




 

  *** เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว กรุณำน ำเอกสำรชุดนี้มำด้วย *** 
แบบตรวจเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตท่ีเกีย่วกับอาหาร 

ประจ าป ี2562 - 2564 
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 เอกสารมอบอ านาจให้มาย่ืนเอกสาร     
1 1.1 บุคคลธรรมดา : หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)     
 1.2 นิติบุคคล : หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และประทบัตรำบริษัท) และ

ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล/กองทุนหมู่บ้ำน/รัฐวิสำหกิจชุมชน ฯลฯ (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
    

 1.3 นิติบุคคล : หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งต้ังผู้ด ำเนินกิจกำร (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)     
2 ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบ้ำน ของผู้มอบอ ำนำจ  (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)     
3 ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบ้ำน ของผู้รับมอบอ ำนำจ (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)     
 เอกสารค าขอต่ออายุ     
4 หนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญำตผลิตอำหำรเป็นใบส ำคัญเลขสถำนที่ผลิตอำหำรฯ     
5 ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.1)     
6 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3)     
7 ใบรับรองกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร ออกโดย สสจ.นครรำชสีมำ (Audit Report)    เฉพำะท่ีตั้ง อ.เมือง 
8 ใบรบัรองกำรตรวจประเมินสถำนทีผ่ลิตอำหำร ออกโดย CB บริษทัเอกชนที่ อย.รับรอง (Cer. GMP)*    เฉพำะท่ีตั้ง อ.เมือง 

9 บันทึกค ำให้กำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ     

10 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.8)     
 ใบอนุญาต     

12 ใบอนุญำตผลิตอำหำร หรือ ใบอนุญำตน ำสั่งอำหำรฯ หรือ ใบแทน ฉบับจริง    ช ำรุดให้ขอใบแทน 

13 13.1 ใบอนุญำตสูญหำย : ใบรับแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจในพ้ืนที่     
 13.2 ค ำขอใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.4)     
 13.3 ค ำขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.9)     
 ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี)     

14 14.1 ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ ส.4) และเอกสำรแนบ     
 14.2 ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรฯ (แบบ ส.5) และเอกสำรแนบ     

 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (หมายเหตุ : *รายละเอียดตามใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียม ม.44) 
กลุ่ม  ค่ำค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำร 1000 + แก้ไขเปลี่ยนแปลง 250/500 (ถ้ำมี)* + ค่ำ Audit Report 3,000-10,000 (ถ้ำมี)* 
กลุ่ม  ค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 500 + แก้ไขเปลี่ยนแปลง 500/1000 (ถ้ำมี)* + ใบอนุญำตผลิตอำหำร 5000-10000 + ใบแทนฯ 500 (ถ้ำมี) 
กลุ่ม  ค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 500 + แก้ไขเปลี่ยนแปลง 500/1000 (ถ้ำมี)* + ใบอนุญำตน ำสั่งอำหำร 15000 + ใบแทนฯ 500 (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจเอกสำรครั้งที่ 1  ถูกต้อง/ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ลงชื่อ ...................... (จนท) ว/ด/ป ตรวจสอบ ................. 

ตรวจเอกสำรครั้งที่ 2  ถูกต้อง/ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ลงชื่อ ...................... (จนท) ว/ด/ป ตรวจสอบ ................. 

*บริษัทเอกชนที่ อย.รบัรอง Audit  
https://qrgo.page.link/pYR4B 

  

รายการเอกสาร 

แบบตรวจเอกสำร และตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร 
https://qrgo.page.link/Pp4or  

ส าหรับผู้ประกอบการ 
ค ารับรอง ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรที่แนบมำเพ่ือขอต่ออำยุใบอนุญำตที่เกี่ยวกับอำหำรถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประกำร 

ลงชื่อ ........................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ) เบอร์ติดต่อ ............................................ ว/ด/ป ยื่นค ำขอ ....................... 



แบบ สบ.1 เลขรับที่                          . 
 วันที่                              . 

ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลติอำหำรที่ไม่เข้ำขำ่ยโรงงำน 
เขียนที่                                              . 
วันที่          เดือน                   พ.ศ.        . 

1.  ข้าพเจ้า                                                  อายุ                 ป ีสัญชาติ                        . 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่                                     ออกให้ ณ                                              . 
อยู่เลขที่                               ตรอก/ซอย                         ถนน                           หมู่ที่            . 
ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท์                                                   โทรสาร                                                           . 

ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ในนามของ                                                                     . 
(ชื่อผู้ขออนุญาต) 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                                            โดยมี                                                    . 
เป็นผู้ด าเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ                                                                                    . 
อยู่เลขที่                               ตรอก/ซอย                         ถนน                          หมู่ที ่            . 
ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท์                                           โทรสาร                                    และมสีถานที่เก็บอาหารอยู่ 
เลขที่                                  ตรอก/ซอย                         ถนน                           หมู่ที ่            . 
ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท์                                           โทรสาร                                    . 

2.  อาหารที่ผลิต ณ สถานที่ผลิตน้ี ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ดังน้ี 
 3.1 ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2 กรรมวิธีการผลิต 
 3.3 รายการเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทีใ่ช้ประกอบในการผลิต รวมทั้งจ านวนคนงาน 
 3.4 แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 3.5 แบบแปลนแผนผังสิ่งที่ปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิต 
 3.6 ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 
 3.7 ส าเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทน   

นิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 3.8 ส าเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ 
 3.9 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
 3.10 หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
 3.11 อื่นๆ                                                     . 
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(แบบ สบ.1) 

 
4.  ขอรับรองว่า 

4.1  การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และ 
    เก็บรักษาอาหาร 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และ 
    เก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย 
 อื่นๆ                                                                                                      . 

4.2  อาหารที่ผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                        . 

                                                                                                           . 
  ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
  ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใชใ้นอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุที่หา้มใช้ 

ในอาหาร 
  ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง 

อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย เป็นส่วนประกอบ 
  แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก 
  ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
  อื่นๆ                                                                                                     . 

4.3  ต้องยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต 
ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบก่อนการผลิตคร้ังแรกของอาหาร แต่ละรายการ
ทุกคร้ัง  ส าหรับอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร 

5. ส าหรับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายตามกลุ่ม 4 (อาหารนอกเหนือจากกลุ่ม 1, 2 และ 3)  
   ให้ยื่นขอแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต  
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค ารับรองดังกล่าวข้างต้นสามารถปฏิบัติได้ทุกประการ 

 
ลงชื่อ                                 ผู้ด าเนินกิจการ 

(                                ) 

 

หมายเหตุ  :  การฝ่าฝืนค ารับรองในข้อ 4.1-4.3 ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 

 
 
 

 

เลขรับที่                         . 
วันที่                              . 
 



หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหาร 
เป็นใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 

       เขียนที่............................................................ 
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ................ 

เรื่อง ขอรับใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด................................ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) หลักฐานใบอนุญาตผลิตอาหาร (ฉบับจริง) จ านวน ............ ฉบับ 

(2) แบบค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)  จ านวน 1 ฉบับ 

ตามท่ี......................................................................................ผู้รับอนุญาตใบอนุญาตผลิตอาหารที่ 

.......................................ส าหรับผลติอาหาร ณ สถานท่ีผลติอาหารเลขท่ี.................................................................... 

................................................................................................................................ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ซึ่งมีการใช้เครื่องจักรก าลังแรงม้าเปรียบเทียบรวมไม่ถึง 50 แรงม้าและคนงานไม่ถึง 50 คน มีความประสงค์จะ  
ขอยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหาร เพ่ือเปลี่ยนเป็นใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1) 
และขอคงไว้ซึ่งเลขประจ าสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบอาหารเดิม ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การรับเลขสารบบอาหาร ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สถานที่ผลิต รายการอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผลิต และรายละเอียดที่เกี่ ยวข้องกับการผลิต มิได้มีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไปจากที่เคยได้รับอนุญาตไว้แต่ประการใด ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ได้มีการแก้ไขหรือ    
ด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ยินดีให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา/ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด............................... พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติอาหารฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ลงชื่อ................................................................. 
 (...............................................................)   

  ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล 

(ชื่อผู้รับอนุญาต) 

(เลขท่ีใบอนุญาต) 

นครราชสีมา

นครราชสีมา



หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 

เขียน……………………..…………………………………….. 

วันท่ี…….……เดือน...………………………พ.ศ.……..……. 

 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...…………….……………….……………………………………..... (ช่ือและประเภทนิติบุคคล)

สํานักงานแหงใหญต้ังอยูเลขท่ี…………….…….…. ตรอก/ซอย……………..………… ถนน……………………….. หมูที..........………. 

ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต……………………………..……………. จังหวัด…………………………..…….………….   

โดยมี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 
(ช่ือกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 

เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย        
เลขท่ี………………………… ลงวันท่ี..........……………… ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให………………………………………………………… 

                         (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)  

เปนผูดําเนินกิจการและมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจา ในการท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ท้ังนี้โดยให……………….…………………….……………………………......…………..เปนผูลงลายมือช่ือในคํารอง คําใหการ 

 (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต) 

หนังสือช้ีแจง และลงนามในเอกสารท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเขาฯ ตออายุใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหาร การขออนุญาตใชฉลากอาหาร แกไข ตัดทอน เพิ่มเติมเอกสารเหลานั้น รับรองเอกสารตางๆ รับทราบคําส่ัง
ทางราชการ ตลอดจนกิจการอื่นๆ อันเปนปกติธุระท่ีผูรับอนุญาตโดยท่ัวๆ ไป จะพึงกระทําได 

การใดท่ีผูดําเนินกิจการและผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป ภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจนี้ 

ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ ท้ังนี้ต้ังแตวันท่ี.............................................…………………………… 

 
ลงช่ือ …………………………………...  ผูมอบอํานาจและแตงต้ัง 
        (………………………………….)  ผูดําเนินกิจการ 
 
ลงช่ือ …………………………………...  ผูมอบอํานาจและแตงต้ัง 
       (………..………………………….)  ผูดําเนินกิจการ 
 
ลงช่ือ ………………………………..….. ผูรับมอบอํานาจ 
       (………..………………………….) 
 
ลงช่ือ …………………………..……….. พยาน 
       (………………..………………….) 
 
ลงช่ือ ………………………………….... พยาน 
       (……………..…………………….) 

 

 

หมายเหตุ : ใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงชือ่ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฉบับลาสุดดวย 

ติดอากร

แสตมป 

30 บาท 

กรรมการ 

บริษัทผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพัน 
 

ประทบัตราสําคัญ
ของบริษัท 



ประทับตราสําคัญ 
ของบริษัท 

 
หนังสือมอบอํานาจ 

เขียน...........………………………………………….. 

 วันท่ี…...….เดือน..…….………..พ.ศ…….…………. 

 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา …………………………………………………………………..…………………….. (ช่ือบุคคล) 

ในนามของ…………..…………………………………………………………………………………..…………..…… (ช่ือสถานท่ีประกอบการ) 

สํานักงานแหงใหญต้ังอยูเลขท่ี…………………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน…………………………….. หมู………….....…. 

ตําบล/แขวง………………..……………….. อําเภอ/เขต…………..………….……. จังหวัด…………………………………..…….…………. 

ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให …………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปนผูมีอํานาจในการ.……………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 

การใดท่ีผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไปภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจนี้ ขาพเจาขอ      

รับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้เปนการมอบอํานาจใหเฉพาะคราว เพื่อ

ดําเนินการใดตามท่ีระบุไวขางตนเทานั้ ท้ังนี้ต้ังแตวันท่ี……………..…………..…………………….. เปนตนไป 

 
 ลงช่ือ …………………………………..….. ผูมอบอํานาจ 

       (……………………………………….) 
  
 ลงช่ือ …………………………………….….. ผูมอบอํานาจ 

        (……………………………………….) 
  
 ลงช่ือ ……………………….…………..….. ผูรับมอบอํานาจ 

       (.……………………………………….) 
  
 ลงช่ือ …………………………..………..….. พยาน 

       (……………………………………….) 
  
 ลงช่ือ …………………………………..….... พยาน 

       (.……………………………………….) 

 

หมายเหตุ : 
1.ตองระบุอํานาจใหชัดเจนวาใหกระทําการอยางใด เชน ย่ืนคําขออนุญาตผลิตอาหาร คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร 

แกไขเพ่ิมเติม ตัดทอน ชี้แจง และใหการเก่ียวกับการขออนุญาตเหลาน้ี เปนตน 
2.กรณีผูมอบอํานาจเปนนิติบุคคล ผูมอบอํานาจตองครบถวนตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล เชน กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ 

และประทับตราสําคัญของบริษัท เปนตน และตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาดวย 

 
ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 
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