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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (กรณีไม่ต้องตรวจสถำนที่ผลิต)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอแก้ไขสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานทีผ่ ลิต)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การกาหนด
ระยะเวลาปฏิบัตริ าชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้อง
ตรวจสถานทีผ่ ลิต) 20/05/2558 00:17
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)
ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซด์สานักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศัพท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 เพื่อความสะดวกในการรับบริการ)
2) สถานที่ให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานทีผ่ ลิตที่มกี ารใช้เครื่องจักรกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่ถึง 7
คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณีไม่ต้องตรวจสถานทีผ่ ลิต ได้แก่
การขอแก้ไขชื่อสถานทีผ่ ลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนบุคคลผูร้ ับอนุญาตหรือนิติบุคคลผูร้ ับอนุญาต)
การขอแก้ไขที่อยู่ของสถานทีผ่ ลิตหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานทีท่ ี่รบั อนุญาตไว้) เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้าน เนื่องจากสานักงานเขตแจ้งเปลี่ยนแปลงแต่สถานทีผ่ ลิตยังคงตั้งอยู่ที่เดิม
การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผูร้ ับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
(ที่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนตัวบุคคล)
การขอเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ ประเภทอาหารและ / หรือยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้
ในแบบ สบ.1 สาหรับในกรณีที่เป็นการประกาศแก้ไขกลุม่ ประเภทอาหารโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้รบั อนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รบั อนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รบั อนุญาตยื่นความ
ประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานที่เก็บอาหารให้ถูกต้อง
ตามหลักฐานเอกสาร
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิตบิ ุคคลผูร้ ับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
3. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่าการ
แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานทีผ่ ลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร กรณีสถานทีผ่ ลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่น
แบบการแก้ไขสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานทีร่ ะบุไว้ในแบบ
สบ.2
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับคาขอที่ OSSC (One Stop Service
center) ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์สานักอาหารหรือ
ทางโทรศัพท์
2. ผู้มายื่นคาขอต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มหี นังสือมอบอานาจให้มอี านาจ
ดาเนินการแทนแนบด้วย)
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3. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบ
ตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รบั มอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตคา
ขอฯ ในกรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5. การคืนคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การตรวจสอบเอกสาร
2)
การตรวจสอบเอกสาร
3)

การตรวจสอบเอกสาร
4)
6)

การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ 0 นาที
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ตาม
วันเวลาที่นัดหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
30 นาที
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
กาหนด และมายื่นที่
เจ้าหน้าที่สานักอาหารตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคาขอ
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา 5 นาที
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน
กรณีสถานทีผ่ ลิตอาหาร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง

4/22

ที่

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม
7)
การแจ้งผลพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะผู้ประเมินของจังหวัด
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย
ผู้มีอานาจลงนามพิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

2 วันทาการ

กรณีสถานทีผ่ ลิตอาหาร
1 วันทาการ
ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
9)
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
และส่งมอบแบบ สบ.2 แก่
ผู้ประกอบการ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

หมำยเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1. กรณีการขอ
0
0
ฉบับ
แก้ไขชื่อสถานที่
ผลิตอาหาร (ที่
1) ไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนบุคคลหรือ
นิติบุคคลผูร้ ับ
อนุญาต)
2) 1.1 แบบ
กลุ่มงานคุ้มครอง 1
0
ฉบับ
-
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ที่

3)

4)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
1.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
1.3 สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานที่ผลิตล่าสุด
หรือ
1.4 สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล (เฉพาะ
นิติบุคคล) ที่มี
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อ
นิติบุคคลสถานที่
ผลิตล่าสุด
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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ที่

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.5 สาเนา
0
1
ฉบับ
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์
(บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็น
บริษัท) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน
6 เดือน) ในกรณี
ที่ผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าวต้องยื่น
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชย์
ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาตจานวน 1
ฉบับ หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนผลิต
เพื่อจาหน่ายจาก
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ที่

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
1.6 สาเนาคา
0
1
ฉบับ
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
1.7 สาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
1.8 หนังสือมอบ 1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
2. กรณีการขอ
แก้ไขที่อยู่ของ
สถานที่ผลิตหรือ
8) สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการย้าย
สถานที)่
2.1 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
9)
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
2.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
10)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
2.3 สาเนา
เอกสารการแจ้ง
แก้ไขที่อยู่ของ
สถานที่ที่ได้รบั
11) อนุญาตไว้จาก
สานักงานเขต
กระทรวงมหาด
ไทย ที่สถานที่รบั
อนุญาตนั้นตั้งอยู่
ที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
2.4 สาเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตและ
/ หรือสถานที่เก็บ
อาหารที่ได้รับ
อนุญาตไว้และมี
การแจ้งแก้ไขที่อยู่
ของสถานที่นั้น
จากสานักงานเขต
กระทรวงมหาด
ไทย
2.5 สาเนาคา
0
1
ฉบับ
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
12) 2.6 สาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
2.7 หนังสือมอบ 1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
13)
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไป
ที่
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
3. กรณีการขอ
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล ของผูร้ ับ
อนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา)
14) หรือเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุลของผู้
ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคล)
ของบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตไว้
3.1 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
15)
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
3.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
16) ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
ที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
3.3 สาเนา
0
1
ฉบับ
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ดาเนินกิจการ
และสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน ใน
กรณีทผี่ ู้ดาเนิน
กิจการเป็นคน
ต่างด้าว ให้ยื่น
สาเนาหนังสือ
อนุญาตให้ทางาน
ในประเทศ (work
permit) ซึ่งออก
17)
ให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด
พร้อมสาเนา
หนังสือเดินทาง
(passport)
3.4 สาเนา
เอกสารการแจ้ง
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล ของผูร้ ับ
อนุญาตหรือผู้
ดาเนินกิจการ
ตามแต่กรณี
3.5 สาเนาคา
0
1
ฉบับ
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
18) เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
3.6 สาเนาแบบ
ที่
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
3.7 หนังสือมอบ 1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
19)
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
4. กรณีการขอ
0
0
ฉบับ
เปลี่ยน เพิ่มหรือ
ลดผู้ดาเนิน
20) กิจการ (กรณีนิติ
บุคคลเท่านั้น)
ที่

21) 4.1 แบบ

กลุ่มงานคุ้มครอง

1

0

ฉบับ

-
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
4.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
22)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
4.3 สาเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ดาเนินกิจการ
คนใหม่และสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน (กรณี
เปลี่ยนหรือเพิ่มผู้
ดาเนินกิจการ) ใน
กรณีทผี่ ู้ดาเนิน
23) กิจการเป็นคน
ต่างด้าว ให้ยื่น
สาเนาหนังสือ
อนุญาตให้ทางาน
ในประเทศ (work
permit) ซึ่งออก
ให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด
พร้อมสาเนา
ที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
หนังสือเดินทาง
(passport)
4.4 สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต
(เฉพาะนิติบุคคล)
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.5 หนังสือมอบ 1
0
ฉบับ
อานาจและ
แต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการคนใหม่
จากนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (กรณี
24) เปลี่ยนหรื
่
อเพิ่มผู้
ดาเนินกิจการ)
พร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้ดาเนิน
กิจการใหม่ 1
คน)
4.6 สาเนาคา
0
1
ฉบับ
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
25) (แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
ที่

4.7 สาเนาแบบ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
4.8 หนังสือมอบ 1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล
26)
การมอบอานาจ
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
5. การขอยกเลิก 0
0
ฉบับ
หรือแก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร(ที่
เป็นการประกาศ
27)
แก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร
โดยสานักงาน
คณะกรรมการ
ที่
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
อาหารและยา)
และ / หรือ
ยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มี
มากกว่า 1 แห่ง)
ที่ได้รับอนุญาตไว้
ในแบบ สบ.1
5.1 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
28)
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
5.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
29)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
5.3 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
30) ได้รับอนุญาตไว้
5.4 สาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
ที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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ที่

31)

32)

33)
34)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
5.5 หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล
การมอบอานาจ
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
6. การขอ
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
ผู้รบั อนุญาตหรือ
แปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย
6.1 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่อง
6.2 แบบการ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครอง

2

0

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น)
6.3 สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มกี าร
แจ้งระบุให้
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
35)
หรือแปรสภาพ
นิติบุคคลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6.4 สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษทั
(คัดลอกจาก
36) กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน6 เดือน)
(ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด) (กรณีทมี่ ี
ที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
จานวนหุ้น
ต่างชาติของ
บริษัททีเ่ กิดขึ้น
จากการ
เปลี่ยนแปลงถือ
ครองหุ้นตัง้ แต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ต้องยื่นหนังสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
เพิ่มเติมด้วย)
6.5 หนังสือมอบ
อานาจและ
แต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการจากนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาตในสถานะ
ใหม่ของนิตบิ ุคคล
พร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้ดาเนิน
กิจการใหม่ 1
คน)
6.6 สาเนาคา
0
1
ฉบับ
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
37)
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้
ที่
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
6.7 สาเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ามี)
6.8 หนังสือมอบ 1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
การมอบอานาจ
38)
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล)
ที่

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
ชั้น1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

21/22

โทรศัพท์ 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556
สานักอาหาร โทร. 02-590-7320
กรณีสถานประกอบการที่ตงั้ อยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ)
โทรศัพท์หมายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124
Website : skmo.moph.go.th/skmo/
หมายเหตุ –
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
2)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขชื่อสถานทีผลิต)
-

3)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขที่อยู่สถานทีผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร)
-

4)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล)
-

5)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพิ่ม ลด ผู้ดาเนินกิจการ)
-

6)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ / หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร)
-

7)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล)
-

19. หมำยเหตุ
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1. ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ โดยเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อานาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้อมของผูป้ ระกอบการ และชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารทีเ่ ป็นสาเนาทัง้ หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

06/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ปรียานุช รัตนพงศ์
-

