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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: จงัหวดัตรัง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 20วนัทําการ/60วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 22/05/2015 13:29  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ในกรุงเทพฯหรือกรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ต่างจงัหวดัและผลิต

อาหารทีไ่ม่ไดม้อบอํานาจให้สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ 

ถ.ติวานนท์นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320 

 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านเวปไซด์สํานกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ

โทรศพัท์    0 2590 7187, 0 2590 7011 

เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

2) สถานท่ีให้บริการ2. กรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ในจงัหวดัตรังและผลิตอาหารทีมี่การมอบอํานาจใหสํ้านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์: 0 7520 5625 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านโทรศพัท์: 0 7520 5625เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

1. สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงานหมายถึงสถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรกําลงัรวมไมถึ่ง 5 แรงม้าหรือ

ใช้คนงานไมถึ่ง 7 คนโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 

 

2. ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยการดําเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหารพ.ศ. 2557 ระบไุว้วา่

กรณีผลติจากสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงานให้ย่ืนคําขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงานตาม

แบบสบ.1แนบท้ายระเบียบนีพ้ร้อมหลกัฐานท่ีระบไุว้ในแบบสบ.1 

 

3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแตก่รณีดงันี ้

 

3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนํา้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 220) 

พ.ศ. 2544 เร่ืองนํา้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของนํา้บริโภคฯ) 
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3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ต้องเป็นไป

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บ

รักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชือ้ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม

พร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 

 

3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรดต้องเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา

อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ํา

และอาหารปรับกรด) 

 

3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองอาหารฉายรังสีประกาศณวนัท่ี 

14 กนัยายน 2553 

 

3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะบรรจพุร้อมจําหนา่ยต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี

บรรจใุนภาชนะพร้อมจําหนา่ย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจพุร้อมจําหนา่ย) 

 

3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภคต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญัตอิาหาร

พ.ศ.2522 ตามบนัทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 

 

3.7.กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทัว่ไปต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ออกตามความในพระราชบญัญัตอิาหาร

พ.ศ.2522 

 

3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืนนอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 

193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแก้ไข

เพิ่มเตมิกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 

193) พ.ศ.2543 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทัว่ไป) 

 

เง่ือนไข 

 

1. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจ 
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2. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องประเมินผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอได้ 

 

3. ผู้ ย่ืนคําขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตามแบบตรวจสอบ

เอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็น

ผู้ลงนามในแบบคําขอฯ 

 

4. การขออนญุาตผลิตอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่(Novel Ingredients) ท่ียงัไมไ่ด้

กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่(Novel Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดย

ผู้ เช่ียวชาญและรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนญุาตผลิตอาหารได้) (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี

คูมื่อสําหรับประชาชนเร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของอาหาร) 

 

5. การไมอ่นญุาตคําขอ : สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไม่

อนญุาตคําขอฯในกรณีตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไม่สมบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ

หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อสําหรับประชาชน 

 

 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเ่ป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบใุนหลกัเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้นหรือผล

การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถ่กูต้องตรงตามเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ย่ืนคําขอฯสง่มอบเอกสารหลกัฐานไว้ 

 

6. การคืนคําขอ : สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนคําขอฯพร้อมเอกสาร

หลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอฯในกรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอฯไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง 

(กําหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 

 

7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซบัซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหมจ่ะต้องผา่นการพิจารณาโดยคณะทํางาน/ 

 

คณะกรรมการ/หรือผู้ เช่ียวชาญจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในคูมื่อฉบบันีโ้ดยประมาณ 30-90 วนัทําการหรือ

มากกวา่แล้วแตก่รณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอฯ

และเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาให้

ครบถ้วน 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารหลกัฐาน 
 

90 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 กรณีเอกสารไม่

ครบถ้วนให้ผู้ ย่ืนคําขอ

ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

ตามบนัทกึข้อบกพร่อง

ภายในเวลาท่ีกําหนดและ

นํามาย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีตาม

รายช่ือท่ีระบใุนใบรับคําขอ 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

 กรณีสถานท่ีผลิต

อาหารตัง้อยูใ่นจงัหวดัและ

ผลิตประเภทอาหารท่ีมอบ

อํานาจให้สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้

อนญุาต คณะผู้ประเมินของ

จงัหวดั ประเมินความ

18วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ถกูต้องและสอดคล้องตาม

กฎหมายทัง้ด้านสถานท่ี

และด้านเอกสาร 

6) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรังและผลิต

ประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบ

อํานาจให้สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้

อนญุาต 

  1 กรณีย่ืนคําขอฯณศนูย์ 

OSSC สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและ

ยาจะสง่เอกสารท่ีผา่นการ

ตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง

ครบถ้วนให้สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัซึง่

สถานท่ีผลิตนัน้ตัง้อยูเ่พ่ือให้

ตรวจประเมินความถกูต้อง

และสอดคล้องตาม

กฎหมายแล้วรายงานการ

ตรวจประเมินกลบัให้อย. 

เพ่ือพิจารณาการอนญุาต

ตอ่ไป 

 
 

58 วนัทําการ สํานกัอาหาร (ดําเนินการโดย

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัและสํานกั

อาหารสํานกังาน

คณะกรรมอาหาร

และยา) 

7) 

การพิจารณา 
 

(ตอ่) 2 กรณีย่ืนคําขอฯณ

สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัสสจ. จะสง่คําขอฯ

58 วนัทําการ สํานกัอาหาร (ดําเนนิการโดย

สํานกังาน

สาธารณสขุ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และหลกัฐานประกอบการ

ขออนญุาตท่ีตรวจสอบแล้ว

ให้อย. พิจารณา 

  - กรณีเอกสารท่ีผา่นการ

ตรวจสอบโดยอย. แล้ว

ถกูต้องครบถ้วนอย.จะสง่

เอกสารให้สสจ.ซึง่สถานท่ี

ผลิตนัน้ตัง้อยูใ่ห้ตรวจ

ประเมินความถกูต้องและ

สอดคล้องตามกฎหมาย

แล้วรายงานการตรวจ

ประเมินกลบัให้อย. เพ่ือ

พิจารณาการอนญุาตตอ่ไป 

   - กรณีเอกสารท่ีผา่นการ

ตรวจสอบโดยอย. แล้วไม่

ถกูต้องครบถ้วนอย. จะสง่

เอกสารหลกัฐานคืนสสจ. 

เพ่ือให้สสจ. แจ้งผลการไม่

อนญุาตตอ่ผู้ ย่ืนคําขอตอ่ไป 

 
 

จงัหวดัและสํานกั

อาหารสํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา) 

8) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอํานาจลงนามพิจารณา

อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(กรณีสถานท่ีผลิต

อาหารตัง้อยู่

จงัหวดัตรังและ

ผลิตประเภท

อาหารท่ีมอบ

อํานาจให้

สํานกังาน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สาธารณสขุ

จงัหวดัเป็นผู้

อนญุาต ) 

9) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

 กรณีสถานท่ีผลิต

อาหารตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง 

ได้รับอนญุาตจากสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง  

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 7 วนัทํา

การหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณา  และสง่มอบให้

ผู้ประกอบการตอ่ไป 

 

 

60 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(กรณีสถานท่ีผลิต

อาหารตัง้อยู่

จงัหวดัตรังและ

ผลิตประเภท

อาหารท่ีมอบ

อํานาจให้

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัเป็นผู้

อนญุาต ) 

10) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

 กรณีผลิตประเภท

อาหารท่ีไมไ่ด้มอบอํานาจ

ให้สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัเป็นผู้อนญุาต 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 7 วนัทํา

การหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณาและจดัสง่เอกสาร

ให้แก่สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัเพ่ือสง่มอบให้

ผู้ประกอบการตอ่ไป 

 

90 นาที สํานกัอาหาร (ดําเนินการโดย

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัและสํานกั

อาหารสํานกังาน

คณะกรรมอาหาร

และยา) 



9/24 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 วนัทําการ( การอนญุาตดําเนินการโดย สสจ. ตรัง) / 60 วนัทําการ  ( การอนญุาต

ดําเนินการโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ) 

 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 20 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบตรวจสอบ

คําขอและบนัทึก

ข้อบกพร่อง 

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั - 

2) 

คําขอรับเลข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงานตาม

แบบสบ.1 (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

2 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขอฯและต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

3) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 1 

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ขอ

อนญุาตในกรณีผู้

ขออนญุาตเป็น

คนตา่งด้าวต้อง

ย่ืนหนงัสือ

อนญุาตให้

ทํางานใน

ประเทศซึง่ออก

ให้โดยกระทรวง

แรงงานหรือผู้ว่า

ราชการจงัหวดั 2 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนใน

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นคน

ตา่งด้าวต้องย่ืน

สําเนาหนงัสือ

เดนิทาง  3 

สําเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย์ 

(เฉพาะบคุคล

ธรรมดา) 4 

สําเนาหนงัสือ

- 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลท่ีแจ้ง

วตัถปุระสงค์และ

ผู้ มีอํานาจลงช่ือ

แทนนิติบคุคลผู้

ขออนญุาต 

(เฉพาะนิติ

บคุคล) 

4) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้อง (ตอ่) 5 

สําเนาหนงัสือ

รับรองสญัชาติ

ของนิติบคุคล

จากกระทรวง

พาณิชย์ (บญัชี

รายช่ือผู้ ถือหุ้น) 

(เฉพาะนิตบิคุคล

ท่ีเป็นบริษัท) 

)(คดัลอกจาก

กระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) ในกรณี

ท่ีผู้ขออนญุาต

เป็นนิติบคุคล

ตา่งด้าวต้องย่ืน

หนงัสือรับรอง

การประกอบ

ธุรกิจนิติบคุคล

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตา่งด้าวจาก

กระทรวง

พาณิชน์วา่ไมข่ดั

พระราชบญัญตัิ

การประกอบ

ธุรกิจคนตา่งด้าว

พ.ศ. 2542 ตาม

ประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีขอ

อนญุาตหรือบตัร

สง่เสริมการ

ลงทนุตาม

ประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีได้รับ

การสง่เสริมการ

ลงทนุ 

5) 

(ตอ่) 6 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

สถานท่ีผลิตและ

สถานท่ีเก็บ

อาหาร 7 หนงัสือ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ี (ฉบบั

จริง) หรือสําเนา

สญัญาเชา่

สถานท่ีผลิตและ

สถานท่ีเก็บ

อาหาร (ถ้ามี) 8 

หนงัสือแสดงวา่

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ชดุ (1.สําเนาทะเบียน

บ้านสํานกังาน

ใหญ่ (ถ้ามี) 2.

กรณีหนงัสือ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีผลิตหรือ

สถานท่ีเก็บอาหาร

หรือสญัญาเชา่

สถานท่ีผลิตหรือ

สถานท่ีเก็บอาหาร

ต้องแนบหลกัฐาน

ผู้ ยินยอมให้ใช้

สถานท่ีฯหรือผู้ให้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เป็นผู้ ได้รับ

มอบหมายให้

ดําเนินกิจการ

ของนิติบคุคลผู้

ขออนญุาต 

(เฉพาะนิติ

บคุคล) ตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ ดําเนิน

กิจการ 1 คน) 

อาจต้อง

ประทบัตราของ

บริษัทด้วยใน

กรณีท่ีระบไุว้ใน

หนงัสือรับรอง

การจด

ทะเบียน)(ฉบบั

จริง1 ฉบบั)9 

หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1คน) 

เชา่สถานท่ีฯกรณี

ผู้ให้เชา่เป็นบคุคล

ธรรมดาให้แนบ

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านกรณีผู้ ให้เชา่

เป็นนิติบคุคลให้

แนบหนงัสือการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคลเพิ่มเตมิ

ด้วย) 

6) 
เอกสารท่ี

เก่ียวข้อง (ตอ่) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

10 แบบแปลน

แผนผงัท่ีถกูต้อง

ตามมาตราสว่น 

(สถานท่ีผลิตอยู่

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 

ชดุ) (ระบช่ืุอและ

ท่ีตัง้ทกุแผน่) 

ประกอบด้วย 

10.1  แผนท่ี

แสดงท่ีตัง้ของ

โรงงานและสิ่ง

ปลกูสร้างท่ีอยูใ่น

บริเวณใกล้เคียง 

10.2  แผนผงั

แสดงสิ่งปลกู

สร้างภายใน

บริเวณท่ีดนิของ

โรงงานรวมทัง้

ระบบกําจดันํา้

เสียและบอ่

บาดาล (ถ้ามี) 

10.3  แบบแปลน

แผนผงัของ

อาคารสถานท่ี

ผลิตและสถานท่ี

เก็บอาหารท่ี

ถกูต้องตาม

มาตราสว่นรวม

ถึงรูปด้านหน้า

ตรัง 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ด้านข้างรูปตดั

แปลนพืน้ทกุชัน้

ตําแหนง่

เคร่ืองจกัรและ

ข้อมลู

รายละเอียดการ

ผลิตอ่ืนๆ 

7) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้อง (ตอ่) 

10.4 เอกสาร

รายละเอียด

ตา่งๆเชน่รายการ

เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร

กรรมวิธีการผลิต

ท่ีมาของนํา้ใช้

สตูรสว่นปรกอบ

ประเภทอาหาร

ภาชนะบรรจุ

วิธีการบริโภค

กรรมวิธีการล้าง

เคร่ืองจกัรวิธีการ

กําจดัขยะจํานวน

คนงาน (สถานท่ี

ผลิตตา่งจงัหวดั

ใช้ 2 ชดุ) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ชดุ - 

8) 

กรณีมีการใช้

เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรหรือ

- 1 0 ฉบบั (กรณีสถานท่ีผลิต

อยูต่า่งจงัหวดัใช้ 

2 ชดุ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อปุกรณ์การผลิต

ร่วมกนัสําหรับ

การผลิตอาหาร

หลายชนิดต้องมี

มาตรการปอ้งกนั

การปนเปือ้นท่ี

เหมาะสม

เพิ่มเตมิ 

9) 

กรณีอาหารท่ี

ผลิตเป็นอาหารท่ี

บรรจอุยูใ่น

ภาชนะบรรจท่ีุ

ปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ํา

และชนิดปรับ

กรด (Low-acid 

Canned Foods 

and Acidified 

Foods) ต้องมี

สําเนาหลกัฐาน

เพิ่มเตมิคือ 

•หลกัฐานการ

ฝึกอบรม

หลกัสตูรผู้

ควบคมุ

กระบวนการผลิต 

(Retort 

Supervisor) 

 •หลกัฐานแสดง

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วฒุิการศกึษา, 

การฝึกอบรม, 

ประสบการณ์

ของผู้ กําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความ

ร้อน (Process 

Authority) ) 

(สถานท่ีผลิตอยู่

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 

ชดุ) 

10) 

กรณีเป็นอาหารท่ี

มีความเป็นกรด

ต่ําต้องสง่

เอกสาร

ประกอบการ

พิจารณาเพิ่มเตมิ

ดงันีก้. การศกึษา

การกระจาย

อณุหภมูิในเคร่ือง

ฆา่เชือ้ 

(Temperature  

Distribution)ข. 

การศกึษาการ

แทรกผา่นความ

ร้อนในผลิตภณัฑ์

อาหาร (Heat 

Penetration)        

ค. การกําหนด

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ชดุ (         ก. 

การศกึษาการ

กระจายอณุหภมูิ

ในเคร่ืองฆา่เชือ้ 

(Temperature 

Distribution) ท่ี

ถกูต้องตามหลกั

ทางวิชาการและ

เป็นปัจจบุนัซึง่

ต้องศกึษาณ

สถานท่ีผลิตก่อน

การใช้งานหรือ

เม่ือมีการ

ปรับเปล่ียน

อปุกรณ์และ

โครงสร้างท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การ

ทํางานของเคร่ือง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความ

ร้อนต้องศกึษา

ภายใต้ปัจจยั

เก่ียวกบัสปอร์

ของจลุินทรีย์ท่ี

เป็นเปา้หมายใน

การกําหนดการ

ฆา่เชือ้ (ดู

รายละเอียดตาม

หมาย

เหต)ุ(สถานท่ี

ผลิตอยู่

ตา่งจงัหวดัใช้ 2 

ชดุ) 

ฆา่เชือ้เอกสาร

ดงักลา่วต้อง

ดําเนินการและ

ออกเอกสารโดยผู้

กําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความร้อน 

(Process 

Authority) สําหรับ

เคร่ืองฆา่เชือ้แบบ

ใช้ความดนัเพิ่ม 

(Overpressure 

retorts) ให้ศกึษา

การกระจายความ

ร้อนในเคร่ืองฆา่

เชือ้ทกุเคร่ืองและ

ทกุบรรจภุณัฑ์แต่

ถ้าเป็นเคร่ืองฆา่

เชือ้แบบใช้ไอนํา้ 

(Steam retort) ไม่

จําเป็นต้องศกึษา

ทกุเคร่ือง 

ข. การศกึษาการ

แทรกผา่นความ

ร้อนในผลิตภณัฑ์

อาหาร (Heat 

Penetration) ท่ี

ถกูต้องทาง

วิชาการและเป็น
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ปัจจบุนัซึง่ต้อง

ศกึษาณสภาวะ

เดียวกบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีทํา

การผลติจริงได้แก่

เม่ือผลิต

ผลิตภณัฑ์ใหม่

หรือเม่ือมีการป

ล่ียนข้อกําหนด

ของผลิตภณัฑ์

หรือเม่ือมีการ

เปล่ียนภาชนะ

บรรจเุฉพาะ

สําหรับผลิตภณัฑ์

แตล่ะชนิดแตล่ะ

ขนาดบรรจุ

เอกสารดงักลา่ว

ต้องดําเนินการ

และออกเอกสาร

โดยผู้ กําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความร้อน 

(Process 

Authority) 

ค. การกําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ด้วยความร้อน

ต้องศกึษาภายใต้

ปัจจยั 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เก่ียวกบัสปอร์ของ

จลุินทรีย์ท่ีเป็น

เปา้หมายในการ

กําหนดการฆ่าเชือ้

ได้แก่ 

คลอสตริเดียมโบทู

ลินัม่ 

(Clostridium 

botulinum) หรือ

กรณีท่ีใช้ตวัชีว้ดั

อ่ืนต้องมีหลกัฐาน

ทางวิชาการวา่มี

คา่การต้านทาน

ความร้อนท่ี

เทียบเทา่หรือสงู

กวา่สปอร์ของคลอ

สตริเดียมโบทู

ลินัม่ 

(Clostridium 

botulinum) 

11) 

กรณีเป็นอาหาร

ชนิดท่ีปรับกรด

ต้องสง่เอกสาร

ประกอบการ

พิจารณาเพิ่มเตมิ

ดงันี(้ดู

รายละเอียดตาม

หมาย

เหต)ุ(สถานท่ี

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ชดุ (        ก. เอกสาร

การศกึษา

อณุหภมูิและเวลา

ท่ีใช้ในการฆา่เชือ้

ผลิตภณัฑ์แตล่ะ

ชนิดและแตล่ะ

ขนาดบรรจอุยา่ง

เหมาะสมมีการ

ระบคุา่ความเป็น
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผลิตตา่งจงัหวดั

ใช้ 2 ชดุ) 

กรดดา่งสมดลุของ

ผลิตภณัฑ์ในกรณี

ท่ีผลิตภณัฑ์มีชิน้

เนือ้อยูใ่น

ของเหลวต้องระบุ

ชว่งเวลามากสดุ

และอณุหภมูิใน

การเก็บเพ่ือการ

ปรับสภาพชิน้เนือ้

นัน้ให้เป็นกรดโดย

กําหนดให้คา่

ความเป็นกรดดา่ง

สมดลุของ

ผลิตภณัฑ์เทา่กบั

หรือต่ํากว่า 4.6 

ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดใน

กรรมวิธีการผลิตท่ี

กําหนดภายหลงั

การฆา่เชือ้ด้วย

ความร้อน 

ข. การกําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้ต้องมี

การศกึษาภายใต้

การควบคมุคา่

ความเป็นกรดดา่ง

พร้อมทัง้ระบุ

ปัจจยัวิกฤตท่ีใช้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กําหนด

กระบวนการฆา่

เชือ้เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่อาหารนัน้จะไม่

มีการเจริญของ

จลุินทรีย์ท่ีทําให้

เกิดโรคโดยแสดง

ไว้ในกรรมวิธีการ

ผลิตท่ีกําหนด 

) 

12) 

กรณีผลิตนํา้

บริโภคในภาชนะ

บรรจท่ีุปิดสนิท

ต้องมีเอกสารท่ี

เก่ียวข้องเพิ่มเตมิ

คือสําเนาผล

วิเคราะห์นํา้ดิบ 

(ถ้ามี)(สถานท่ี

ผลิตตา่งจงัหวดั

ใช้ 2 ชดุ) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ชดุ - 

13) 

กรณีผลิตนม

พร้อมบบริโภค

ชนิดเหลวท่ีผ่าน

กรรมวิธีฆา่เชือ้

ด้วยความร้อน

โดยวิธีพาสเจอร์

ไรส์ต้องแนบ

เอกสารผู้ควบคมุ

กระบวนการผลิต

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เพิ่มเตมิ(สถานท่ี

ผลิตตา่งจงัหวดั

ใช้ 2 ชดุ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 

ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 

โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  สายดว่นของรัฐบาล 1111 สํานกั

อาหารโทร. 02-590-7320 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่:ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4     ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์: 0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอกข้อมลู 

- 
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2) รายละเอียดของแบบแปลนแผนผงัและตวัอยา่ง 

- 

 

3) รายการแสดงเอกสารรายละเอียดตา่งๆและตวัอยา่ง 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

1. การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (แบบสบ.1) 

 

 ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 20 วนัทําการ (กรณีผลิตประเภทอาหารท่ีมอบอํานาจให้สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั

พิจาณาอนญุาตได้) 

 ระยะเวลา 60 วนัทําการ (กรณีผลิตประเภทอาหารท่ียงัไมม่อบอํานาจให้สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั) 

 

โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอํานาจไมน่บัรวมเวลาปรับปรุงแก้ไข

สถานท่ีผลิตความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการและชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 

 

2. เอกสารท่ีเป็นสําเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจทัว่ไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได้ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 10/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายธิรัตว์  พาพล 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


