




แบบ สบ.1 เลขรับที่                          . 
 วันที่                              . 

ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน 
เขียนที ่                                             . 
วันที่          เดือน                   พ.ศ.        . 

1.  ข้าพเจ้า                                                  อายุ                 ปี สัญชาติ                        . 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                     ออกให้ ณ                                              . 
อยู่เลขท่ี                               ตรอก/ซอย                         ถนน                           หมู่ที ่           . 
ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                                      . 
โทรศัพท์                                                   โทรสาร                                                           . 

ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ในนามของ                                                                     . 
(ชื่อผู้ขออนุญาต) 

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

2.  อาหารที่ผลิต ณ สถานที่ผลิตนี้ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานในการยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร ดังนี้ 
 3.1 ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2 กรรมวิธีการผลิต 
 3.3 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิต รวมทั้งจ านวนคนงาน 
 3.4 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 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 อ่ืนๆ                                                     . 



-2- 
(แบบ สบ.1) 

 
4.  ขอรับรองว่า 

4.1  การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ 
    เก็บรักษาอาหาร 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ 
    เก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย 
 อ่ืนๆ                                                                                                      . 

4.2  อาหารที่ผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                        . 

                                                                                                           . 
  ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
  ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุท่ีห้ามใช้ 

ในอาหาร 
  ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลติ น าเข้า หรือจ าหนา่ย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่อง 

อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย เป็นส่วนประกอบ 
  แสดงฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก 
  ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
  อ่ืนๆ                                                                                                     . 

4.3  ต้องยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดของอาหารที่ผลิต 
ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบก่อนการผลิตครั้งแรกของอาหาร แต่ละรายการ
ทุกครั้ง  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                              . 
 



 

หนังสือแจงความประสงคขอเปล่ียนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหาร 
เปนใบสําคญัเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน 

 
       เขียนที่............................................................ 

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

เรื่อง ขอรับใบสําคัญเลขสถานทีผ่ลติอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน 
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
สิ่งที่สงมาดวย (1) หลักฐานใบอนุญาตผลิตอาหาร (ฉบับจริง) จํานวน ............ ฉบับ 
 (2) แบบคําขอรับเลขสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1)  จํานวน 1 ฉบับ 
  

ตามที่......................................................................................ผูรับอนุญาตใบอนุญาตผลิตอาหารที ่

.......................................สําหรับผลิตอาหาร ณ สถานที่ผลิตอาหารเลขที.่................................................................... 

................................................................................................................................ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
ซึ่งมีการใชเครื่องจักรกําลังแรงมาเปรียบเทียบรวมไมถึง 50 แรงมาและคนงานไมถึง 50 คน มีความประสงคจะ 
ขอยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหาร เพ่ือเปลี่ยนเปนใบสําคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (สบ.1/1)  
และขอคงไวซึ่งเลขประจําสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบอาหารเดิม ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาวาดวยเรื่อง การรับเลขสารบบอาหาร ทั้งน้ีขาพเจาขอรับรองวา สถานที่ผลิต รายการอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณที่จะใชในการผลิต และรายละเอียดที่เก่ียวของกับการผลิต มิไดมีการเปลี่ยนแปลง
แกไขไปจากที่เคยไดรับอนุญาตไวแตประการใด ซึ่งหากพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวา ไดมีการแกไขหรือ   
ดําเนินการไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ยินดีใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด............................... พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติอาหารฯ ตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
  
   

      ลงช่ือ................................................................. 
                                                                              (...............................................................)                                                       

                                  ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล 
 

 
 

(ช่ือผูรับอนุญาต) 

(เลขท่ีใบอนุญาต) 



 

หนังสือแจงความประสงคขอเปล่ียนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหาร 
เปนใบสําคญัเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(กรณเีปล่ียนแปลงรายการอนุญาต) 

 
       เขียนที่............................................................ 

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

เรื่อง ขอรับใบสําคัญเลขสถานทีผ่ลติอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน 
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
สิ่งที่สงมาดวย (1) หลักฐานใบอนุญาตผลิตอาหาร (ฉบับจริง) จํานวน ............ ฉบับ 
  (2) คําขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเกบ็อาหาร จํานวน  1  ชุด 
 (3) แบบคําขอรับเลขสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1)  จํานวน 1 ฉบับ 

ตามที่......................................................................................ผูรับอนุญาตใบอนุญาตผลิตอาหารที ่

.......................................สําหรับผลิตอาหาร ณ สถานที่ผลิตอาหารเลขที.่................................................................... 

................................................................................................................................ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
ซึ่งมีการใชเครื่องจักรกําลังแรงมาเปรียบเทียบรวมไมถึง 50 แรงมาและคนงานไมถึง 50 คน มีความประสงคจะ 
ขอยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหาร เพ่ือเปลี่ยนเปนใบสําคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (สบ.1/1)  
และขอคงไวซึ่งเลขประจําสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบอาหารเดิม ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาวาดวยเรื่อง การรับเลขสารบบอาหาร ทั้งน้ีสถานที่ผลิตอาหารของขาพเจาไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
(สถานที่/เครื่องจักรอุปกรณการผลิต/จํานวนคนงาน)ไปจากที่เคยไดรับอนุญาต จึงไดย่ืนคําขอตรวจประเมินสถานที่
ผลิตและเก็บอาหาร คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน(แบบ สบ.1) หลักฐานการรับอนุญาตเดิม 
ตามสิ่งที่สงมาดวย (1)-(3) เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
............................... พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป โดยขาพเจายินดีที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ผูอนุญาต
กําหนดทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
  
   

      ลงช่ือ................................................................. 
                                                                              (...............................................................)                                                       

                                  ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล 
 

 
 

(ช่ือผูรับอนุญาต) 

(เลขท่ีใบอนุญาต) 



    ลําดับท่ี………………… 
เอกสารสรุปหลักฐานที่ตองนํามายื่นประกอบการขออนุญาต (ไมเขาขายโรงงาน) 

ชื่อผูขออนุญาต........................................................................................ชื่อสถานท่ี...................................................................... 
**เลขบัตรประชาชนของผูรับอนุญาต.....................................................เลขนิติบุคคล.................................................................. 
โทรศัพท....................................................................................E-mail......................................................................................... 

เอกสารหลักฐานที่ยื่น ครบถวน ไมครบ 
กรณีไมตรวจสถานที่ผลิตอาหาร  
(สถานที่ผลิตอาหารไมมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง รายการเคร่ืองจักร หรือการเพิ่ม/ยกเลิกประเภทอาหาร) 
1) หนังสือแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเปน 

ใบสําคัญเลขสถานทีผ่ลิตอาหารทีไ่มเขาขายโรงงาน 
  

2) คําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) จํานวน 1 ฉบับ    
3) ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) (ฉบับจริง)   
4) บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ (ใบจริง)  
 เฉพาะกรณีผูรับอนุญาตมาดวยตนเอง ใชบัตรประชาชนใบจริง 
 กรณีจัดสงมาทางไปรษณีย  ใหจัดสงสําเนาบัตรประชาชนผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ 

เพ่ือยืนยันตัวตน 

  

5) หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นทาํการแทน 
 (เฉพาะกรณีเดินทางมาย่ืนดวยตนเอง....ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการไมสามารถมาได ) 
 ติดอากรแสตมป 30 บาท 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจและพยาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  

6) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือใบทะเบียนการคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
(เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดา) 

  

7) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 เฉพาะกรณีนิติบุคคล 
 เอกสารท่ีคัดลอกตองไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต กรรมการบริษัทผูมี

อํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราบริษัท 

  

8) หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล) 
 ระบุรายละเอียดการแกไขในแบบสบ.1 (ขอ 2) เปลี่ยนผูดําเนินกิจการจาก “………..….” เปน 

“………..….” 
 กรรมการบริษัทผูมีอํานาจลงนามมอบอํานาจและประทับตราบริษัท พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและพยาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 บัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ใบจริง) 

  

9) คาธรรมเนียม (ชําระเงินผานชองทางอเิล็กทรอนิกสเทาน้ัน ไมรับเงินสดในทุกกรณี)   
 
 

เอกสารหลักฐานที่ยื่น ครบถวน ไมครบ 
กรณีตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (สถานที่ผลิตอาหารมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง รายการเครื่องจักร ยายสถานที่ผลิต
อาหาร หรอืการเพิ่ม/ยกเลิกประเภทอาหาร) เตรียมเอกสารตามขอ 2-9 และเอกสารเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 
10) หนังสือแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหาร 
เปนใบสําคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารทีไ่มเขาขายโรงงาน(กรณีเปลี่ยนแปลงรายการอนุญาต)  
จํานวน 1 ฉบับ 

  

11) แบบคําขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร จํานวน 1 ชุด 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/CheckList/F-F2-16.pdf. 
เว็ปไซตสํานักอาหาร >>> ดาวนโหลด >>> แบบฟอรม ลําดับ 0 

  

12) แบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร รายการเครื่องมือ เครื่องจักร และรายละเอียดอื่นๆ 
เก่ียวกับผลิตอาหาร จํานวน 2 ชุด โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี  
https://www.consumersmsk.org/  
หัวขอการขออนุญาต >>> อาหาร >>> รายละเอียดของสถานท่ีและกระบวนการผลิต 

  

 



หนังสือมอบอ านาจ 
เขียน  

(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) วันที่ เดือน พ.ศ.   
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล) 

ในนามของ (ชื่อสถานที่ประกอบการ) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด  
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/น าเข้า/เลขสถานที่ผลิตอาหาร ที่  
โดยม ี  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

กระทรวงพาณิชย ์ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ เมื่อวันที่  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่ เมื่อวันที่  
  (อื่นๆ) เป็นผู้มอี านาจจัดการ  

ที่ เมื่อวันที่  
ขอมอบอ านาจและแต่งต้ังให้ เป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าขอเกี่ยวกับ 
  การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ต่ออายุ หรือขอใบแทน   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 
  ยื่นค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่ผลิต หรอืสถานที่เก็บอาหาร กรณีเขา้ข่ายโรงงาน (อ.5) 
  ยื่นค าขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต (ส.4) 
  ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)   ยื่นค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหาร (อ.3)   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่น าเขา้ 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หรอืสถานที่ 

  การขออนุญาตสถานที่น าเข้า ต่ออายุ หรือขอใบแทน เก็บอาหาร (อ.10) 
  ยื่นค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.8) ราชอาณาจกัร (ส.5) 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรอืสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.9)   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร 

  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) 
  ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.6) 
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.5)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร  
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.7) กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.8) 
  ยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.17)   ยื่นค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (อ.19) 
  ยื่นค าขอใบแทนทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.20)   การขอประเมินดา้นวิชาการ 
  ยื่นหนังสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหนา่ย   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหาร 

นอกราชอาณาจักร   ยื่นค าขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจอืปนอาหาร   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัอาหาร 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์    ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช ้

(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) ท าขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาประเภทอาหาร   ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภยัของภาชนะบรรจุ 

  การอนุญาตโฆษณาอาหาร ที่ท าจากพลาสติก 
  ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.1)   การขอใบรับรอง (Certificate) 

   ยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
  (อ่ืนๆ)   
  

พร้อมทั้งแก้ไข ตัดทอน เอกสาร ตลอดจนรับทราบค าสั่งของราชการ และเป็นผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาต/ใบส าคัญต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ แบบจดทะเบียน/
แจ้งรายละเอียดอาหาร รวมถึง การจ่ายช าระค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย รวมถึงให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ 
เป็นการมอบอ านาจให้เฉพาะคราว เพื่อด าเนินการใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

 
ประทับตราส าคัญ ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ของบริษัท ( ) 
(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ( ) 
ลงชื่อ ผู้รับมอบอ านาจ 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

 ( ) 

(เช่น สหกรณ์ฯ/มูลนิธิ ฯลฯ) 

ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

หมายเหต ุ
1.  กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรอง 

จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท เป็นต้น และตอ้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลมาด้วย 

2.  กรณีต้องการยกเลิกการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อเป็นหลักฐานน าขอ้มูลของผู้รับมอบอ านาจออกจากระบบ 

(ท าความเข้าใจหมายเหตุแล้ว ใช้เป็นพืน้ที่ติดอากรแสตมป์ได้) 



หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 
ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

เขียน ………………………………………….. 

วันที่ ………… เดือน ………………………  พ.ศ………. 
 

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

          (ชื่อกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 

เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย        
เลขที่ ………………… ลงวันที่ ……………… ขอมอบอํานาจและแตงตั้งให …………………………………… 

                          (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)  

เปนผูดําเนินกิจการและมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในการที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้โดยให …………………….……………………….. เปนผูลงลายมือชื่อในคํารอง คําใหการ 
                                                                                                     (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต) 

หนังสือชี้แจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่ เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเขาฯ  ตออายุใบอนุญาต                    
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร การขออนุญาตใชฉลากอาหาร แกไขตัดทอนเพิ่มเติมเอกสารเหลานั้น รับรอง    
เอกสารตาง ๆ รับทราบคําสั่งทางราชการ ตลอดจนกิจการอื่น ๆ อันเปนปกติธุระที่ผูรับอนุญาตโดยทั่ว ๆ ไป          
จะพึงกระทําได 

การใดที่ ผู ดําเนินกิจการและผู รับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป ภายใตขอบเขตแหงการ            
มอบอํานาจนี้ ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ …………………………… 
 
  ประทับตราสาํคัญ 
       ของบริษทั 

ลงชื่อ …………………………………...  ผูมอบอํานาจและแตงตั้ง 
        ( ………………………………….)  ผูดําเนนิกิจการ 

  
 ลงชื่อ …………………………………...  ผูมอบอํานาจและแตงตั้ง 

        ( ………………………………….)  ผูดําเนนิกิจการ 
  
 ลงชื่อ ………………………………..….. ผูรับมอบอํานาจ 

        ( ………………………………….) 
  
 ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน 

        ( ………………………………….) 
  
 ลงชื่อ ………………………………….... พยาน 

        ( ………………………………….) 
 
หมายเหต ุ  :  ใหแนบหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนแสดงชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัฉบบัลาสุดดวย 

กรรมการ 

บริษัทผูมีอํานาจ

ลงนามผูกพัน 



อัตราคาธรรมเนียมใบสําคัญเก่ียวกับอาหาร 

ชําระคาธรรมเนียมผานระบบอิเล็กทรอนิกสเทานั้น โดยมขีั้นตอนการดําเนนิการดังนี ้
1) เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร รับคําขอและออกใบสั่งชําระอิเล็กทรอนิกสใหทาน 
2) ทานสามารถชําระคาธรรมเนียมตางๆ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
3)  สงหลักฐานการชําระเงิน มาที่ line@ grk0167r  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การพิจารณาและตรวจสถานประกอบผลิตอาหาร  
(* เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง รายการเครื่องจักร ยายสถานที่ผลิตอาหาร  

หรือการเพ่ิม/ยกเลิกประเภทอาหาร) 
(๑) ไมเกิน 5 แรงมา และคนงาน 1-6 คน ฉบับละ 3,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 1,500 
(๒) มากกวา 5 แรงมาแตไมเกิน 20 แรงมา หรือคนงาน 7-50 คน ฉบับละ 5,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 2,500 
(3) มากกวา 20 แรงมาแตไมเกิน 50 แรงมา หรือคนงาน 51-100 คน ฉบับละ 10,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 5,000 
(4) มากกวา 50 แรงมาแตไมเกิน 100 แรงมา หรือคนงาน 101-200 คน ฉบับละ 15,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 7,500 
(5) มากกวา 100 แรงมา หรือคนงานมากกวา 200 คน ฉบับละ 20,000 
(กรณีตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง (Follows-up Audit) ฉบับละ 10,000 

 
 การพิจารณาคําขอและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขออนุญาต 

คําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) ฉบับละ 1,000 
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