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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกาหนด
ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้อง
ตรวจสถานที่ผลิต)
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต ได้แก่
- การขอแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนบุคคลผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)
- การขอแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้) เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้าน เนื่องจากสานักงานเขตแจ้งเปลี่ยนแปลงแต่สถานที่ผลิตยังคงตั้งอยู่ที่เดิม
- การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
(ที่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนตัวบุคคล)การขอเปลี่ยน เพิ่ม หรือลด ผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
- การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้
ในแบบ สบ.1 สาหรับในกรณีที่เป็นการประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รับอนุญาตยื่นความ
ประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานที่เก็บอาหารให้ถูกต้อง
ตามหลักฐานเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
3. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่า
การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหารกรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้
ยื่นแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ใน
แบบ สบ.2
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับคาขอที่ OSSC (One Stop Service center)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจ
ดาเนินการแทนแนบด้วย)
3. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รับมอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแบบตรวจสอบคาขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
3)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน

4)

การตรวจสอบเอกสาร

5)

การพิจารณา

กรณีสถานที่ผลิตอาหาร
ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา
คณะผู้ประเมินของจังหวัด
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย

6)

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต

7)

การแจ้งผลพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

60 นาที

5 นาที

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

-

4 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

5 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
ผู้บริโภคและเภสัช
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
สาธารณสุข
และส่งมอบแบบ สบ.2 แก่
ผู้ประกอบการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ

-
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14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
1.1 แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
1.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

1.3 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ผลิตล่าสุด หรือ
1.4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(เฉพาะนิติบุคคล) ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อนิติ
บุคคลสถานที่ผลิตล่าสุด(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.5สาเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็นบริษัท คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าว ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต จานวน
1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผลิตเพื่อจาหน่าย
จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

1. กรณีการขอแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รบั อนุญาต)

5/10
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
2.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
2.2 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)
2.3 สาเนาเอกสารการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ที่ กลุ่มงานคุ้มครอง
ได้รับอนุญาตไว้จากสานักงานเขต กระทรวงมหาดไทย ผู้บริโภคและเภสัช
ที่สถานที่รับอนุญาตนั้นตั้งอยู่ 2.4 สาเนาทะเบียน สาธารณสุข
บ้านของสถานที่ผลิตและ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่
ได้รับอนุญาตไว้และมีการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของสถานที่
นั้นจากสานักงานเขต กระทรวงมหาดไทย
2.5 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 2.6 สาเนา
ผู้บริโภคและเภสัช
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน สาธารณสุข
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
2.7หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ กลุ่มงานคุ้มครอง
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ผู้บริโภคและเภสัช
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ สาธารณสุข
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

6)

1.6 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 1.7 สาเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
1.8 หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
2. กรณีการขอแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บอาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

6/10
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
3.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการและสาเนา กลุ่มงานคุ้มครอง
บัตรประจาตัวประชาชน ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการเป็น ผู้บริโภคและเภสัช
คนต่างด้าว ให้ยื่นสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานใน สาธารณสุข
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง (passport)
3.4 สาเนาเอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินกิจการตามแต่กรณี
3.5 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
กลุ่มงานคุ้มครอง
ข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 3.6
ผู้บริโภคและเภสัช
สาเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
สาธารณสุข
โรงงาน (แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
3.7หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ กลุ่มงานคุ้มครอง
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ผู้บริโภคและเภสัช
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ สาธารณสุข
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
4. กรณีการขอเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ
กลุ่มงานคุ้มครอง
(กรณีนิติบุคคลเท่านั้น)
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
4.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
4.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
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3. กรณีการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูร้ ับอนุญาต
(กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้
ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) ของบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตไว้
3.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง

15)
16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

7/10
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
5.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
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4.3สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการคนใหม่และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้
ดาเนินกิจการ) ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการเป็นคนต่าง
ด้าว ให้ยื่นสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศ
(work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
(passport)
4.4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) (คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.5หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการคน
ใหม่จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้
ดาเนินกิจการ)พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการใหม่ 1 คน)
4.6 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 4.7 สาเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
4.8 หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
5.การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร(ที่เป็น
การประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)และ/หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ใน
แบบ สบ.1
5.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง

24)

25)

26)

27)

28)
29)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

8/10
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
6.1แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
6.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
กลุ่มงานคุ้มครอง
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ ผู้บริโภคและเภสัช
ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น สาธารณสุข
ผู้ลงนามในแบบคาขอฯ และต้องพิมพ์เท่านั้น)

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

6.3สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
การแจ้งระบุให้เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลหรือแปร
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์
(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6.4สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน6เดือน)(ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงล่าสุด)(กรณีที่มีจานวนหุ้นต่างชาติของ
บริษัทที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงถือครองหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย) 6.5 หนังสือมอบอานาจและ
แต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการจากนิติบุคคลผู้ขออนุญาตใน
สถานะใหม่ของนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ 30
บาท (ต่อผู้ดาเนินกิจการใหม่ 1 คน)

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

30)

5.3 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 5. 4 สาเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
5.5 หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
6. การขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูร้ ับอนุญาต
หรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย

31)

32)
33)
34)

35)

36)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

37)

6.6 สาเนาคาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 6.7 สาเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้ามี)
6.8หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) การมอบอานาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล)

38)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556 สายด่วนของรัฐบาล 1111 สานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขชื่อสถานทีผลิต)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขที่อยู่สถานทีผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพิ่ม ลด ผู้ดาเนินกิจการ)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล)
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19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาต
โดยผู้ มี อ านาจ ไม่ นั บ รวมเวลาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขสถานที่ ผ ลิ ต ความไม่ พ ร้ อ มของผู้ ป ระกอบการ และชี้ แ จงข้ อ มู ล ของ
ผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา/แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-

