
เครื่องหมาย อย.

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมส�าเนาเอกสาร พร้อมประทับตราบริษัทและเซ็นต์รับรองส�าเนาถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ส่งเอกสารคำ ขอใช้บริการที่ 
คุณดุจเดือน บุญสม แผนกวิจัยนโยบายและอุตสาหกรรม  ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร
เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-422-8688 ต่อ 3121 โทรสาร 02-422-8527 หรือ E-Mail : dujduan@nfi.or.th
LINE Official : @FIC.NFI (มี @ นำ หน้านะคะ) Scan QR Code

บริการขอรับ
เลขสถานที่ผลิตอาหาร

และ เลขผลิตภัณฑ์อาหาร

แบบฟอร์มประเมินความพร้อมด้านเอกสารของสถานประกอบการเบื้องต้น

รายการเอกสาร บุคคล
ธรรมดา

นิติบุคคล สหกรณ์ ส่วนราชการ
ระดับกรม/

หรือเทียบเท่า

กลุ่มแม่บ้าน/
วิสาหกิจ
ชุมชน

ประเภทสถานประกอบการ

บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร (เลข อย. 8 หลักแรก)

1.  ส�าเนาทะเบียนพาณิชย์

2.  ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3.  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินกิจการ

4.  หนังสือราชการ (ระบุจุดประสงค์การยื่นขออนุญาต/สถานที่ขออนุญาตใด/

ผู้รับผิดชอบ/เลขทะเบียนนิติบุคคล ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา)

5.  ส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งของส่วนราชการ

6.  รายงานการประชุมกลุ่ม (ระบุวัตถุประสงค์การยื่นขออนุญาต ณ สถานที ่

ขออนุญาตใด ใครรับผิดชอบ)

7.  แผนที่ตั้งและสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง

8.  แบบแปลนอาคารผลิตแสดงรูปด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา

9.  แปลนการกั้นห้อง/บริเวณ ตามมาตราส่วน

10. แปลนแสดงการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามมาตราส่วน

11. รายการเครื่องจักรและขนาดก�าลังแรงม้า

12. กรรมวิธีการผลิตแต่ละชนิด

13. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด, รายการวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)

บริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร (เลข อย. 5 หลักหลัง)

1.  ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

2.  กรรมวิธีการผลิตแต่ละชนิด

3.  ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด, รายการวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องเอกสารตามประเภทของสถานประกอบการของท่าน

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมส�าเนาเอกสาร พร้อมประทับตราบริษัทและเซ็นต์รับรองส�าเนาถูกต้อง

20.74%



แบบฟอร์มขอรับบริการ ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

 ด�าเนินการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารจากส�านักอาหาร และ/หรือส�านักงานสาธารณะสุขจังหวัด โดยให้ค�าแนะน�าในการจัดตั้งโรงงาน  
การผลิต แบบแปลนแผนผัง (Plant Layout) ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย รวมทั้งด�าเนินการติดต่อประสานงาน ตลอดจนจัดเตรียมและดูแล 
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้ได้ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (สบ.1 หรือ อ.2)

1. ข้อมูลเบื้องต้นสถานประกอบการ

ชื่อบริษัท	 ภาษาไทย	 	ภาษาอังกฤษ	  

ประเภทสถานประกอบการ	 	บุคคลธรรมดา	 	นิติบุคคล	 	สหกรณ์

     	ส่วนราชการระดับกรม/หรือเทียบเท่า	 	กลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน	 	อื่นๆ	ระบุ	

ที่อยู่ส�านักงานใหญ ่

ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน	 	เลขที่	 	หมู่ที่	 	ซอย	  

ถนน	 	ต�าบล/แขวง	 	อ�าเภอ/เขต	 	จังหวัด	 	รหัสไปรษณีย์	    

ที่อยู่โรงงาน

	ที่อยู่เดียวกับส�านักงานใหญ่

	ชือ่อาคาร/หมูบ้่าน	 	เลขที	่ 	หมูท่ี	่ 	ซอย	  

	 	 ถนน	 	ต�าบล/แขวง	 	อ�าเภอ/เขต	 	จงัหวดั	 	รหัสไปรษณย์ี	    

ที่อยู่ส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

	ที่อยู่เดียวกับส�านักงานใหญ่					 	ที่อยู่เดียวกับโรงงาน

เลขที่ผู้เสียภาษี	             	สาขาที่………………........................................................	 	   

 

2. ข้อมูลผู้ติดต่อประสานงาน

ผู้ติดต่อ	:	ชื่อ	 	นามสกุล	 	ต�าแหน่ง	 	โทรศัพท์	 	ต่อ	  

โทรศัพท์มือถือ	 	(หากลูกค้าสะดวก)	โทรสาร	  E-mail  Line ID  

 

3. ประเภทการขอรับค�าปรึกษา/บริการ

	บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร

	General	Service	(กรณีที่สถานประกอบการมีความพร้อมด้านบุคคลกรผู้เชี่ยวชาญการเขียนแบบแปลน)

	Advanced	Service	(กรณีที่สถานประกอบการไม่มีความพร้อมด้านบุคคลกรผู้เชี่ยวชาญการเขียนแบบแปลน)

	บริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

	 	 โดยผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร	มีดังนี้

	 	 (1)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (2)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (3)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (4)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (5)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (6)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (7)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (8)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (9)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

	 	 (10)	 ชื่อภาษาไทย	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	

 ด�าเนินการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหารจากส�านักอาหาร และ/หรือส�านักงานสาธารณะสุขจังหวัด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  
(สบ.5 หรือ สบ.7) 
 	 จัดเตรียมและดูแลความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	พร้อมเซ็นใบมอบอ�านาจเพื่อด�าเนินกิจกรรม
 	 ด�าเนินการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์จดทะเบียนอาหารและแจ้งรายละเอียดอาหาร
 	 การให้ค�าชี้แจงหากมีข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน

หมายเหตุ : • ระยะเวลาให้ค�าปรึกษาและแนะน�า ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน (เฉพาะวันท�าการ) 
  • สมาชิกศูนย์สารสนเทศ/สถาบันอาหาร ลดเพิ่ม 10%
  • ค่าบริการไม่รวม : Vat 7%, ค่าเดินทางและที่พักของที่ปรึกษา, ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, ค่าตรวจวิเคราะห์น�้า และ 
   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าค�าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต, ค่าธรรมเนียม/ค่าพิจารณา

1. บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร

2. บริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร*

อัตราค่าบริการ แบ่งเป็น

ประเภทของบริการ

1. ค่าบริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร

  บริการที่ปรึกษา

	 ให้ค�าแนะน�าในการจัดตั้งโรงงาน	การผลิต

	 ให้ค�าแนะน�าและเขียนแบบแปลนแผนผัง	(Plant	Layout)

	 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเบื้องต้น	(Pre-Audit)

	 รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเบื้องต้น	(Pre-Audit)

	 เข้าร่วมตรวจประเมิน	(Pre-Audit)

  ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในฐานะตัวแทนของบริษัท

  ตรวจติดตามและเพิ่มเติมเอกสาร กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังการตรวจประเมิน

2. ค่าบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

  กลุ่มอาหารทั่วไป

  กลุ่มอาหารอื่นๆ

	 ให้ค�าแนะน�าในการจัดเตรียมเอกสาร

	 ยื่นเอกสารที่ส�านักอาหาร	/	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

	 ติดตามและแจ้งเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

45,000 บาท

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

5,000 บาท

-

55,000 บาท

4 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ตามประเภทอาหาร

-

General Service Advanced Service


