ีเก็บ ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานทีเ่ก็บอาหารแหง่ใหม่

3. แผนท่ี แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ(ระบุช่ือสถานท่ีและท่ีตัง้ทุกแผ่น)

    - แผนผังภายในของสถานทีเ่ก็บอาหาร ใหถู้กต้องตามมาตราส่วน ดังนี้

5. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง

    ข. แปลนพ้ืนแสดงบริเวณของหอ้งเก็บอาหาร พร้อมประโยชนใ์ช้สอยของ

หอ้งหรือบริเวณต่าง ๆ ในช้ันของอาคารทีใ่ช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพ้ืนทีถู่กต้องพร้อมแสดง

ทศิทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละหอ้งในแบบแปลนด้วย

    ค.การจัดหอ้ง หรือบริเวณทีเ่ก็บอาหาร ดังนี้

    - ใหแ้สดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนดิเป็นสัดส่วน

    -ใหแ้สดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสว่าง

    -ใหแ้สดงอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารใหค้งสภาพตามความจ าเป็น เช่น ตู้แช่เย็น หอ้งแช่แข็ง

 เป็นต้น

(ลงลายมือช่ือโดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการทีมี่อ านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของนติิบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปทีมี่อ านาจลงนามรับรองส าเนา)

    -แผนทีส่ังเขปแสดงทีต่ั้งของสถานทีเ่ก็บอาหารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง

    ก. แผนผังแสดงต าแหนง่พร้อมประโยชนใ์ช้สอยของอาคารต่าง ๆ ใน

บริเวณทีต่ั้งของสถานทีเ่ก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (ผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน

ของนติิบุคคล)

     -  หนงัสือยินยอมใหใ้ช้สถานที่(ฉบับจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานทีผ่ลิตและสถานทีเ่ก็บอาหาร (ถ้ามี) แนบ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหเ้ช่า(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเป็น

บุคคลธรรมดา)หรือแนบหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเป็นนติิ

บุคคล)

9.กรณีนมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์แนบเอกสาร
เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี

    - กรณีผู้ด าเนนิกิจการเป็นนติิบุคคลการมอบอ านาจทัว่ไปต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของนติิบุคคลผู้ขออนญุาต 

อาจต้องประทบัตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีทีร่ะบุไว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบียน นติิบุคคล

    - เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวิธกีารในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง

    -ส าเนาผลวิเคราะหน์้ าดิบ (ถ้ามี)

    - เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาทีเ่หมาะสมในการฆ่าเชือผลิตภัณฑ์แต่ละชนดิ(Schedule Process)



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

6. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป(ฉบับจริง)(กรณีผูด้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ

    - ระบุอ านาจใหชั้ดเจน เช่น มอบใหย้ื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงช่ือรับทราบข้อบกพร่อง

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

ลงช่ือ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) o รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน 

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

วันที.่................................................................................................................................................ o รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น 

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ 

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก )

ลงช่ือ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องต้น ........................................................................

      (.................................................................................................) วันที.่.............................................................................................................

วันที.่................................................................................................................................................ ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูพ้ิจารณา............................................................................

วันที.่.............................................................................................................
คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จ านวน ….รายการตามทีร่ะบุในบันทกึข้อบกพร่องแล้ว o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ลงช่ือ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหนา้ทีเ่จ้าของเร่ือง .....................................................................................

      (.................................................................................................) วันที.่.....................................................................................................................
วันที.่......................................................................................................................................

o ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 

รับคืนค าขอ          o ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ลงช่ือ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)          o การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

      (.................................................................................................) ทา่นมีสิทธิย์ื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหค้รบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป

วันที.่................................................................................................................................................ ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนีก้็ได้ ขอใหย้ื่นค าอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อ

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันท าการ นบัแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

    - กรณีผู้ด าเนนิกิจการเป็นนติิบุคคลการมอบอ านาจทัว่ไปต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของนติิบุคคลผู้ขออนญุาต 

อาจต้องประทบัตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีทีร่ะบุไว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบียน นติิบุคคล

หมายเหต ุเอกสารท่ีเปน็ส าเนาท้ังหมดตอ้งลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิคุคล
หรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

(ส าหรับผู้ประกอบการ) ข้ันตอนท่ี 4  ลงลายมือช่ือรับทราบผลการรับค าขอ


