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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (กรณีไมต้่องตรวจสถานท่ีผลิต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: จงัหวดัตรัง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การ

กําหนดระยะเวลาปฏิบตัิราชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน (กรณีไม่

ต้องตรวจสถานท่ีผลิต)  20/05/2558 00:17  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ทีอ่ยู่: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ. 

ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

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

โทรศพัท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011เพ่ือความสะดวกในการรับบริการ) 

2) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ในจงัหวดัตรัง 

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 เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านโทรศพัท์: 0 7520 5625เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

1. สถานท่ีผลิตท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรกําลงัรวมไมถึ่ง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่

ถึง 7 คน โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 

 

2. การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงาน กรณีไมต้่องตรวจสถานท่ีผลิต ได้แก่ 

 

 การขอแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนบคุคลผู้ รับอนญุาตหรือนิติบคุคลผู้ รับอนญุาต) 

 การขอแก้ไขท่ีอยูข่องสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนญุาตไว้) เชน่ การ

เปล่ียนแปลงเลขหมายประจําบ้าน เน่ืองจากสํานกังานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแตส่ถานท่ีผลิตยงัคงตัง้อยู่ท่ีเดมิ 

 การขอเปล่ียนช่ือ-สกลุของผู้ รับอนญุาต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกลุ ของผู้ ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ

บคุคล) (ท่ีไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนตวับคุคล) 

 การขอเปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผู้ ดําเนินกิจการ (กรณีนิตบิคุคล) 

 การขอยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา่ 1 แหง่) ท่ีได้รับอนญุาต

ไว้ในแบบ สบ.1 สําหรับในกรณีท่ีเป็นการประกาศแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

หรือผู้ รับอนญุาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารท่ีได้รับอนญุาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้ รับอนญุาต

ย่ืนความประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ีเก็บ
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อาหารให้ถกูต้องตามหลกัฐานเอกสาร 

 การขอเปล่ียนแปลงสถานะนิตบิคุคลผู้ รับอนญุาตหรือแปรสภาพนิตบิคุคลตามกฎหมาย 

 

3. ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยการดําเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบวุา่

การแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีผลิตอาหารและเปล่ียนแปลงรายการอาหารกรณีสถานท่ีผลิตไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน 

ให้ย่ืนแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี ้พร้อมหลกัฐานท่ีระบุ

ไว้ในแบบ สบ.2 

 

เง่ือนไข 

 

1. ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนคําขอและเอกสารหลกัฐานด้วยตนเองโดยการรับคําขอท่ี OSSC (One Stop Service 

 

center) ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง บริการด้วยระบบนดัหมายลว่งหน้าผ่านทางโทรศพัท์ 

 

2. ผู้มาย่ืนคําขอ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีย่ืนคําขอได้ และมีอํานาจตดัสินใจและลงนาม

รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอํานาจให้มี

อํานาจดําเนินการแทนแนบด้วย) 

 

3. กําหนดให้ผู้ ย่ืนคําขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตาม

แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอฯ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ บคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ ดําเนิน

กิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผู้ รับมอบอํานาจ 

 

4. การไมอ่นญุาตคําขอ : สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไม่

อนญุาตคําขอฯ ในกรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและ

หลกัวิชาการ หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อสําหรับประชาชน 

 

5. การคืนคําขอ : สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนคําขอฯ พร้อม

เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณา ตาม

วนัเวลาท่ีนดัหมาย 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

30 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้

ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องตามบนัทึก

ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี

กําหนด และมาย่ืนท่ี

เจ้าหน้าท่ีตามรายช่ือท่ีระบุ

ในใบรับคําขอ 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรัง คณะผู้

ประเมินของจงัหวดั 

ประเมินความถกูต้องและ

สอดคล้องตามกฎหมาย 
 

4วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอํานาจลงนาม พิจารณา

อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

 

7) 

- 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรัง เจ้าหน้าท่ี

แจ้งผลการพิจารณาภายใน 

7 วนัทําการหลงัเสร็จสิน้

การพิจารณาและสง่มอบ

แบบ สบ.2 แก่

ผู้ประกอบการ 
 

60นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 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) 

1. กรณีการขอ

แก้ไขช่ือสถานท่ี

ผลิตอาหาร (ท่ี

ไมใ่ชเ่ป็นการ

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปล่ียนบคุคล

หรือนิตบิคุคล

ผู้ รับอนญุาต) 

2) 

1.1 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

3) 

1.2แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงาน ตาม

แบบ สบ.2 (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ และต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั - 

4) 

1.3 สําเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย์ 

(เฉพาะบคุคล

ธรรมดา) ท่ีมีการ

แก้ไข

เปล่ียนแปลงช่ือ

สถานท่ีผลิต

ลา่สดุ หรือ  1.4 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล (เฉพาะ

นิตบิคุคล) ท่ีมี

การแก้ไข

เปล่ียนแปลงช่ือ

นิตบิคุคลสถานท่ี

ผลิตลา่สดุ

(คดัลอกจาก

กระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) 

5) 

1.5สําเนาหนงัสือ

รับรองสญัชาติ

ของนิติบคุคล

จากกระทรวง

พาณิชย์ (บญัชี

รายช่ือผู้ ถือหุ้น) 

(เฉพาะนิตบิคุคล

ท่ีเป็นบริษัท) 

)(คดัลอกจาก

กระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) ในกรณี

ท่ีผู้ขออนญุาต

เป็นนิติบคุคล

ตา่งด้าว ต้องย่ืน

หนงัสือรับรอง

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การประกอบ

ธุรกิจนิติบคุคล

ตา่งด้าวจาก

กระทรวง

พาณิชน์วา่ไมข่ดั

พระราชบญัญตัิ

การประกอบ

ธุรกิจคนตา่งด้าว 

พ.ศ. 2542 ตาม

ประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีขอ

อนญุาต จํานวน 

1 ฉบบั หรือบตัร

สง่เสริมการ

ลงทนุตาม

ประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีได้รับ

การสง่เสริมการ

ลงทนุผลิตเพ่ือ

จําหนา่ยจาก

สํานกังาน

คณะกรรมการ

สง่เสริมการ

ลงทนุ 

6) 

1.6 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.1) ท่ี

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา/

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ได้รับอนญุาตไว้ 

1.7 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

ตรัง 

7) 

1.8 หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต อาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วย ในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

8) 

2. กรณีการขอ

แก้ไขท่ีอยูข่อง

สถานท่ีผลิตหรือ

สถานท่ีเก็บ

อาหาร (ท่ีไมใ่ช่

เป็นการย้าย

สถานท่ี) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 0 ฉบบั - 

9) 

2.1แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

10) 

2.2 แบบการ

แก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

ตามแบบ สบ.2 

(ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ และต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั - 

11) 2.3   สําเนา สํานกังาน 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เอกสารการแจ้ง

แก้ไขท่ีอยูข่อง

สถานท่ีท่ีได้รับ

อนญุาตไว้จาก

สํานกังานเขต 

กระทรวงมหาดไ

ทย ท่ีสถานท่ีรับ

อนญุาตนัน้ตัง้อยู่    

2.4 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

สถานท่ีผลิตและ/

หรือสถานท่ีเก็บ

อาหารท่ีได้รับ

อนญุาตไว้และมี

การแจ้งแก้ไขท่ี

อยูข่องสถานท่ี

นัน้จาก

สํานกังานเขต 

กระทรวงมหาดไ

ทย 

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

12) 

2.5 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้ 

2.6 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา/

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

13) 

2.7หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต อาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วย ในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

14) 3. กรณีการขอ สํานกังาน 0 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปล่ียนช่ือตวั-ช่ือ

สกลุ ของผู้ รับ

อนญุาต (กรณี

บคุคลธรรมดา) 

หรือเปล่ียนช่ือ

ตวั-ช่ือสกลุ ของผู้

ดําเนินกิจการ 

(กรณีนิติบคุคล) 

ของบคุคลท่ีได้รับ

อนญุาตไว้ 

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

15) 

3.1แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

16) 

3.2แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงาน ตาม

แบบ สบ.2 (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ และต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

17) 3.3 สําเนา สํานกังาน 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบียนบ้านของ

ผู้ ดําเนินกิจการ

และสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน ใน

กรณีท่ีผู้ ดําเนิน

กิจการเป็นคน

ตา่งด้าว ให้ย่ืน

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตให้

ทํางานใน

ประเทศ (work 

permit) ซึง่ออก

ให้โดยกระทรวง

แรงงานหรือผู้ว่า

ราชการจงัหวดั 

พร้อมสําเนา

หนงัสือเดนิทาง 

(passport) 3.4 

สําเนาเอกสาร

การแจ้งเปล่ียน

ช่ือตวั-ช่ือสกลุ 

ของผู้ รับอนญุาต

หรือผู้ ดําเนิน

กิจการตามแต่

กรณี 

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

18) 

3.5  สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา/

0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้ 

3.6 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

19) 

3.7หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ด้วย ในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

20) 

4. กรณีการขอ

เปล่ียน เพิ่ม หรือ

ลดผู้ ดําเนิน

กิจการ (กรณีนิติ

บคุคลเทา่นัน้) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 0 ฉบบั - 

21) 

4.1แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

22) 

4.2แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงาน ตาม

แบบ สบ.2 (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ และต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั - 

23) 4.3สําเนา สํานกังาน 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบียนบ้านของ

ผู้ ดําเนินกิจการ

คนใหมแ่ละ

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน(กรณี

เปล่ียนหรือเพิ่มผู้

ดําเนินกิจการ) 

ในกรณีท่ีผู้

ดําเนินกิจการ

เป็นคนตา่งด้าว 

ให้ย่ืนสําเนา

หนงัสืออนญุาต

ให้ทํางานใน

ประเทศ (work 

permit) ซึง่ออก

ให้โดยกระทรวง

แรงงานหรือผู้ว่า

ราชการจงัหวดั 

พร้อมสําเนา

หนงัสือเดนิทาง 

(passport)  4.4 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลท่ีแจ้ง

วตัถปุระสงค์ 

และผู้ มีอํานาจลง

ช่ือแทนนิตบิคุคล

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ขออนญุาต 

(เฉพาะนิติ

บคุคล) (คดัลอก

จากกระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) 

24) 

4.5หนงัสือมอบ

อํานาจและ

แตง่ตัง้ผู้ ดําเนิน

กิจการคนใหม่

จากนิติบคุคลผู้

ขออนญุาต 

(กรณีเปล่่ียนหรือ

เพิ่มผู้ ดําเนิน

กิจการ)พร้อมติด

อากรแสตมป์ 30 

บาท (ตอ่ผู้

ดําเนินกิจการ

ใหม ่1 คน) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

25) 

4.6 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้ 

4.7 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา/

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(แบบ สบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

26) 

4.8 หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต อาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วย ในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

27) 
5.การขอยกเลิก

หรือแก้ไขกลุม่

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

0 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประเภทอาหาร

(ท่ีเป็นการ

ประกาศแก้ไข

กลุม่ประเภท

อาหารโดย

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา)

และ/หรือยกเลิก

สถานท่ีเก็บ

อาหาร (ท่ีมี

มากกวา่ 1 แหง่) 

ท่ีได้รับอนญุาต

ไว้ในแบบ สบ.1 

ตรัง 

28) 

5.1แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

29) 

5.2แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงาน ตาม

แบบ สบ.2 (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั - 



21/28 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามในแบบคํา

ขอฯ และต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

30) 

5.3 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้ 

5. 4 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา/

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั - 

31) 

5.5 หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต อาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วย ในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

32) 

6. การขอ

เปล่ียนแปลง

สถานะนิติบคุคล

ผู้ รับอนญุาตหรือ

แปรสภาพนิติ

บคุคลตาม

กฎหมาย 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 0 ฉบบั - 

33) 

6.1แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

34) 

6.2แบบการแก้ไข

สถานท่ีผลิต

อาหารท่ีไมเ่ข้า

ขา่ยโรงงาน ตาม

แบบ สบ.2 (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

2 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ และต้อง

พิมพ์เทา่นัน้) 

35) 

6.3สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลท่ีมีการ

แจ้งระบใุห้

เปล่ียนแปลง

สถานะนิติบคุคล

หรือแปรสภาพ

นิตบิคุคลตาม

กฎหมายจาก

กระทรวง

พาณิชย์ (คดัลอก

จากกระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั - 

36) 

6.4สําเนาบญัชี

รายช่ือผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท

(คดัลอกจาก

กระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน

6เดือน)(ท่ีมีการ

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แก้ไข

เปล่ียนแปลง

ลา่สดุ)(กรณีท่ีมี

จํานวนหุ้น

ตา่งชาติของ

บริษัทท่ีเกิดขึน้

จากการ

เปล่ียนแปลงถือ

ครองหุ้นตัง้แต่

ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

ต้องย่ืนหนงัสือ

รับรองการ

ประกอบธุรกิจนิติ

บคุคลตา่งด้าว

จากกระทรวง

พาณิชย์วา่ไมข่ดั

พระราชบญัญตัิ

การประกอบ

ธุรกิจคนตา่งด้าว 

พ.ศ.2542 

เพิ่มเตมิด้วย)  

6.5 หนงัสือมอบ

อํานาจและ

แตง่ตัง้ผู้ ดําเนิน

กิจการจากนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตใน

สถานะใหมข่อง

นิตบิคุคลพร้อม
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท (ตอ่ผู้

ดําเนินกิจการ

ใหม ่1 คน) 

37) 

6.6 สําเนาคํา

ขอรับเลขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.1) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้ 

6.7 สําเนาแบบ

การแก้ไขสถานท่ี

ผลิตอาหารท่ีไม่

เข้าขา่ยโรงงาน 

(แบบ สบ.2) ท่ี

เคยได้รับอนญุาต

ไว้ (ถ้ามี) 

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา/

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั - 

38) 

6.8หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

การมอบอํานาจ

ทัว่ไปต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไขของ

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นิตบิคุคลผู้ขอ

อนญุาต อาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วย ในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล) 

 

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- 
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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) แบบฟอร์ม และตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 

- 

 

2) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขช่ือสถานทีผลิต) 

- 

 

3) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขท่ีอยูส่ถานทีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร) 

- 

 

4) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกลุ) 

- 

 

5) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียน เพิ่ม ลด ผู้ ดําเนินกิจการ) 

- 

 

6) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุม่ประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ี

เก็บอาหาร)) 

- 

 

7) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีการเปล่ียนแปลงสถานะนิติบคุคล) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

1 ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วนัทําการ โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้

มีอํานาจ ไมน่บัรวมเวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 

 



28/28 
 

2 เอกสารท่ีเป็นสําเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจทัว่ไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได้ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 10/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายธิรัตว์  พาพล 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


