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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอแก้ไขสถำนท่ีผลิตอำหำรท่ีไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (กรณีไม่ต้องตรวจสถำนท่ีผลิต) 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอแก้ไขสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานทีผ่ลิต) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกจิ / สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง  
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การก าหนด

ระยะเวลาปฏิบัตริาชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5 วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเ่ข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้อง

ตรวจสถานทีผ่ลิต)  20/05/2558 00:17  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตต้ังอยู่ในกรงุเทพฯ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service Center : OSSC) 
ช้ัน 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ จ. นนทบุรี 11000 
โทรศัพท:์ 0 2590 7443, 0 2590 7320 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซดส์ านักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศัพท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 เพื่อความสะดวกในการรบับริการ) 

2) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตต้ังอยู่ต่างจงัหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ช้ัน 1 
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบรหิารงานทั่วไป เปดิรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ ์
 
1. สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานทีผ่ลิตที่มกีารใช้เครื่องจกัรก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่ถึง 7 
คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
 
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณีไม่ต้องตรวจสถานทีผ่ลิต ได้แก่ 
 การขอแก้ไขช่ือสถานทีผ่ลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนบุคคลผูร้ับอนญุาตหรือนิติบุคคลผูร้ับอนญุาต) 
 การขอแก้ไขที่อยู่ของสถานทีผ่ลิตหรอืสถานทีเ่ก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานทีท่ี่รบัอนุญาตไว้) เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจ าบ้าน เนื่องจากส านักงานเขตแจ้งเปลี่ยนแปลงแต่สถานทีผ่ลิตยังคงตั้งอยู่ที่เดมิ 
 การขอเปลี่ยนช่ือ-สกุลของผูร้ับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ของผู้ด าเนินกจิการ (กรณีนิติบุคคล) 
(ที่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนตัวบุคคล) 
 การขอเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ด าเนินกจิการ (กรณีนิติบุคคล) 
 การขอยกเลิกหรอืแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและ / หรอืยกเลิกสถานที่เกบ็อาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้
ในแบบ สบ.1 ส าหรับในกรณีที่เป็นการประกาศแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอื
ผู้รบัอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลกิประเภทอาหารที่ได้รบัอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ใหผู้้รบัอนุญาตยื่นความ
ประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรอืขอยกเลิกการผลติอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานที่เก็บอาหารให้ถูกต้อง
ตามหลกัฐานเอกสาร 
 การขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูร้ับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 
 
3. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่าการ
แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกบัสถานทีผ่ลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร กรณีสถานทีผ่ลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ยื่น
แบบการแก้ไขสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลกัฐานทีร่ะบุไว้ในแบบ 
สบ.2 
 
เงื่อนไข 
 
1. ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรบัค าขอที่ OSSC (One Stop Service 
center) ช้ัน 1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา บรกิารด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ส านักอาหารหรือ
ทางโทรศัพท ์
 
2. ผู้มายื่นค าขอต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรบัทราบ
ข้อบกพรอ่งได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มหีนังสือมอบอ านาจให้มอี านาจ
ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
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3. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พรอ้มตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบ
ตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และใหผู้้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจฯ หรอื ผู้รบัมอบอ านาจ 
 
4. การไม่อนุญาตค าขอ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตค า
ขอฯ ในกรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไมส่มบรูณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ 
หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรบัประชาชน 
 
5. การคืนค าขอ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้แกผู่้ยื่นค าขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณา ตาม
วันเวลาที่นัดหมาย 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

30 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพรอ่งตามบันทึก
ข้อบกพรอ่งภายในเวลาที่
ก าหนด และมาย่ืนที่
เจ้าหน้าที่ส านักอาหารตาม
รายช่ือที่ระบุในใบรับค าขอ 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นค า
ขอรอรบัใบรับค าขอไว้เป็น
หลักฐาน 

5 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

6) การพิจารณา กรณีสถานทีผ่ลิตอาหาร 1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง  
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

 ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม 
คณะผู้ประเมินของจงัหวัด 
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

7) 
การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนามพจิารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 

2 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

 

9) 

การแจง้ผลพจิารณา 
 

กรณีสถานทีผ่ลิตอาหาร
ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม 
เจ้าหน้าที่แจง้ผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลงัเสรจ็สิ้นการพจิารณา
และสง่มอบแบบ สบ.2 แก่
ผู้ประกอบการ 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

1. กรณีการขอ
แก้ไขช่ือสถานที่
ผลิตอาหาร (ที่
ไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนบุคคลหรอื
นิติบุคคลผูร้ับ
อนุญาต) 

- 0 0 ฉบับ - 

2) 1.1 แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ตรวจสอบค าขอ
และบันทกึ
ข้อบกพรอ่ง 

ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

3) 

1.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ง
นามในแบบค าขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

4) 

1.3 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลงช่ือ
สถานที่ผลิตล่าสุด 
หรือ 
1.4 ส าเนา
หนังสือรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล (เฉพาะ
นิติบุคคล) ที่มี
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงช่ือ
นิติบุคคลสถานที่
ผลิตล่าสุด
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

5) 

1.5 ส าเนา
หนังสือรบัรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(บัญชีรายช่ือผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็น
บริษัท) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 
6 เดือน) ในกรณี
ที่ผู้ขออนญุาต
เป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าวต้องยื่น
หนังสือรบัรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชย์
ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกจิ
อาหารที่ขอ
อนุญาตจ านวน 1 
ฉบับ หรอืบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนผลิต
เพื่อจ าหน่ายจาก

- 0 1 ฉบับ - 



7/22 
 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

6) 

1.6 ส าเนาค า
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ 
1.7 ส าเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

- 0 1 ฉบับ - 

7) 

1.8 หนังสือมอบ
อ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผูร้ับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนญุาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสอืรบัรอง

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

8) 

2. กรณีการขอ
แก้ไขที่อยู่ของ
สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เกบ็
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการย้าย
สถานที)่ 

- 0 0 ฉบับ - 

9) 

2.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบันทกึ
ข้อบกพรอ่ง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) 

2.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ง
นามในแบบค าขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

11) 

2.3 ส าเนา
เอกสารการแจง้
แก้ไขที่อยู่ของ
สถานที่ที่ได้รบั
อนุญาตไว้จาก
ส านักงานเขต 
กระทรวงมหาด 
ไทย ที่สถานที่รบั
อนุญาตนั้นตั้งอยู่    

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

2.4 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตและ 
/ หรือสถานที่เกบ็
อาหารที่ได้รับ
อนุญาตไว้และมี
การแจง้แก้ไขที่อยู่
ของสถานที่นั้น
จากส านักงานเขต 
กระทรวงมหาด 
ไทย 

12) 

2.5 ส าเนาค า
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ 
2.6 ส าเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

- 0 1 ฉบับ - 

13) 

2.7 หนังสือมอบ
อ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผูร้ับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนญุาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอ านาจทั่วไป

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสอืรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

14) 

3. กรณีการขอ
เปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือ
สกุล ของผูร้ับ
อนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา) 
หรือเปลี่ยนช่ือ
ตัว-ช่ือสกลุของผู้
ด าเนินกิจการ 
(กรณีนิติบุคคล) 
ของบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตไว้ 

- 0 0 ฉบับ - 

15) 

3.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบันทกึ
ข้อบกพรอ่ง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

16) 

3.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ง

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

นามในแบบค าขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น) 

17) 

3.3 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ด าเนินกจิการ
และส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน ใน
กรณีทีผู่้ด าเนิน
กิจการเปน็คน
ต่างด้าว ให้ยื่น
ส าเนาหนงัสือ
อนุญาตให้ท างาน
ในประเทศ (work 
permit) ซึ่งออก
ให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจงัหวัด 
พร้อมส าเนา
หนังสือเดินทาง 
(passport)  
3.4 ส าเนา
เอกสารการแจง้
เปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือ
สกุล ของผูร้ับ
อนุญาตหรือผู้
ด าเนินกิจการ
ตามแต่กรณี 

- 0 1 ฉบับ - 

18) 

3.5  ส าเนาค า
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ 
3.6 ส าเนาแบบ

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

19) 

3.7 หนังสือมอบ
อ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผูร้ับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนญุาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสอืรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ - 

20) 

4. กรณีการขอ
เปลี่ยน เพิ่มหรือ
ลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคลเท่านั้น) 
 
 

- 0 0 ฉบับ - 

21) 4.1 แบบ กลุ่มงานคุ้มครอง 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ตรวจสอบค าขอ
และบันทกึ
ข้อบกพรอ่ง 

ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

22) 

4.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ง
นามในแบบค าขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

23) 

4.3 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ด าเนินกจิการ
คนใหม่และส าเนา
บัตรประจ าตัว
ประชาชน (กรณี
เปลี่ยนหรือเพิ่มผู้
ด าเนินกิจการ) ใน
กรณีทีผู่้ด าเนิน
กิจการเปน็คน
ต่างด้าว ให้ยื่น
ส าเนาหนงัสือ
อนุญาตให้ท างาน
ในประเทศ (work 
permit) ซึ่งออก
ให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจงัหวัด 
พร้อมส าเนา

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

หนังสือเดินทาง 
(passport)   
4.4 ส าเนา
หนังสือรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจง้
วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล) 
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

24) 

4.5 หนังสือมอบ
อ านาจและ
แต่งตั้งผู้ด าเนิน
กิจการคนใหม่
จากนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (กรณี
เปลี่่ยนหรือเพิ่มผู้
ด าเนินกิจการ) 
พร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้ด าเนิน
กิจการใหม่ 1 
คน) 

- 1 0 ฉบับ - 

25) 

4.6 ส าเนาค า
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้  
 
 
4.7 ส าเนาแบบ

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

26) 

4.8 หนังสือมอบ
อ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผูร้ับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนญุาต
เป็นนิติบุคคล 
การมอบอ านาจ
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสอืรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ - 

27) 

5. การขอยกเลิก
หรือแก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร(ที่
เป็นการประกาศ
แก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร
โดยส านักงาน
คณะกรรมการ

- 0 0 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อาหารและยา)
และ / หรือ
ยกเลกิสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มี
มากกว่า 1 แห่ง) 
ที่ได้รับอนญุาตไว้
ในแบบ สบ.1 

28) 

5.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบันทกึ
ข้อบกพรอ่ง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

29) 

5.2 แบบการ
แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ง
นามในแบบค าขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

30) 

5.3 ส าเนาค า
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ 
5.4 ส าเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

31) 

5.5 หนังสือมอบ
อ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผูร้ับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนญุาต
เป็นนิติบุคคล 
การมอบอ านาจ
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสอืรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ - 

32) 

6. การขอ
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
ผู้รบัอนุญาตหรือ
แปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย 

- 0 0 ฉบับ - 

33) 

6.1 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบันทกึ
ข้อบกพรอ่ง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

34) 6.2 แบบการ กลุ่มงานคุ้มครอง 2 0 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

แก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ง
นามในแบบค าขอ
ฯ และต้องพิมพ์
เท่านั้น) 

ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

35) 

6.3 ส าเนา
หนังสือรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มกีาร
แจ้งระบุให้
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
หรือแปรสภาพ
นิติบุคคลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

- 0 1 ฉบับ - 

36) 

6.4 ส าเนาบัญชี
รายช่ือผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน6 เดือน) 
(ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด) (กรณีทีม่ี

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

จ านวนหุ้น
ต่างชาติของ
บริษัททีเ่กิดข้ึน
จากการ
เปลี่ยนแปลงถือ
ครองหุ้นต้ังแต่
ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
ต้องยื่นหนงัสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 
เพิ่มเตมิด้วย)  
6.5 หนังสือมอบ
อ านาจและ
แต่งตั้งผู้ด าเนิน
กิจการจากนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาตในสถานะ
ใหม่ของนิติบุคคล
พร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้ด าเนิน
กิจการใหม่ 1 
คน) 

37) 

6.6 ส าเนาค า
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ 

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

6.7 ส าเนาแบบ
การแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้รับอนญุาต
ไว้ (ถ้ามี) 

38) 

6.8 หนังสือมอบ
อ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผูร้ับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
การมอบอ านาจ
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสอืรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ -   
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรงุเทพ  

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)  
ช้ัน1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000  
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โทรศัพท์ 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556   
ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในต่างจงัหวัด ติดต่อเพือ่ร้องเรียนได้ที่ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดทีส่ถาน
ประกอบการตั้งอยู ่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ) 
โทรศัพทห์มายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124 
Website : skmo.moph.go.th/skmo/ 
หมายเหตุ – 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์ 

- 
 

2) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขช่ือสถานทีผลิต) 
- 
 

3) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขที่อยู่สถานทีผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร) 
- 
 

4) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกลุ) 
- 
 

5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพิ่ม ลด ผู้ด าเนินกิจการ) 
- 
 

6) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลกิ แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ / หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร) 
- 
 

7) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล) 
- 
 
 
 

19. หมำยเหต ุ
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1. ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วันท าการ โดยเริม่นับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อ านาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรงุ แก้ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้อมของผูป้ระกอบการ และช้ีแจงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
2. เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ับมอบอ านาจทั่วไปทีม่ีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 
 
 

วันท่ีพิมพ์ 06/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ปรียานุช รัตนพงศ์ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


