
 
แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทึกข้อบกพร่อง 

ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.1) 
กรณี ลดสถำนะใบอนุญำตจำกสถำนที่ผลิตอำหำรที่เข้ำข่ำยโรงงำน เป็น สถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน  

******** ตอ้งน ำเอกสำรนี้และใบรับค ำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป ******** 
 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทำงกำรยื่น ดูรำยละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซต์กองอำหำร  
 ย่ืน ที่ กองอำหำร ส ำนกังำนคณะกรรมอำหำรและยำ 
 ย่ืน ที่ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสขุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

  

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรำยละเอียดขอ้มูลเบ้ืองต้น 
ชือ่-สกุลผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ............................................................................................................ 
.โทรศัพท์.................................................................... E-mail: ................................................................... 
ชื่อสถำนที่ผลิต............................................................................................................................................. 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยืน่ค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้และตรวจสอบตนเอง 
โดยท ำเคร่ืองหมำย  กรณีครบถว้นตำมข้อก ำหนด     
หรือท ำเคร่ืองหมำย  กรณีไม่ครบถ้วน   
หรือท ำเคร่ืองหมำย  -   กรณีไม่จ ำเป็นต้องมี 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสำร  
(ตำมรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร) 

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร ผู้ยื่นค ำขอ
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

กรณี ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง และรำยกำรคร่ืองมือ เคร่ืองจักรส ำหรับกำรผลิต 
1. ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำนตำมแบบ สบ.1 จ ำนวน 1 ฉบับ 

กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อ (โดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพัน
ของนิติบุคคลอำจต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล) 

   

2. ใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) ฉบับจริง จ ำนวน 1 ฉบับ 
กรณีใบอนุญำตฉบับจริงสูญหำยให้แนบเอกสำรใบรับแจ้งควำมหรือบันทึกประจ ำวันจำก

สถำนีต ำรวจท้องที่ว่ำใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) ฉบับจริงสูญหำย 
   

3. หนั งสือมอบอ ำนำจแต่ง ต้ัง ผู้ด ำ เนินกิจกำร  ติดอำกรแสตมป์  30 บำทต่อ                      
ผู้ด ำเนินกิจกำร 1 คน (เฉพำะกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ด ำเนินกิจกำร)  

   

กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง และรำยกำรเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรส ำหรับกำรผลิต 
1. ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำนตำมแบบ สบ.1 จ ำนวน 1 ฉบับ 

กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อ (โดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพัน
ของนิติบุคคลอำจต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล) 

   

2. ใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) ฉบับจริง จ ำนวน 1 ฉบับ 
กรณีใบอนุญำตฉบับจริงสูญหำยให้แนบเอกสำรใบรับแจ้งควำมหรือบันทึกประจ ำวันจำก

สถำนีต ำรวจท้องที่ว่ำใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) ฉบับจริงสูญหำย 
   

3. รำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร ดังต่อไปนี้ จ ำนวน 1 ฉบับ (เอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
- ส ำเนำแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์ GMP 
กฎหมำย (Audit Report)  

   

- ส ำเนำผลกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำรที่ผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยของ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ห รือของหน่วยตรวจประเมินที่ ขึ้ นทะเบียนกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

   

4. หนั งสือมอบอ ำนำจแต่ง ต้ัง ผู้ด ำเนินกิจกำร  ติดอำกรแสตมป์  30 บำทต่อ                      
ผู้ด ำเนินกิจกำร 1 คน (เฉพำะกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงผู้ด ำเนินกิจกำร) 

   

 
 



 
 
 

 (ส ำหรับผู้ประกอบกำร)  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
ขั้นตอนที่ 4  ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับค ำขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก) 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
      (..............................................................) 
  วันท่ี................................................................ 
 

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลกำรรับค ำขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก) 
 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน   
 รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วน  
พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร 
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับค ำขอ หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอ
ต่อไป 
ลงช่ือ..........................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ 
วันท่ี........................................................... 

(ส ำหรับผู้ประกอบกำร)  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง จ ำนวน....…...รำยกำร ตำมที่
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
     (..............................................................) 
  วันท่ี................................................................ 

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ 
วันท่ี.............................................. 

รับคืนค ำขอ 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
      (..............................................................) 
  วันท่ี................................................................ 
 

ส่งคืนค ำขอ 
ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบท้ังหมด เนื่องจำก   
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอครั้งนี้ก็ได้  

ขอให้ยื่นค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำได้ ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ลงช่ือ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ 
วันท่ี..............................................  

 


