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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การก าหนด

ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  5     วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้อง

ตรวจสถานท่ีผลิต)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
11. ช่องทางการให้บริการ  

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้เครื่องจักรก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต ได้แก่ 
  - การขอแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนบุคคลผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต) 
 - การขอแก้ไขท่ีอยู่ของสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนุญาตไว้) เช่น การ
เปล่ียนแปลงเลขหมายประจ าบ้าน เนื่องจากส านักงานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแต่สถานท่ีผลิตยังคงต้ังอยู่ท่ีเดิม 
 - การขอเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกุล ของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
(ท่ีไม่ใช่เป็นการเปล่ียนตัวบุคคล)การขอเปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
 - การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกว่า 1 แห่ง) ท่ีได้รับอนุญาตไว้
ในแบบ สบ.1 ส าหรับในกรณีท่ีเป็นการประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รับอนุญาตยื่นความ
ประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหารให้ถูกต้อง
ตามหลักฐานเอกสารการขอเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  3. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่า
การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตอาหารและเปล่ียนแปลงรายการอาหารกรณีสถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้
ยื่นแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานท่ีระบุไว้ใน
แบบ สบ.2 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับค าขอท่ี OSSC (One Stop Service center) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  2. ผู้มายื่นค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ียื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจให้มีอ านาจ
ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
  3. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
  4. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
  5. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามายื่นต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นค า
ขอรอรับใบรับค าขอไว้เป็น
หลักฐาน 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ต้ังอยู่จังหวัดนครราชสีมา 
คณะผู้ประเมินของจังหวัด 
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 
 

4 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนญุาต 
 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลังเสร็จส้ินการพิจารณา
และส่งมอบแบบ สบ.2 แก่
ผู้ประกอบการ 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม   11 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1. กรณีการขอแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รบัอนุญาต) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

2) 1.1 แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

4) 1.3 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ผลิตล่าสุด หรือ   
1.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(เฉพาะนิติบุคคล) ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อนิติ
บุคคลสถานที่ผลิตล่าสุด(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

5) 1.5ส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็นบรษิัท คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าว ต้องย่ืนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต จ านวน 
1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผลิตเพ่ือจ าหน่าย
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) 1.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 1.7 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

7) 1.8 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

8) 2. กรณีการขอแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บอาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

9) 2.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) 2.2 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

11) 2.3   ส าเนาเอกสารการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ที่
ได้รับอนุญาตไว้จากส านักงานเขต กระทรวงมหาดไทย 
ที่สถานที่รับอนุญาตน้ันต้ังอยู่    2.4 ส าเนาทะเบียน
บ้านของสถานที่ผลิตและ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่
ได้รับอนุญาตไว้และมีการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของสถานที่
น้ันจากส านักงานเขต กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

12) 2.5 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 2.6 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

13) 2.7หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

14) 3. กรณีการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูร้ับอนุญาต 
(กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้
ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) ของบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

15) 3.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

16) 3.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

17) 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการและส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการเป็น
คนต่างด้าว ให้ยื่นส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมส าเนาหนังสือ
เดินทาง (passport)  
3.4 ส าเนาเอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของ
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการตามแต่กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

18) 3.5  ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 3.6 
ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

19) 3.7หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

20) 4. กรณีการขอเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ 
(กรณีนิติบุคคลเท่าน้ัน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

21) 4.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

22) 4.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

23) 4.3ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการคนใหม่และ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(กรณีเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้
ด าเนินกิจการ) ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการเป็นคนต่าง
ด้าว ให้ยื่นส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศ 
(work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือ
ผู้ว่าราชการจงัหวัด พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 
(passport)   
4.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) (คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

24) 4.5หนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการคน
ใหม่จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (กรณีเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้
ด าเนินกิจการ)พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ด าเนินกิจการใหม่ 1 คน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

25) 4.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 4.7 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

26) 4.8 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

27) 5.การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร(ที่เป็น
การประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)และ/หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ใน
แบบ สบ.1 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

28) 5.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

29) 5.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

30) 5.3 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 5. 4 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

31) 5.5 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

32) 6. การขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูร้ับอนุญาต
หรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

33) 6.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

34) 6.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และต้องพิมพ์เท่าน้ัน) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

35) 6.3ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
การแจ้งระบุให้เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลหรือแปร
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์ 
(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

36) 6.4ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน6เดือน)(ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงล่าสุด)(กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของ
บริษัทที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงถือครองหุ้นต้ังแต่
ร้อยละ 50 ข้ึนไป ต้องย่ืนหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 เพ่ิมเติมด้วย)  6.5 หนังสือมอบอ านาจและ
แต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการจากนิติบุคคลผู้ขออนุญาตใน
สถานะใหม่ของนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (ต่อผู้ด าเนินกิจการใหม่ 1 คน) 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

37) 6.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 6.7 ส าเนา
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

38) 6.8หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) การมอบอ านาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม   
 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     

 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1          

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
2) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขชื่อสถานทีผลิต) 
3) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขที่อยู่สถานทีผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร) 
4) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพ่ิม ลด ผู้ด าเนินกิจการ) 
6) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร) 
7) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล) 
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19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาด าเนินการรวม 11 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาต

โดยผู้มีอ านาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และช้ีแจงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 

 
 

วันที่พิมพ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


