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เลขรับที่......................................... 
วันท่ี............................................. 

     ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
  
 ออกตรวจสถานท่ีในวันท่ี...............................................โดย   1...................................................  2................................................... 

 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และเป็นอ านาจของ    O นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   O เภสัชกร 7 
   ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 121/2549  ข้อ................................................................. 
   ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 495/2555  ข้อ................................................................. 

  เห็นควร           O อนุญาต              O ไม่อนุญาต 
     
    
                                (                            )  ................................. 
                                                                                       ผู้ด าเนินการ           .................................. 
              อนุญาต 
 
..............................................                      



 

 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตขอเลขประจ าสถานที่ผลิต/น าหรือสั่งอาหาร 
ขอเลขสถานท่ี(ไม่เข้าข่ายโรงงาน) ตั้งโรงงานผลิตอาหาร(เข้าข่ายโรงงาน) ขออนุญาตน าหรือสั่งอาหาร 

1) ใบปะหน้า 
2) สบ.1(พิมพ์)  2 ฉบับ 
3) แผนผังทีต่ั้งและแผนผังภายใน 
4) รายการเครื่องมือ/เครื่องจักร 
5) ส่วนประกอบและกระบวนการผลิตอาหาร 
6) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานท่ีผลิต 
7) เอกสารประกอบ* 
 

1) ใบปะหน้า 
2) อ.1 
3) แผนผังที่ตั้งและแผนผังภายใน 
4) รายการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด 
     (ระบุท่ีตั้งเครื่องจักร) 
5) ส่วนประกอบและกระบวนการผลิตอาหาร 
6) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานท่ีผลิต 
7) เอกสารประกอบ*  

1) ใบปะหน้า 
2) อ.6 
3)แผนผังที่ตั้งและแผนผังภายใน 
4) รูปถ่าย 
  -ป้ายช่ือบริษัท,ป้ายสถานท่ีน าหริสั่งอาหาร 
   -ป้ายบริเวณเก็บผลิตภัณฑ,์ป้ายบอกประเภท 
     อาหาร 
5) ส่วนประกอบและกระบวนการผลิตอาหาร 
6) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานท่ีน าหรือสั่งอาหาร 
7) เอกสารประกอบ* 

แก้ไขรายการใบอนุญาต สบ.1 แก้ไขรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร แก้ไขรายการใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหาร 
1) ใบปะหน้า 
2) สบ.1 (ส าเนา) 
3) สบ.2 (พิมพ์)  2 ฉบับ 
4) เอกสารประกอบ* 

1) ใบปะหน้า 
2) ใบอนุญาตผลิตอาหารตัวจริง 
3) ส.4 
4) เอกสารด าเนินการตามนิติบุคคล 

1) ใบปะหน้า 
2) ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารตัวจริง 
3) ส.5 
4) เอกสารด าเนินการตามนิติบุคคล 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตขอเลขสารบบอาหาร 
อาหารกลุ่ม  1 อาหารกลุ่ม 2, 3 

ขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร ขอใช้ฉลากอาหาร ขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
1) ใบปะหน้า 
2) ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร/น าสั่ง 
3) อ.17 พร้อมฉลากจ านวน 5  ชุด 
4) ผลวิเคราะห์  5  ชุด  (ส าเนาใบเสร็จ  1 ใบกรณี
ยังไม่ได้ผลวิเคราะห)์ 
5) เอกสารประกอบ* 

1) ใบปะหน้า 
2) ส าเนา สบ.1 
3) สบ.3 (พิมพ์) พร้อมฉลาก  5  ชุด 
4) ผลวิเคราะห์  5 ชุด (ส าเนาใบเสร็จ 1 ใบกรณ ี
ยังไม่ได้ผลวิเคราะห ์
5) เอกสารประกอบ* 

1) ใบปะหน้า 
2) สบ.5 (พิมพ์) จ านวน 2 ฉบับ 
3) ส าเนา สบ.1/ใบอนุญาตผลติ/ใบอนุญาตน า
สั่ง 
4) ส่วนประกอบอาหารพร้อมวิธีการผลิต 
5) เอกสารประกอบ* 

แก้ไขทะเบียนต ารับ 
 

แก้ไขฉลากอาหาร 
 

แก้ไขการจดทะเบียนอาหาร/ 
แจ้งรายละเอียดอาหาร 

1) ใบปะหน้า 
2) อ.19 พร้อมฉลาก 5 ชุด 
3) ทะเบียนต ารับ (ฉบับจริง) 
4) เอกสารประกอบ* 

1) ใบปะหน้า 
2) สบ.4 (พิมพ์) พร้อมฉลาก  5 ชุด 
3) ฉลากอาหาร (สบ.3 ฉบับจริง) 
4) เอกสารประกอบ* 

1) ใบปะหน้า 
2) สบ.6 (พิมพ์) จ านวน 2 ฉบับ 
3) เอกสารประกอบ* 

หมายเหตุ 1.  เข้าข่ายโรงงาน  หมายถึง  มีเครื่องจักรมากกว่า  5  แรงม้าหรือคนงานมากกว่า  7  คน 
        2.  เซ็นต์รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกแผ่น 
เอกสารประกอบ*  นิติบุคคล                  บุคคลธรรมดา 
          -หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท                   -ส าเนาทะเบียนการค้า/พาณิชย ์
                                     -หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ               -ส าเนาบัตรประชาชน 
                                     -หนังสือมอบอ านาจ                                                        -ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                                     -ส าเนาบัตรประชาชน(ผู้รับ-ผู้มอบอ านาจ)-ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับ-ผู้มอบอ านาจ) 


