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รายการเอกสาร
Link : fdakorat.wordpress.com/foodform
ก
เอกสารคาขอ
คาขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร (Audit report)
คาขอรับเลขสถานที่ผลิต/ตั้งโรงงาน/ย้ายสถานที่ ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1/อ.1/อ.5)
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)
ก
คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
ก
คาขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)
แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/เลขสารบบอาหาร
เอกสารสถานที่
รายละเอียดอื่นๆ ประกอบการขออนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบฟอร์ม)
แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิต (ตามแบบฟอร์ม)
สาเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งและที่เก็บสถานที่ผลิต
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่/สัญญาเช่า และสาเนาบัตรเจ้าบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง
แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่างๆ ของที่ตั้งและใกล้เคียง
แผนผังอาคารด้านหน้าและด้านหลัง
(ระบุมาตราส่วนจริง)
แผนผังอาคารด้านข้างซ้ายและข้างขวา
(ระบุมาตราส่วนจริง)
แผนผังอาคารด้านตัดขวาง (กรณีอาคารชั้นเดียวไม่ใช้รูปตัด) (ระบุมาตราส่วนจริง)
แบบแปลนพื้นทุกชั้น
(ระบุมาตราส่วนจริง)
ภาพถ่ายสีสถานที่ผลิตอาหาร/น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เอกสารของผู้ขออนุญาต
กรณีบุคคลธรรมดา : สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
กรณีบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
กรณีนิติบุคคล : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล/กทบ. ฯลฯ
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
เอกสารของผู้ดาเนินกิจการ
กรณีนิติบุคคล : หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
กรณีนิติบุคคล : สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ดาเนินฯ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
เอกสารมอบอานาจ (กรณีผยู้ ื่นเอกสารไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการ)
หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอานาจ
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลตรวจวิเคราะห์น้าดิบ กรณีผลิตประเภทน้าบริโภคฯ
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบสาคัญเลขสถานที่ฯ (สบ.1/1)/ใบอนุญาตฯ (อ.2)/ใบรับแจ้งความ (กรณีสูญหาย)
ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดของอาหาร (สบ.5) ฉบับจริง
อื่นๆ.................................................................................................................................

ผลตรวจเอกสาร

หมายเหตุ

สบ.1 สบ.2 อ.1 ส.4 อ.5 อ.4 แจ้งเลิก

กกรณีแก้แปลน/HP/คน/

เพิ่มประเภทอาหาร
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ระเบียบการยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร
การขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่
1. การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (เลขสถานที่ผลิตอาหาร)
2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (เลขสารบบอาหาร หรือ เลข อย.)
โดยมีรายละเอียดการยื่นขออนุญาต ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
fdakorat.wordpress.com/foodform

ขั้นตอนที่ 1 : การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (เลขสถานที่ผลิตอาหาร)
1.1 ขออนุญาตในนามบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
ติด ต่ อ ขอจดใบทะเบี ย นการค้ า หรือ ใบทะเบี ย นพาณิ ชย์ (ยื่ น จด ติดต่อขอหนังสือรับ รองการจดทะเบีย นนิติบุคคล (ยื่นจดทะเบี ย น
ทะเบีย นได้ที่ : เทศบาล องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบล ณ ที่ ตั้งของ ได้ ที่ : ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จัง หวั ด หรือ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
สถานที่ผลิต)
กระทรวงพาณิชย์ หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th)
* ช นิ ดแ ห่ งพ าณิ ช ย กิ จ ควรป รากฎ ข้ อความ “ผ ลิ ต......” ติ ดต่ อ : ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า : 044-242172,
ให้ครอบคลุมประเภทอาหารที่ผลิตและตรงตามความเป็นจริง
044-246247
ข้อจากัด : ใบอนุญ าต/ใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารจะระบุชื่ อ ใบอนุญาต/ใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารจะระบุชื่อผู้รับ อนุญาต
ผู้รับ อนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา กรณี เปลี่ย นผู้ดำเนินกิจกำร, ผู้รับ เป็ น นิ ติบุ ค คล กรณี เปลี่ ย นผู้ด าเนิ น กิจ การ หรื อผู้ ด าเนิ นกิ จ การ
อนุญำตเสียชีวิต ฉะนั้นเลข อย. ที่เคยได้รับในนำมผู้รับอนุญำตนั้นจะ เสียชีวิต เลข อย. ที่เคยได้รับ ในนามผู้รับอนุญาตนั้นยังมีสภาพคงอยู่
สิ้นสภำพโดยทัน ที ต้องติ ดต่อ สสจ.นครราชสีม า เพื่อแจ้งยกเลิ ก แต่ ต้ อ งติ ด ต่ อ สสจ.นครราชสี ม า เพื่ อเปลี่ ย นแป ลงข้ อ มู ล ใน
สถานที่ผลิตก่อนแล้วจึงขอใหม่
ใบอนุญาต/ใบสาคัญเลขสถานที่ให้เป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ :
- กรณีป ระสงค์ขออนุญาตในนามนิติบุคคลพิเศษ เช่น กองทุนหมู่บ้าน, โรงเรียน, สหกรณ์, สวนสัตว์, กองทัพ ฯลฯ ให้แ นบหลักฐาน
การได้มาซึ่งเลขนิติบุคคลนั้น หรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร แล้วแต่กรณี
- กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องยื่นหลักฐานสาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศไทย (work permit)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีครบทุกหน้า มีวัตถุป ระสงค์เกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย และคัดลอก
สาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
- สาเนาหนังสือบัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) โดยต้องมีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไ ม่เกิน 6 เดือน
(ยกเว้น ห้างหุ้นส่วนจากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพราะจะไม่มีเอกสารนี้)
- กรณี ที่มีจานวนหุ้นต่างชาติข องบริษัท ตั้ งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับ รองการประกอบธุร กิจนิติบุคคลต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือหนังสือได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- แสดงหนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้ดาเนินกิจการ 1 คน) และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
- กรณีนิติบุคคล ผู้มอบอานาจและผู้ม อบอานาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องทาหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการด้วยเช่นกัน
เนื่องจากมีหน้าที่ในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าที่ กรรมการนิติบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันในฐานะผู้ม อบอานาจ และ (2) หน้าที่ผู้
ดาเนินกิจการของใบอนุญาตผลิตอาหารในฐานะผู้รับมอบอานาจ

1.2 สถานที่ผลิตอาหารที่ขออนุญาตเป็นแบบเข้าข่ายโรงงาน หรือไม่เข้าข่ายโรงงาน*
สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
เครื่องจักร < 50 แรงม้า (HP) และ คนงาน < 50 คน
(กรอกข้อมูลในแบบคาขอ สบ.1)
*
หมายเหตุ : นิยามโรงงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562

สถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน
เครื่องจักร ≥ 50 แรงม้า (HP) หรือ คนงาน ≥ 50 คน
(กรอกข้อมูลในแบบคาขอ อ.1)

-2-

1.3 หลักฐานแสดงเลขประจาบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ
-

สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บที่จะขออนุญาตจาเป็นต้องมีข้อมูล
เลขประจาบ้านในทะเบียนบ้านทุกแห่ง
กรณีที่ผู้ดาเนินกิจการไม่ไ ด้เป็นเจ้าของกรรมสิท ธิ์ ต้องมี ห นังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง) หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิต
และสถานที่เก็บ อาหาร โดยกรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ห รือผู้ให้
เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบีย นบ้านของผู้ให้เช่า , กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือ
ผู้ให้เช่าเป็นนิ ติบุคคล ให้แนบหนังสือรับ รองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของ
กรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

1.4 กรณีเลือกใช้บริการจากหน่วยตรวจภายนอกที่ อย. รับรอง เพื่อออกใบ Audit report แทน สสจ. นครราชสีมา
-

-

กรณีนี้ขอให้ผู้ประกอบการแนบหลักฐานสาเนาแบบฟอร์มรายงานผลการ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (Audit
report) โดยขอบข่ายของประเภทอาหารที่ร ะบุในรายงานผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ต้องครอบคลุม ประเภทอาหารที่จะขออนุญาต และมีอายุ
ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสารรับรอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ตรวจสอบรายชื่อหน่วยตรวจที่ อย. รับรอง ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
Link : www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Unit.aspx

1.5 แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ประกอบการขออนุญาต อย.
-

ผู้ประกอบการสามารถวาดเอง หรือว่าจ้างหน่วยงานรัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่ต้องมีมาตราส่วนตามจริง
แบบแปลน แผนผัง ทุกแผ่น ต้องระบุข้อมูล ได้แก่ : ชื่อสถานที่ผลิตและเลขที่ตั้ง และลงลายมือชื่อ รับรองแบบแปลน แผนผัง โดย
ผู้ดาเนินกิจการ หรือ กรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ ผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองได้

- แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง
คาอธิบาย : ขอให้แสดงชื่อถนน และจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ, วัด โรงเรียน เป็นต้น
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- แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่างๆ ของที่ตั้งและใกล้เคียง
คาอธิบาย : แสดงตาแหน่งที่ขออนุญาตภายในที่ดิน และระบุประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่างๆ รวมทั้งระบบกาจัดน้าเสีย และบ่อบาดาล (ถ้ามี)

- แผนผังอาคารด้านหน้า
คาอธิบาย : ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง, พื้น, ประตู, หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น

หลังคา = เมทัลชีท

ฝาผนัง = ปูน
พื้น = ปูน

หน้าต่าง = กระจก

ประตู = เหล็ก

-4-

- แผนผังอาคารด้านข้าง
คาอธิบาย : ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง, พื้น, ประตู, หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น

หลังคา = เมทัลชีท

ฝาผนัง = ปูน
พื้น = ปูน
หน้าต่าง = กระจก

- แผนผังอาคารด้านตัดขวาง (กรณีอาคารชั้นเดียวไม่ใช้รูปตัด)
คาอธิบาย : ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงจุดประสงค์การใช้ห้องหรือบริเวณ แจ้งบริเวณบันได, ลิฟท์
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- แบบแปลนพื้นทุกชั้น
คาอธิบาย : ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์เช่น ผนัง, ประตู, หน้าต่าง, เส้นทางเข้า – ออกพนักงาน, ทางเข้า
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และทางออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
(1) แสดงตาแหน่งการวางเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต ให้สอดคล้องกับรายการเครื่องจักร
(2) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
(3) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
(4) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์
(5) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณปรุงผสม
(6) มีห้องหรือบริเวณสาหรับฆ่าเชื้อหรือวิธีการอื่นๆ เช่น ผ่านความร้อน หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือทาให้แห้ง แล้วแต่กรณี
(7) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณบรรจุ (กรณีผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิ ดสนิทต้องมีห้องบรรจุโดยเฉพาะ)
(8) มีการแบ่งบริเวณก่อนฆ่าเชื้อ และหลังการฆ่าเชื้ออย่างชัดเจน (กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศ สธ 349)
(9) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณปิดฉลาก
(10) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณล้างทาความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ และห้องหรือบริเวณเก็บ อุปกรณ์หรือภาชนะก่อนและ
หลังใช้
(11) มีห้องหรือตู้สาหรับเก็บสารเคมีทาความสะอาดหรือวัตถุมีพิษ
(12) แสดงตาแหน่งอ่างล้างมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเท้าพนักงาน
(13) แสดงตาแหน่งห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วมที่เหมาะสม และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง
(14) แสดงตาแหน่งบันไดหรือลิฟท์ (ถ้ามี)
(15) ตาแหน่งท่อหรือทางระบายน้า
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1.6 รายละเอียดอื่นๆ ประกอบการขออนุญาตผลิตอาหาร
หัวข้อ
คาอธิบาย
รายการเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิต ระบุเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า หรือใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้า
เปรีย บเที ยบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม ให้ส อดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดง
ไว้ในแปลนพื้น
จานวนคนงาน ชาย – หญิง
จาแนกเพศชาย/หญิง
จานวนห้องน้า, อ่างล้างมือหน้าห้องน้า
- คนงาน < 15 คน : ห้องส้วม 1, ที่ปัสสาวะชาย 1, อ่างล้างมือ 1
และอ่างล้างมือบริเวณผลิต
- คนงาน 15 – 39 คน : ห้องส้วม 2, ที่ปัสสาวะชาย 2, อ่างล้างมือ 2
- คนงาน 40 – 79 คน : ห้องส้วม 3, ที่ปัสสาวะชาย 3, อ่างล้างมือ 3
- คนงานตั้งแต่ 80 คนขึ้นไปจะต้องเพิ่มห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ
อย่างละ 1 ที่ต่อคนงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 50 คน
กรรมวิธีก ารผลิตอาหารทุ กประเภทที่ ยื่ นขอโดย แสดงกรรมวิธีการผลิตโดยละเอีย ด เช่น แสดงอุณหภูมิแ ละเวลาที่ใช้ และแผนภู มิ
ละเอียด
กรรมวิธีการผลิต ที่ส อดคล้องกั บ เครื่อ งจักรที่แ สดงไว้ในแปลนพื้ นและในรายการ
เครื่องมือเครื่องจักร โดยต้องระบุหมายเลขเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วย
ที่มาของน้าและการปรับคุณภาพน้าที่ใช้ในการผลิต เช่น น้าที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร/น้าที่ใช้ผลิต/ไอน้าที่สัมผัสอาหาร/น้าแข็งที่ใช้ผสม
อาหาร
หรื อสั ม ผัส อาหาร/น้ าที่ ใช้ล้ างภาชนะบรรจุ อุ ป กรณ์ และเครื่อ งจัก รต่ างๆ (แจ้ ง
กรรมวิธีการปรับคุณภาพของน้า)
กรรมวิธีการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
- แจ้งสารที่ใช้ในการล้างทาความสะอาด
- หากใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุป กรณ์การผลิตร่วมกันสาหรับ การผลิตอาหาร
หลายชนิด ต้องแสดงมาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสมเพิ่ม เติม เช่น
คู่มือการทาความสะอาด, การทดสอบความสะอาด (Swap test/ Rinse test),
การทดสอบการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ทาความสะอาด
ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุ
แจ้งชนิด, ขนาด, สี
ชนิ ด ของวั ต ถุ ดิ บ และรายละเอี ย ดแหล่ ง ที่ ม า โดยแสดงสูตร คิดเป็น 100% และแสดงที่มาของวัตถุดิบแต่ละรายการ
(ตามสูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของ - กรณี วั ต ถุ ดิ บ มี เลข อย . : ให้ แสดงเลขสารบ บ อาห าร (เลข อย.) ห รื อ
น้าหนัก)
Specification หรือ COA หรืออื่นๆ
- กรณี ที่ วั ต ถุ ดิ บ ไม่ มี เล ข อย. หรื อ Specification ห รื อ COA ต้ อ งจั ด ท า
รายละเอียดวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบนั้นๆ
ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต
ระบุประเภทและชนิดอาหาร
วิธีการบริโภคและวิธีการใช้
ระบุวิธีการบริโภคและวิธีใช้ (เช่น พร้อมบริโภค/ต้องเจือจางก่อนบริโภค ฯลฯ)
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
ระบุความถี่
วิธีการกาจัดน้าเสีย – น้าทิ้ง
ระบุวิธีการบาบัดน้าเสีย, มาตรการป้องกันเศษขยะสู่ทางระบายน้าสาธารณะ
ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด
ปริมาณการผลิตต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน แล้วแต่กรณี

1.7 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ
กรณีผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
กรณี ผลิ ต นมพร้อ มบริ โภคชนิด เหลวที่ ผ่า น
กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์
กรณี ผลิตการคัดและบรรจุผั กหรือ ผลไม้ส ด
บางชนิด

-

คาอธิบาย
แนบเอกสารแสดงรายละเอีย ดแหล่งที่ม าของน้าดิบ และสาเนาผลวิเคราะห์น้าดิบ
(ติดต่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 044-346005 ถึง 13)
แนบเอกสารหลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
แนบหลักฐานแสดงว่าแหล่งเพาะปลูกมีระบบควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกที่
ปลอดภัย
แนบทะเบียนเกษตรกร
แนบทะเบียนผู้รวบรวม หรือผู้จัดหา (ถ้ามี)
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หัวข้อ
กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(อาหารที่มีความเป็นกรดต่า)

-

กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(อาหารปรับสภาพกรด)

-

คาอธิบาย
แนบเอกสารวิ ช าการศึ กษาการทดสอบการกระจายความร้ อนในเครื่อ งฆ่ า เชื้ อ
(Temperature Distribution)
แนบเอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละ
ชนิ ด แต่ ล ะขนาดบรรจุ เพื่ อก าหนดอุ ณ หภู มิ แ ล ะเวลาในการฆ่ า เชื้ อ (Heat
Penetration)
แนบเอกสารการกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Schedule Process)
แนบหลักฐานแสดงผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)
แนบหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
กรณี ที่ใช้การผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic system) เช่น UHT ต้องแนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาสอดคล้องตาม Inspection Guideline for Aseptic system
แนบเอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด (Schedule Process)
แนบเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการในการปรับค่าความเป็นกรด – ด่าง และวิธีการ
วัดค่ าความเป็ นกรด – ด่า ง ตามความถี่ที่ เหมาะสม พร้อ มทั้ งระบุ ปั จจัย วิก ฤตที่
เกี่ยวข้องกับการปรับกรด
แนบหลักฐานแสดงผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)
แนบหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
กรณี ที่ใช้การผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic system) เช่น UHT ต้องแนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาสอดคล้องตาม Inspection Guideline for Aseptic system

1.8 ระยะเวลาดาเนินการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. รับคาขอและตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น
2. ตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
แบบแปลน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ

ระยะเวลา
หน้าที่ของผู้ยื่นขออนุญาต
ภายใน 30 นาที
- ขอรับเลขรับเรื่อง ณ ศูนย์บริการ
(นับจากเวลาเริม่ ต้นทีร่ ับคาขอ) (พกติดตัวจนกว่าเรื่องจะเสร็จสิ้น)
เจ้าของงาน
1 - 5 วันทาการ
- รอรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
(หัวหน้าทีมประเมิน)
เพื่อนัดหมายวัน เวลา ลงตรวจ
- เตรียมสถานที่พร้อมรับการตรวจ
3. คณะกรรมการเจ้าของพื้นที่
คณะกรรมการเจ้าของพื้นที่
ภายใน 30 วันทาการ
- นาตรวจสถานที่จริง พร้อมบันทึก
ดาเนินการตรวจสถานที่ครั้งที่ 1
(นับจากวันที่รับคาขอ)
ประเด็นคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่
4. คณะกรรมการเจ้าของพื้นที่
คณะกรรมการเจ้าของพื้นที่
ภายใน 30 วันทาการ
- แก้ไขปรับปรุงสถานที่ตามคาแนะนา
ดาเนินการตรวจสถานที่ครั้งที่ 2
(นับจากวันที่ตรวจสถานที่ครั้งที่ 1) จากเจ้าหน้าที่ (ควรดาเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน)
- เตรียมภาพถ่ายสถานที่และภาพถ่าย
เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
5. การกลั่นกรองก่อนออก
คณะกรรมการเจ้าของพื้นที่และ
ภายใน 15 วันทาการ
- รอรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
ใบอนุญาต
คณะกรรมการพิจารณา
(นับจากวันที่ตรวจสถานที่ครั้ง เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินและ
กลั่นกรองก่อนออกใบอนุญาต
สุดท้ายสมบูรณ์แล้ว)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
6. ลงนามใบอนุญาต
คณะกรรมการเจ้าของพื้นที่
ภายใน 10 วันทาการ
- รับใบอนุญาต ภายใน 30 วัน
เสนอเรื่องให้นายแพทย์
(นับจากคณะกรรมการอนุมัติ) - ชาระค่าธรรมเนียม
สาธารณสุขจังหวัดลงนาม
หมายเหตุ : - หากพบว่าผู้ขออนุญาตยังไม่จัดเตรียมสถานที่ผลิตให้พร้อมสาหรับการตรวจสถานที่ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคืนเรื่อง
- ในแต่ละขัน้ ตอนหากผู้ขออนุญาตไม่มาติดต่อภายใน 30 วัน เจ้าหน้าที่จะยุติการดาเนินการและพิจารณาคืนเรื่อง
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ขั้นตอนที่ 2 : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (เลขสารบบอาหาร)
การได้รับในอนุญาตผลิตอาหารเพีย งอย่างเดีย วมิได้หมายความว่าผู้ผลิตจะสามารถดาเนินการผลิตอาหารเพื่ อ
จาหน่ายได้ทันที ทั้งนี้ผู้ผลิตอาหารควบคุม เฉพาะ อาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลาก จะต้อง
ยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ก่อนจึงจะสามารถดาเนินการผลิตอาหารเพื่อจาหน่ายได้ ยกเว้นกรณี ที่เป็น
สถานที่ผลิตอาหารทั่วไป สามารถดาเนินการผลิตได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์
1. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในกลุ่มอาหารใด และประเภทอาหารใด
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แบ่งอาหารเป็น 4 กลุ่มตามระดับความเสี่ยงที่จะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
กลุ่ม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด กรรมวิธีการผลิตต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดหรือเป็นอาหารสาหรับ
ผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง เช่น ทารก
ประเภทอาหาร
1. โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารทีม่ ีโซเดียมซัยคลาเมต
2. นมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
3. วัตถุเจือปนอาหาร
4. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก

5. อาหารสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนัก
6. อาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
7. สตีวิโอไซด์และอาหารที่มีส่วนผสมของสตีวิโอไซด์

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
(ฉบับที่ 113) พ.ศ.2531
(ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537
(ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537
(ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539
(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 121) พ.ศ.2532
(ฉบับที่ 158) พ.ศ.2537
(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545

สถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์
เข้าข่าย GMP แสดงเลขสารบบอาหาร
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

กลุ่ม 2 อาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ประเภทอาหาร
1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2. นมปรุงแต่ง
3. นมเปรี้ยว
4. นมโค
5. ผลิตภัณฑ์ของนม
6. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
7. ไอศกรีม
8. กาแฟ
9. เกลือบริโภค
10. ข้าวเติมวิตามิน

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
(ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556
(ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556
(ฉบับที่ 353) พ.ศ.2556
(ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556
(ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556
(ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556
(ฉบับที่ 354) พ.ศ.2556
(ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546
(ฉบับที่ 153) พ.ศ.2537
(ฉบับที่ 150) พ.ศ.2536

สถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์
กาหนด GMP แสดงเลขสารบบอาหาร
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
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ประเภทอาหาร
11. ไข่เยี่ยวม้า
12. ครีม
13. เครื่องดื่มเกลือแร่
14. ช็อกโกแลต
15. ชา
16. ชาสมุนไพร
17. ซอสบางชนิด
18. น้าแข็ง

19. น้านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
20. น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

21. น้าปลา
22. น้าผึ้ง
23. น้ามันถั่วลิสง
24. น้ามันเนย
25. น้ามันปาล์ม
26. น้ามันมะพร้าว
27.น้ามันและไขมัน
28. น้าแร่ธรรมชาติ
29. น้าส้มสายชู
30. เนย
31. เนยแข็ง
32. เนยเทียม
33. เนยใสหรือกี
34. ผลิตภัณฑ์ปรุงรสทีไ่ ด้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
35. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
36. แยม เยลลี มาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
37. รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
38. อาหารกึ่งสาเร็จรูป

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
(ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 83) พ.ศ.2527
(ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546
(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 78) พ.ศ.2527
(ฉบับที่ 137) พ.ศ.2534
(ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524
(ฉบับที่ 135) พ.ศ.2534
(ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 23) พ.ศ.2522
(ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 56) พ.ศ.2524
(ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 57) พ.ศ.2524
(ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 248) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543

สถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์
กาหนด GMP แสดงเลขสารบบอาหาร
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
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กลุ่ม 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก
ประเภทอาหาร
1. ขนมปัง
2. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
3. น้าเกลือปรุงอาหาร
4. แป้งข้าวกล้อง
5. ผลิตภัณฑ์จากเนือ้ สัตว์
6. วัตถุแต่งกลิ่นรส
7. วุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี
8. หมากฝรั่งและลูกอม
9. อาหารพร้อมปรุงและอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
10. อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
11. อาหารซึ่งมีการใช้กรรมวิธีการฉายรังสี
12. อาหารทัว่ ไปที่เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
(ฉบับที่ 224) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 225) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 44) พ.ศ.2523
(ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 100) พ.ศ.2529
(ฉบับที่ 263) พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 238) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 103) พ.ศ.2529
(ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545

สถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์
เข้าข่าย GMP แสดงเลขสารบบอาหาร
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

กลุ่ม 4 อาหารทั่วไป
เป็นอาหารที่นอกเหนือจาก 3 กลุ่มแรก อาหารทั่วไปจาแนกได้เป็น 9 ชนิด คือ
1. สัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อสัตว์สด สัตว์น้าสด ไข่สด
2. พืชและผลิตภัณฑ์ เช่น พืชผักสด ผลไม้สด ถั่วและนัต
3. สารสกัด/สารสังเคราะห์ เช่น สารสกัดจากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
4. สารอาหาร เช่น กรดอะมิโนที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
5. แป้งและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งมันสาปะหลัง วุ้นเส้น ก๋วยเตีย๋ ว
6. ผลิตภัณฑ์สาหรับทาอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค
7. เครื่องปรุงรส เช่น ผงเครื่องปรุงรสในซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
8. น้าตาล เช่น น้าตาลทราย, แบะแซ
9. เครื่องเทศ เช่น มัสตาร์ด พริกไทย พริกป่น
*สถานที่ผลิตอาหารทั่วไปไม่เข้าข่าย GMP ยกเว้นอาหารแช่เยือกแข็งที่ได้ผ่านการเตรียม (Prepared) หรือการแปรรูป (Processed)

2. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นยื่นคาขอแบบใด
สถานที่ผลิต

1. ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(ใบอนุญาต สบ.1)
2. เข้าข่ายโรงงาน
(ใบอนุญาต อ.2)

กลุ่ม 1
อาหารควบคุมเฉพาะ
ยื่นแบบ สบ.3
ยื่นแบบ อ.17

กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
อาหารที่กาหนดคุณภาพ/มาตรฐาน อาหารที่ต้องมีฉลาก
ยื่นแบบ สบ.5 หรือ สบ.7
ยื่นแบบ สบ.5 หรือ สบ.7
(แล้วแต่กรณี)
(แล้วแต่กรณี)
ยื่นแบบ สบ.5 หรือ สบ.7
ยืน่ แบบ สบ.5 หรือ สบ.7
(แล้วแต่กรณี)
(แล้วแต่กรณี)

กลุ่ม 4
อาหารทั่วไป
ยื่นแบบ สบ.7
ยื่นแบบ สบ.7

2.1 คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
2.2 คาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.17)
2.3 ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5, สบ.7)
(รายละเอียดและหลักฐานประกอบการยื่นขอ ดูจากระเบียบการแต่ละแบบ)
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โทร 044-465011-4 ต่อ 105 โทรสาร 044-465021 e-mail : fdakorat@hotmail.com website : http://fdakorat.wordpress.com

คำขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร

เลขรับที่………….…...……………..
วันที…่ ………….….….…………...…
ผู้รับคาขอ……………………………

1.รำยละเอียดผู้ยื่นคำขอ
ชื่อ-สกุล........................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ...........................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.........................................................ออกให้ ณ ................................................................
กรณีผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดาเนินกิจการเป็นชาวต่างชาติให้ระบุ
หนังสือเดินทาง (Passport) เลขที่..................................................................หมดอายุวันที่.....................................และ
หนังสืออนุญาตทางาน (Work permit) เลขที่......................................................หมดอายุวันที่.....................................
บ้านเลขที่.................................ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................................
หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์................................................e-mail........................................................
ขอรับบริการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารในนามของ..................................................................................
(ชื่อผู้ขอรับกำรตรวจประเมิน)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............................................โดยมี นาย/นาง/นางสาว...............................................................
เป็นผู้ดาเนินกิจการ/ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล ณ สถานที่ผลิตชื่อ...........................................................................
สถำนที่ผลิต และสถำนที่เก็บอำหำร (หลัก)
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
เลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................................................
หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด...............................................โทรศัพท์......................................................โทรสาร...............................................
หมำยเหตุ : กรณีมีหมำยเลขประจำบ้ำนมำกกว่ำ 1 แห่ง (สถำนที่ผลิตเป็นตึกที่มีหลำยคูหำติดกัน) โปรดระบุสถำนที่ผลิตรอง

สถำนที่ผลิตรองแห่งที่ 1 (ถ้ำมี)
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
เลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................................................
หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด...............................................โทรศัพท์......................................................โทรสาร...............................................
สถำนที่ผลิตรองแห่งที่ 2 (ถ้ำมี)
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
เลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................................................
หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด...............................................โทรศัพท์......................................................โทรสาร...............................................
สถำนที่ผลิตรองแห่งที่ 3 (ถ้ำมี)
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
เลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................................................
หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด...............................................โทรศัพท์......................................................โทรสาร...............................................
สถำนที่ผลิตรองแห่งที่ 4 (ถ้ำมี)
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
เลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................................................
หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด...............................................โทรศัพท์......................................................โทรสาร...............................................
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สถำนที่เก็บอำหำร (โปรดทาเครื่องหมาย ✓)
❑ อยู่ในสถานที่เดียวกับสถานที่ผลิตหลักหรือรอง ไม่ต้องระบุข้อมูล
❑ ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกับสถานที่ผลิตหลัก โปรดระบุข้อมูลด้ำนล่ำง
สถำนที่เก็บอำหำรแห่งที่ 1 (ถ้ำมี)
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
เลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................................................
หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด...............................................โทรศัพท์ ......................................................โทรสาร...............................................
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร..............................................e-mail..........................................................
สถำนที่เก็บอำหำรแห่งที่ 2 (ถ้ำมี)
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
เลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................................................
หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด...............................................โทรศัพท์......................................................โทรสาร...............................................
รหัสประจาบ้าน................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร..............................................e-mail..........................................................
2. ประสงค์ทขี่ อรับกำรตรวจประเมิน
(สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 วัตถุประสงค์ หำกเป็นกำรขออนุญำตผลิตอำหำร (ขอใหม่) จะเลือกได้เฉพำะข้อ 2.1 เท่ำนั้น)

❑ 2.1 ขออนุญาตผลิตอาหาร (ขอใหม่)
❑ 2.2 ขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่มประเภท
❑ 2.3 ย้ายสถานที่ผลิต และที่เก็บอาหาร
❑ 2.4 เพิ่ม-ลด สถานที่ผลิตอาหาร, เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักร
❑ 2.5 ยกเลิกกลุ่มประเภทอาหาร ในกรณีที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักร
❑ 2.6 ย้ายสถานที่เก็บอาหาร (กรณีสถานที่เก็บไม่ได้อยู่ที่เดียวกับสถานที่ผลิต)
❑ 2.7 เพิ่มสถานที่เก็บ (เฉพาะสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป)
❑ 2.8 แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร
❑ 2.9 ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
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3. ประเภทอำหำรที่ประสงค์จะขอรับกำรตรวจประเมิน
ประเภทอำหำร
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข )

กรรมวิธีกำรผลิตหลัก

ลักษณะหรือ
รูปแบบอำหำร

เป็นอำหำร
วัตถุประสงค์พิเศษ
(โปรดทาเครื่องหมาย ✓)

4. ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตกาลังแรงม้าเปรียบเทียบรวม แรงม้า........................... คนงาน.........................คน
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5. คำรับรอง
❑ ข้าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารที่ แ นบมาพร้ อมกั บค าขอตรวจประเมิ นสถานที่ผลิ ตและเก็บ อาหาร ถูก ต้อ ง
ครบถ้วนทุกประการ (ตามแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องกรณี ขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและ
เก็บอาหาร)
❑ ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าจัดส่งเอกสารแบบแปลนแผนผังหรือ เอกสารที่เจ้าหน้ าที่ร้องขอให้ ภายในระยะเวลา
ที่ ต กลงกั น หากไม่ ส ามารถจั ด ส่ ง เอกสารได้ ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลาที่ ต กลงกั น ยิ น ยอมให้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคืนคาขอ โดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้มีการชาระไว้ก่อนหน้านี้
❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมกับการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน ตามกาหนดวันนัด
ตรวจ หากไม่สามารถจัดเตรีย มสถานที่ใ ห้พร้อมภายในระยะเวลาดังกล่าว ยินยอมให้สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาคืนคาขอ โดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมที่ได้มีการชาระไว้ก่อนหน้านี้
❑ กรณี ผ ลิ ตอาหารหลายชนิด และมี การใช้ ส ถานที่ เครื่ องมื อเครื่อ งจัก รหรือ อุป กรณ์ การผลิ ตร่ วมกัน จะมี
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสมเพิ่ม เติม และจะไม่ใช้พื้นที่ เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การ
ผลิ ต ร่ ว มกั น ระหว่ า งการผลิ ต อาหารบางประเภทที่ ต้ อ งมี ม าตรการป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นข้ า งระหว่ า ง
สายการผลิตที่เข้มงวด อาทิเช่น
• การผลิต ผลิตภัณฑ์ อาหารวัตถุประสงค์พิเศษที่ใช้สาหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (เด็กทารก ผู้ ป่วย สตรี
มีครรภ์) ร่วมกับการผลิตอาหารกลุ่มอื่นๆ
• การผลิตผลิตเสริมอาหารที่ใช้ห้อง/บริเวณ หรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่สัม ผัสกับอาหารร่วมกับ
การผลิตอาหารประเภทอื่น เป็นต้น
❑ กรณีที่ขออนุญาตผลิตอาหารในครั้งนี้มิได้เป็นการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients)
ที่ยังไม่ได้กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) หรือเป็นการผลิต
อาหารโดยใช้ เทคโนโลยีใ หม่ หรือ ใช้กรรมวิธีการผลิ ตที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยมี
การพิจารณาอนุญาตกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานรับรองความปลอดภัยทาง
วิชาการที่ชัดเจนเพียงพอ
โดยหากผู้ขออนุญาตนั้นประสงค์ที่จะผลิตอาหารตามที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องผ่านการประเมินความ
ปลอดภั ย โดยผู้ เชี่ ย วชาญที่ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยารั บ รองหรื อ ผ่ า นการรั บ รองโดย
คณะอนุกรรมการอาหารที่เกี่ยวข้องมาก่อน (แนบหลักฐาน)
❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถานที่ผลิตและเก็บอาหารที่ขอรับ การตรวจประเมินจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายและผู้อนุ ญาตก าหนด และขอรับรองว่า เอกสารที่แ นบมาพร้อมคาขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้ว น
เป็นไปตามข้อเท็จจริงทุกประการ
❑ ข้าพเจ้ารับ ทราบแล้ว ว่า หากมี ข้อผิ ดพลาด ข้อ บกพร่ อง ไม่เป็ นไปตามข้อ เท็จ จริงที่ ได้ยื่ นคาขอ หรือ ไม่
สอดคล้องตามเงื่อนไขที่กฎหมาย/ผู้อนุญาตกาหนด หรือไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ประเมิ น ได้ใ ห้ ข้อ สังเกต/แนะน าจากการตรวจประเมิ น หรือ พบความไม่ สอดคล้อ งในภายหลั งนั้น จะไม่
สามารถใช้ผลการตรวจประเมินดังกล่าวในการยื่นขออนุญาตได้
ลงชื่อ.......................................................
(........................................................)
(ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล)
ผู้ยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
วันที่..................................................
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เลขรับที่
วันที่

แบบ สบ.1

.
.

คำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน
เขียนที่
วันที่

เดือน

.
.

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า
อายุ
ปี สัญชาติ
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ
อยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ในนามของ

หมู่ที่

.
.
.
.
.
.

(ชื่อผู้ขออนุญาต)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
เป็นผู้ดาเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ
อยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์
โทรสาร
2. อาหารที่ผลิต ณ สถานที่ผลิตนี้ ได้แก่

โดยมี
ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

.
.
หมู่ที่
.
.
และมีสถานที่เก็บอาหารอยู่
หมู่ที่
.
.
.

3. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการยื่นคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ดังนี้
 3.1 คาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จานวน 1 ฉบับ
 3.2 กรรมวิธีการผลิต
 3.3 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบในการผลิต รวมทั้งจานวนคนงาน
 3.4 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างที่ อยู่ในบริเ วณใกล้เคียง
 3.5 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิต
 3.6 สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 3.7 สาเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับ รองการจดทะเบีย น วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 3.8 สาเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์
 3.9 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
 3.10 หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
 3.11 อื่นๆ
.

-2(แบบ สบ.1)

เลขรับที่
วันที่

4. ขอรับรองว่า
4.1 การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
เก็บรักษาอาหาร
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
เก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย
 อื่นๆ
.
4.2 อาหารที่ผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
.
.
 ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุที่หา้ มใช้
ในอาหาร
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย เป็นส่วนประกอบ
 แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก
 ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ว ยเรื่องภาชนะบรรจุ
 อื่นๆ
.
4.3 ต้องยื่นคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต
ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบก่อนการผลิตครั้งแรกของอาหาร แต่ละรายการ
ทุกครั้ง สาหรับอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร
5. สาหรับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่ายตามกลุ่ม 4 (อาหารนอกเหนือจากกลุ่ม 1, 2 และ 3)
ให้ยื่นขอแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คารับรองดังกล่าวข้างต้นสามารถปฏิบัติได้ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ดาเนินกิจการ
)

หมายเหตุ : การฝ่าฝืนคารับรองในข้อ 4.1-4.3 ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

.
.

แบบ อ.1

คำขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตอำหำร

เลขรับที่..……………………….……
วันที…่ ……………………….....…….
ผู้รับคาขอ................................

เขียนที่………...................……………..…………
วันที่……..….เดือน…………….…..พ.ศ………..………
1. ข้าพเจ้า………………………………………………………………....……..… อายุ…………..……ปี สัญชาติ……………..………….
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่………………………………………………..…………….ออกให้ ณ………………………...……………….……..
อยู่เลขที่…………..….…ซอย…….………..…..ถนน…………….…..…….หมู่ที่………………….ตาบล/แขวง………………….…………...……
อาเภอ/เขต………………………………………..……จังหวัด…………………….…..………………...โทรศัพท์…….………………………………..
2. ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ………………………………….....……..…………………….……….…….
(ชื่อผู้ขออนุ ญาต)

โดยมี………………………………………………….……....เป็นผู้ดาเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ………………………………………………..
อยู่เลขที่…………..….…ซอย…….………..…..ถนน…………….…..…….หมู่ที่………………….ตาบล/แขวง………………….…………...……
อาเภอ/เขต………………………………………..……จังหวัด…………………….…..………………...โทรศัพท์…….………………………………..
และมีสถานที่เก็บอาหาร อยู่เลขที่………....………….ซอย………..………….…ถนน…………..……..…..…….หมู่ที่………………….….....
ตาบล/แขวง………………...…….…อาเภอ/เขต………….….….…...……จังหวัด….……….…………...โทรศัพท์…………………………..…..
3. เพื่อผลิตอาหาร………………………………………………………………………………………………….…………………..……..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แ นบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ
(1) รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิตอาหารจานวน 2 ชุด
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จานวน 2 ชุด
(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน จานวน 2 ชุด
(4) สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
(5) สาเนาหรือ รู ปถ่ ายหนังสื อรับ รองการจดทะเบีย น วัต ถุป ระสงค์ และผู้มี อานาจลงชื่อ แทนนิ ติบุ คคล
ผู้ขออนุญาต
(6) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
(7) สาเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
(8) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
(ลายมือชื่อ)…..……………..…………..…………..ผู้ยื่นคาขอ

รายละเอียดอื่นๆ ประกอบการขออนุญาตผลิตอาหาร
ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร.....................……………………..……………………..………...อยู่เลขที่……...…..…ซอย……………....………
ถนน………………..……….หมู่ที่…..…..…….ตาบล……….……..…….....…..อาเภอ……..……..……………..……จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
1……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
2……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
3……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
4……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
5……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
6……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
7……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
8……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
9……………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
10…………………………………………………..……………………………………………………………… ขนาด…………………..แรงม้า
รวม......................แรงม้า
2. จานวนคนงาน ชาย…….………..คน หญิง….……………..คน
3. จานวนห้องนา..............................ห้อง
จานวนอ่างล้างมือหน้าห้องนา...............อ่าง จานวนอ่างล้างมือบริเวณผลิต......................อ่าง
4. กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
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5. ที่มาของนาและการปรับคุณภาพนาที่ใช้ในการผลิตอาหาร
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
6. กรรมวิธีล้างเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์การผลิต
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
7. ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุ
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
8. ชนิดของวัตถุดิบและรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหาร, สีผสมอาหาร, วัตถุกันเสีย (ถ้าใช้)
1…………………………………………………..………………………….…… เลขสารบบอาหาร……….………………..……….……………
2…………………………………………………..………………………….…… เลขสารบบอาหาร……….………………..……….……………
3…………………………………………………..………………………….…… เลขสารบบอาหาร……….………………..……….……………
4…………………………………………………..………………………….…… เลขสารบบอาหาร……….………………..……….……………
5…………………………………………………..………………………….…… เลขสารบบอาหาร……….………………..……….……………
9. วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
10. วิธีการกาจัดนาเสีย-นาทิง
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
11. ปริมาณการผลิตต่อวัน
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………...…………………………………………………………………………
ลงชื่อผู้ขออนุญาต………………….…….………………..….
(……………............……………………)
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แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิต
สถานที่ผลิตอาหารชื่อ…………………..............................……………………..
1. รายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ให้แจ้งรายละเอียดเครื่องจักร ได้แก่ ชนิด ขนาด และแรงม้า ของเครื่องจักรที่จะใช้
1.1 ถ้าเป็นเครื่องจักรที่ไม่อาจระบุแรงม้าได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ระบุพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
แรงม้าเปรียบเทียบ = กิโลวัตต์ / 0.746 = (กิโลโวลท์ x แอมแปร์ x 0.8) / 0.746
(กรณีคานวณ แรงม้าเปรียบเทีย บของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ เครื่องผนึกถุงพลาสติ ก
ให้นาแรงม้าเปรียบเทียบที่คานวณได้จากสูตรด้านบน คูณด้วย 0.6 จะได้แรงม้าเปรียบเทียบจริง)
1.2 เตาไฟให้ระบุชนิด ขนาด และแบบของเตา ขนาดของห้องเผา ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้และปริมาณใช้ต่อหนึ่งชั่วโมง
1.3 เตาแกส ให้ระบุปริมาณที่ใช้ต่อหนึ่งชั่วโมง เพื่อคานวณจากสูตร
แรงม้าเปรียบเทียบ (กรณีมี blower) = 0.2 x 16.6 x น้าหนักแก๊สที่ใช้เป็นกิโลกรัมต่อชั่วโมง
แรงม้าเปรียบเทียบ (กรณีไม่มี blower) = 0.1 x 16.6 x น้าหนักแก๊สที่ใช้เป็นกิโลกรัมต่อชั่วโมง
1.4 หม้อน้าให้ระบุแ รงม้า (Boiler Horse Power) จาก (Name Plate) ปริม าณไอน้า (Steam Rate) ที่ใช้ หรือจะ
แสดงแบบหม้อน้าก็ได้
ลาดับ

2. จานวนคนงาน………….คน
3. จานวนห้องน้า………….ห้อง

เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์

จานวน

กาลังแรงม้า

ชาย……..…….คน หญิง………………คน
จานวนอ่างล้างมือหน้าห้องน้า…….….…ที่
ลงชื่อ………….…………..………ผู้ขออนุญาต
วันที่….……/…....…/…….….

ติดอากร
แสตมป
30 บาท

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ
เขียน……………………..……………………………………..
วันที่…….……เดือน...………………………พ.ศ.……..…….

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...…………….……………….……………………………………..... (ชื่อและประเภทนิติบุคคล)
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่…………….…….…. ตรอก/ซอย……………..………… ถนน……………………….. หมูที..........……….
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต……………………………..……………. จังหวัด…………………………..…….………….
โดยมี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
(ชื่อกรรมการที่มอี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั )

เปน ผูม ีอํา นาจจัด การแทนนิต ิบุค คล ปรากฏตามหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิต ิบุค คล กระทรวงพาณิช ย
เลขที่………………………… ลงวันที่..........……………… ขอมอบอํานาจและแตงตั้งให…………………………………………………………
(ชื่อผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)

เปนผูดําเนิน กิจการและมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจา ในการที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญ ญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ทั้งนี้โดยให……………….…………………….……………………………......…………..เปนผูลงลายมือชื่อในคํารอง คําใหการ
(ชื่อผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)

หนังสือชี้แจง และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเขาฯ ตออายุใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร การขออนุญาตใชฉลากอาหาร แกไข ตัดทอน เพิ่มเติมเอกสารเหลานั้น รับรองเอกสารตางๆ รับทราบคําสั่ง
ทางราชการ ตลอดจนกิจการอื่นๆ อันเปนปกติธุระที่ผูรับอนุญาตโดยทั่วๆ ไป จะพึงกระทําได
การใดที่ผูดําเนินกิจการและผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป ภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจนี้
ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่.............................................……………………………

ประทับตราสําคัญ
ของบริษัท

ลงชื่อ …………………………………... ผูมอบอํานาจและแตงตั้ง
(………………………………….) ผูด ําเนินกิจการ
ลงชื่อ …………………………………... ผูมอบอํานาจและแตงตั้ง
(………..………………………….) ผูดําเนินกิจการ
ลงชื่อ ………………………………..….. ผูรับมอบอํานาจ
(………..………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
(………………..………………….)
ลงชื่อ ………………………………….... พยาน
(……………..…………………….)

หมายเหตุ : ใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงชือ่ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฉบับลาสุดดวย

กรรมการ
บริษัทผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพัน

ติดอากร
แสตมป
30 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
เขียน...........…………………………………………..
วันที่…...….เดือน..…….………..พ.ศ…….………….

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา …………………………………………………………………..…………………….. (ชื่อบุคคล)
ในนามของ…………..…………………………………………………………………………………..…………..…… (ชื่อสถานที่ประกอบการ)
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่…………………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน…………………………….. หมู………….....….
ตําบล/แขวง………………..……………….. อําเภอ/เขต…………..………….……. จังหวัด…………………………………..…….………….
ขอมอบอํานาจและแตงตั้งให ……………………………………………………………………………………………………………………………
เปนผูมีอํานาจในการ.……………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
การใดที่ ผู รั บ มอบอํ า นาจดั ง กล า วได ก ระทํ า ไปภายใต ข อบเขตแห ง การมอบอํ า นาจนี้ ข า พเจ า ขอ
รับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้เปนการมอบอํานาจใหเฉพาะคราว เพื่อ
ดําเนินการใดตามที่ระบุไวขางตนเทานั้ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่……………..…………..…………………….. เปนตนไป
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัท

ลงชื่อ …………………………………..….. ผูมอบอํานาจ
(……………………………………….)
ลงชื่อ …………………………………….….. ผูมอบอํานาจ
(……………………………………….)
ลงชื่อ ……………………….…………..….. ผูรับมอบอํานาจ
(.……………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..………..….. พยาน
(……………………………………….)
ลงชื่อ …………………………………..….... พยาน
(.……………………………………….)

หมายเหตุ :
1.ตองระบุอํานาจใหชัดเจนวาใหกระทําการอยางใด เชน ยื่นคําขออนุญาตผลิตอาหาร คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
แกไขเพิ่มเติม ตัดทอน ชี้แจง และใหการเกี่ยวกับการขออนุญาตเหลานี้ เปนตน
2.กรณีผู มอบอํานาจเปนนิ ติบุคคล ผูมอบอํานาจต องครบถ วนตามหนังสื อรับรองจดทะเบี ยนนิติบุคคล เชน กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อ
และประทับตราสําคัญของบริษัท เปนตน และตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาดวย

