
แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
ค ำขออนุญำตผลิตอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (แบบ อ.11) 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร 
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นรำยละเอียดให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำฐำนข้อมูลหลัก (Master Data) 
 กรณีบุคคลธรรมดำ เอกสำรดังต่อไปนี้อย่ำงละ 1 ฉบับ 
1. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ด ำเนินกิจกำร 
2. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้ด ำเนนิกิจกำร 
3. ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำหรือใบทะเบียนพำณิชย์ 
4. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของสถำนท่ีผลิตอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว 

 กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่ำงละ 1 ฉบบั 
1. หนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้งผูด้ ำเนินกิจกำร (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้ด ำเนินกิจกำร 1 คน)  
(สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่: https://www.fda.moph.go.th/sites/food/ downloadForm/34-Zgive03.pdf) 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ด ำเนินกิจกำร 
3. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้ด ำเนนิกิจกำร 
4. กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำวต้องยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำง (passport) และส ำเนำหนังสืออนุญำตให้ท ำงำนในประเทศไทย (work permit) 
5. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้ำ มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรผลิตอำหำร และคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน 
6. ส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล ที่ลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจแตง่ตั้งฯ (กรณีเป็นบุคคลตำ่งด้ำวต้องยื่นส ำเนำ
หนังสือเดินทำง) 
7. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของสถำนท่ีผลิตอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว 
ค ำอธิบำย กรณีนิติบุคคล ผูม้อบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบคุคลเดยีวกัน ต้องท ำหนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำรด้วยเช่นกัน 
เนื่องจำกมีหน้ำที่ในฐำนะต่ำงกัน คือ (1) หน้ำท่ีกรรมกำรนิติบุคคลผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันในฐำนะผูม้อบอ ำนำจ และ (2) หน้ำท่ีผู้ด ำเนินกิจกำรของ
ใบอนุญำตผลิตอำหำรในฐำนะผู้รบัมอบอ ำนำจ 

ขั้นตอนที่ 2 เปิดสิทธิเข้ำใชง้ำนผ่ำนระบบ E- Submission  
สำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์ม และศึกษำรำยละเอียดหลักฐำนและเงื่อนไขต่ำงๆ ได้ที่เว็บไซตก์องอำหำร   

ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเตรียมเอกสำรดังนี้ ก่อนยื่นค ำขอในระบบ E-Submission 
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

1. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่ำงละ 1 ฉบบั ต้องระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น 
1.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถำนที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง แสดงช่ือถนนและจุดสังเกตของสถำนที่ขออนุญำต เช่น หน่วยรำชกำร 

วัด โรงเรียน 
1.2 แผนผังแสดงต ำแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอำคำรต่ำงๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถำนที่ผลิตและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบกำรบ ำบัด        

น้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง และบ่อบำดำล (ถ้ำมี) 
1.3 แบบแปลนพ้ืนทุกชั้น (ท้ังที่ใช้และไม่ใช้ในกำรผลิต) ต้องแสดงระยะและมำตรำสว่นให้ถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ ์เช่น ผนัง ประตู หน้ำต่ำง ลิฟท์ 

บันได เส้นทำงเข้ำ-ออกพนักงำน, ทำงเข้ำวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และทำงออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) แสดงต ำแหน่งกำรวำงเครื่องจักรอุปกรณ์กำรผลิต ที่สอดคล้องกับรำยกำรเครื่องจักร 
2) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ 
3) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บภำชนะบรรจุ 
4) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์ 



ส ำหรับผู้ประกอบกำร 
5) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณผลิต เป็นไปตำมสำยงำนกำรผลิต 
6) มีกำรแบ่งกั้นห้องบรรจุหรือมีมำตรกกำรจัดกำรพื้นที่บรรจุ (กรณีผลิตน้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ ำแร่ธรรมชำติ และน้ ำแข็งยูนิต      

เพื่อกำรบริโภค ต้องมีห้องบรรจุโดยเฉพำะ) 
7) มีพื้นที่เฉพำะ (restricted area) ส ำหรับจัดเก็บอำหำรกระป๋องที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว  
8) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ หรือภำชนะบรรจุ แยกพื้นที่เป็นสัดส่วนออกจำกบริเวณเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ 
9) มีห้องหรือตู้ส ำหรับเก็บสำรเคมีท ำควำมสะอำดหรือวัตถุมีพิษ แยกเก็บออกจำกบริเวณเก็บวัตถุดิบ ภำชนะบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์ 
10) แสดงต ำแหน่งอ่ำงล้ำงมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเท้ำพนักงำน 
11) แสดงต ำแหน่งห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ท่ีเหมำะสม และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง 

2. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอื่นๆ   
2.1 รำยกำรเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรผลิตที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว 
2.2 กรรมวิธีกำรผลิตอำหำรที่ย่ืนขอโดยละเอียด เช่น แสดงอุณภูมิและเวลำที่ใช้ เป็นต้น และแผนภูมิกรรมวิธีกำรผลิตที่สอดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดง

ไว้ในแปลนพื้นและในรำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร โดยต้องระบุหมำยเลขเคร่ืองจักรในกระบวนกำรผลิตด้วย  
พร้อมทั้งระบุชนิดภำชนะบรรจุ และวิธีกำรบริโภคหรือวิธีกำรใช้ 

2.3 ที่มำของน้ ำท่ีใช้ในกำรผลิต เช่น น้ ำที่ใช้เป็นส่วนผสมในอำหำรน้ ำที่ใช้ผลิต/ ไอน้ ำที่สัมผัสอำหำร/ น้ ำแข็งที่ใช้ผสมหรือสัมผัสอำหำร/ น้ ำที่ใช้ล้ำง
ภำชนะบรรจุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ (แจ้งกรรมวิธีกำรปรับคุณภำพของน้ ำ)   

2.4 สูตรส่วนประกอบของอำหำรเป็นร้อยละของน้ ำหนัก (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดงที่มำของวัตถุดิบแต่ละรำยกำร เช่น เลขสำรบบอำหำร (เลข อย.) 
กรณีที่วัตถุดิบไม่มีเลข อย. สำมำรถใช้ COA หรือจัดท ำรำยละเอียด Specification หรือวิธีกำรคัดเลือกวัตถุดิบนั้นๆ 

2.5 ปริมำณกำรผลิตอำหำรที่ประสงค์จะขออนุญำต  
2.6 วิธีกำรท ำควำมสะอำดเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิต รวมถึงภำชนะบรรจุ (ถ้ำมี) พร้อมแจ้งสำรที่ใช้ในกำรล้ำงท ำควำมสะอำดดว้ย 
- หำกใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์กำรผลิตร่วมกันส ำหรับกำรผลิตอำหำรอื่นๆ ต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่เหมำะสมเพิ่มเติม          

เช่น คู่มือกำรท ำควำมสะอำด กำรทดสอบควำมสะอำด (Swap Test/ Rinse Test) กำรทดสอบกำรตกค้ำงของสำรเคมีที่ใช้ท ำควำมสะอำด 
3. หนังสือแสดงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 

1) วัตถุประสงค์กำรน ำไปใช้ หรือกำรจัดกำรกับผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้ 
2) วิธีกำรท ำลำยผลิตภัณฑ์ทีผ่ลติและวัตถุดบิภำยหลังกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
3) แบบฟอร์มบันทึกปริมำณกำรผลิตและกำรน ำไปใช้ตลอดกระบวนกำร 

4.ภำพถ่ำย (ภำพสี) ต้องระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น 
แสดงให้เห็นพ้ืนท่ีและเครื่องมือเครื่องจักร ต่ำงๆ ท้ังภำยใน-ภำยนอกอำคำรผลิตเป็นไปตำมล ำดับสำยงำนผลิตที่จะขออนุญำต ตั้งแตร่ับวัตถุดิบไป

จนถึงกำรจัดเก็บผลติภณัฑส์ ำเรจ็รปู 

หมำยเหตุ เอกสำรที่เป็นส ำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผู้รับมอบอ ำนำจทั่วไปท่ีมีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรได้ และแปลงเป็น PDF 

 


