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คู่มือส าหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การ
แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้
ด าเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/
การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การแก้ไขช่ือ

สถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยู่สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร/เปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนิน
กิจการ/เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร/การ
เปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคล 

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 านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
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] การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้อง

ตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยู่สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร/เปล่ียนช่ือตัว-
ช่ือสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ/เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร
และยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร/การเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคล 
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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) 

  
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตท่ีเข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ท่ีมีการใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม
ต้ังแต่ 5 แรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าต้ังแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานต้ังแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. การขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ี ได้แก่ 
 - แก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนบุคคลผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต) 
 - แก้ไขท่ีอยู่ของสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนุญาตไว้) เช่น การเปล่ียนแปลงเลข
หมายประจ าบ้าน เนื่องจากส านักงานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแต่สถานท่ีผลิตยังคงต้ังอยู่ท่ีเดิม 
 - เปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกุล ของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) (ท่ี
ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนตัวบุคคล) 
 - เปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
 - ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกว่า 1 แห่ง) ท่ีได้รับอนุญาตไว้ใน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร ส าหรับในกรณีท่ีมีการประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รับอนุญาตยื่น
ความประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหารให้
ถูกต้องตามหลักฐานเอกสารการเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  2. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
  3. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
  4. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมารจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
ค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียด 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการ  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลา
ที่ก าหนด และน ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลักฐาน 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหารต้ังอยู่จังหวัดนครราชสีมา 
คณะผู้ประเมินของจังหวัด ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

4 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันท าการ
หลังเสรจ็สิ้นการพิจารณาและส่งมอบใบอนุญาตและ/
หรือหนังสือ แก่ผู้ประกอบการ 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   11  วันท าการ 
 

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 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีแก้ไขชื่อสถานที่ผลิต
อาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผู้รับอนุญาต) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

2) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

4) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการแก้ไข ปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานที่ผลิตล่าสุด หรือ 
2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (เฉพาะนิติบุคคล) ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลสถานที่ผลิต
ล่าสุด(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) 
3 ส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติ
บุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (บัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น) (เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) 
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
ต่างด้าว ต้องย่ืนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชน์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต 
จ านวน 1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจอาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนผลิตเพื่อจ าหน่ายจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) 

5) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

7) กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่
ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร 
(ที่ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่
ที่รับอนุญาตไว้)  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

8) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

9) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดในหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 ส าเนาหลักฐานเอกสารการแจ้งแก้ไขที่
อยู่ของสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้จาก
ส านักงานเขต กระทรวงมหาดไทย ที่
สถานที่รับอนุญาตน้ันต้ังอยู่ หรือ 
2 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต
และ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่ได้รับ
อนุญาตไว้ที่ได้มีการแจ้งแก้ไขที่อยู่ของ
สถานที่นั้นแล้วจากส านักงานเขต
กระทรวงมหาดไทย  

11) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

12) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

13) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผู้รับอนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติบุคคล) ของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

14) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

15) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

16) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใน
กรณีผู้ขออนุญาต (ผู้ด าเนินกิจการ)เป็นคน
ต่างด้าว ให้ย่ืนหนังสืออนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้น้ันและพร้อม
ส าเนาหนังสือเดินทาง (passport) (ถ้าม)ี 
หรือ 
2 ส าเนาหลักฐานเอกสารการแจ้งเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาตหรือผู้
ด าเนินกิจการตามแต่กรณีจากส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 
17) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 

อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

18) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 

19) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู้
ด าเนินกิจการ (เฉพาะกรณี
นิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

20) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

21) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

22) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใน
กรณีที่ผู้ด าเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว ให้
ย่ืนส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานใน
ประเทศ (work permit) ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง (passport) 
2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค ์และผู้มีอ านาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  (คัดลอก
จากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3 หนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนิน
กิจการคนใหม่จากนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ด าเนินกิจการใหม่ 1 คน)(ฉบับจริง ) 

23) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 

24) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
การมอบอ านาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัท
ด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

25) กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร(กรณีที่มีการ
ประกาศแก้ไขกลุ่มประเภท
อาหารโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา)และ/หรือยกเลิกสถานที่
เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 
แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ใน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ชุด - 

26) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

27) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

28) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

29) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจ
ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ชุด - 

30) กรณีการเปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคลผู้รับ
อนุญาตหรือแปรสภาพนิติ
บุคคลตามกฎหมาย(เฉพาะ
นิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

31) แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

32) ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ ส.4)  (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

33) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีการแจ้งระบุให้เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคลหรือแปรสภาพนิติบุคคล
ตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์ 
(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 
2  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุด)(คัดลอก
จากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
(กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของบริษัทที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงถือครองหุ้น
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องย่ืนหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่าง
ด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่าง
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย) 
3 หนังสือมอบอ านาจและแต่งต้ังผู้ด าเนิน
กิจการจากนิติบุคคลผู้ขออนุญาตใน
สถานะ ใหม่ของนิติบุคคลพร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้ด าเนินกิจการใหม่ 
1 คน) (ฉบับจริง) 

34) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

35) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่
ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
การมอบอ านาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัท
ด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
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 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก 
2) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขช่ือสถานทีผลิต) 
3) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขท่ีอยู่สถานทีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร) 
4) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียน เพิ่ม ลด ผู้ด าเนินกิจการ) 
6) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ี

เก็บอาหารที่มีมากกว่า 1 แห่ง) 
7) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคล) 

    
19. หมายเหตุ 
1. รวมระยะเวลาด าเนินการ 11 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อ านาจ ไม่นับรวมเวลาการช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 
2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 


