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คู่มือสาํหรับประชาชน: การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต) 

ได้แก่การแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยู่สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร/เปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล

ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาํเนินกิจการ/เปล่ียนเพิ่มหรือลดผู้ดาํเนินกจิการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร

และยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร/การเปล่ียนแปลงสถานะนิตบุิคคล 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตอาหาร (กรณีไมต้่องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่การแก้ไข

ช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยูส่ถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร/เปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกลุของผู้ รับอนญุาตหรือผู้

ดําเนินกิจการ/เปล่ียนเพิ่มหรือลดผู้ ดําเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร/

การเปล่ียนแปลงสถานะนิติบคุคล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตอาหาร (กรณีไมต้่องตรวจสถานท่ีผลิต) 

ได้แก่การแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยูส่ถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร/เปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกลุของผู้ รับ

อนญุาตหรือผู้ ดําเนินกิจการ/เปล่ียนเพิ่มหรือลดผู้ ดําเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและยกเลิก

สถานท่ีเก็บอาหาร/การเปล่ียนแปลงสถานะนิตบิคุคลสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังอาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
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กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองตรังจงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

1. สถานท่ีผลิตท่ีเข้าข่ายโรงงานหมายถึงโรงงานตามพระราชบญัญตัิโรงงานพ.ศ.2535 ท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรมีกําลงัรวม

ตัง้แต ่5 แรงม้าหรือกําลงัเทียบเทา่ตัง้แต ่5 แรงม้าขึน้ไปหรือใช้คนงานตัง้แต ่7 คนขึน้ไปโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 

 

2. การขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบส.4) กรณีไมต้่องตรวจสถานท่ีได้แก่ 

 

 

 แก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนบคุคลผู้ รับอนญุาตหรือนิตบิคุคลผู้ รับอนญุาต) 

 แก้ไขท่ีอยูข่องสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนญุาตไว้) เชน่การเปล่ียนแปลง

เลขหมายประจําบ้านเน่ืองจากสํานกังานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแตส่ถานท่ีผลิตยงัคงตัง้อยูท่ี่เดมิ 

 เปล่ียนช่ือ-สกลุของผู้ รับอนญุาต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกลุของผู้ ดําเนินกิจการ (กรณีนิติบคุคล) (ท่ี

ไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนตวับคุคล) 

 เปล่ียนเพิ่มหรือลดผู้ ดําเนินกิจการ (กรณีนิติบคุคล) 

 ยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา่ 1 แหง่) ท่ีได้รับอนญุาตไว้ใน

ใบอนญุาตผลิตอาหารสําหรับในกรณีท่ีมีการประกาศแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาหรือผู้ รับอนญุาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารท่ีได้รับอนญุาตการผลิตอาหารไว้บางประเภทให้ผู้ รับ

อนญุาตย่ืนความประสงค์ขอแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารหรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภทหรือขอยกเลิกสถานท่ี

เก็บอาหารให้ถกูต้องตามหลกัฐานเอกสาร 

 การเปล่ียนแปลงสถานะนิติบคุคลผู้ รับอนญุาตหรือแปรสภาพนิตบิคุคลตามกฎหมาย 
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เง่ือนไข 

 

1. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจ 

 

2. ผู้ ย่ืนคําขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตามแบบตรวจสอบ

เอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็น

ผู้ลงนามในแบบคําขอฯ 

 

3. การไมอ่นญุาตคําขอ : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังจะพจิารณาไมอ่นญุาตคําขอฯในกรณีผลการตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการหรือไมส่อดคล้องตาม

รายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อสําหรับประชาชน 

 

4. การคืนคําขอ : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังจะสง่คืนคําขอฯพร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอฯในกรณีท่ีผู้

ย่ืนคําขอฯไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (กําหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึข้อบกพร่อง 

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณา 

(ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย

ลว่งหน้าผา่นทางโทรศพัท์) 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ 30 นาที สํานกังาน - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้

ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องตามบนัทึก

ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี

กําหนดและมาย่ืนท่ี

เจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรังตาม

รายช่ือท่ีระบใุนใบรับคําขอ 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร

ตัง้อยูจ่งัหวดัตรังเจ้าหน้าท่ี

ของจงัหวดัประเมินความ

ถกูต้องและสอดคล้องตาม

กฎหมาย 
 

3 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอํานาจลงนามพิจารณา

อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

7) 

- 
 

กรณีสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่น

จงัหวดัตรังและ

ผู้ประกอบการประสงค์จะ

รับใบอนญุาตด้วยตนเอง

1 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 7 วนัทํา

การหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณาและสง่มอบ

ใบอนญุาตและ/หรือหนงัสือ

แก่ผู้ประกอบการ 
 

8) 

- 
 

 กรณีสถานท่ีผลิต

อาหารตัง้อยูจ่งัหวดัตรัง

เจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและ

ยาแจ้งผลการพิจารณา

ภายใน 7 วนัทําการหลงั

เสร็จสิน้การพิจารณาให้

สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัตรังสง่มอบ

ใบอนญุาตและ/หรือหนงัสือ

แก่ผู้ประกอบการ 
 

90 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(กรณีผลิตอาหาร

ท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

ไมไ่ด้มอบอํานาจ

ให้สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัเป็นผู้

อนญุาต) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

กรณีแก้ไขช่ือ

สถานท่ีผลิต

อาหาร (ท่ีไมใ่ช่

เป็นการเปล่ียน

บคุคลหรือนิติ

บคุคลผู้ รับ

อนญุาต) 

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

2) 

แบบตรวจสอบ

คําขอและบนัทึก

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

3) 

คําขอ

เปล่ียนแปลง

รายการใน

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (ตาม

แบบส.4)  (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ) 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

4) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้องได้แก่ 

(ดรูายละเอียด

สํานกัอาหาร 0 1 ชดุ (1 สําเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย์ 

(เฉพาะบคุคล
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตามหมายเหต)ุ ธรรมดา) ท่ีมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลง

ช่ือสถานท่ีผลิต

ลา่สดุหรือ 

2 สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล 

(เฉพาะนิตบิคุคล) 

ท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงช่ือ

นิตบิคุคลสถานท่ี

ผลิตลา่สดุ

(คดัลอกจาก

กระทรวงพาณิชย์

ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 

3 สําเนาหนงัสือ

รับรองสญัชาติ

ของนิติบคุคลจาก

กระทรวงพาณิชย์ 

(บญัชีรายช่ือผู้ ถือ

หุ้น) (เฉพาะนิติ

บคุคลท่ีเป็น

บริษัท) )(คดัลอก

จากกระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) ในกรณีท่ี

ผู้ขออนญุาตเป็น

นิตบิคุคลตา่งด้าว

ต้องย่ืนหนงัสือ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับรองการ

ประกอบธุรกิจนิติ

บคุคลตา่งด้าว

จากกระทรวง

พาณิชน์วา่ไมข่ดั

พระราชบญัญตัิ

การประกอบธุรกิจ

คนตา่งด้าวพ.ศ. 

2542 ตาม

ประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีขอ

อนญุาตจํานวน 1 

ฉบบัหรือบตัร

สง่เสริมการลงทนุ

ตามประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุ

ผลิตเพ่ือจําหน่าย

จากสํานกังาน

คณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ 

(บีโอไอ 

) 

5) 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (แบ

บอ.2) ท่ีได้รับ

อนญุาตไว้ 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

6) 
หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

7) 

กรณี แก้ไขท่ี

อยูข่องสถานท่ี

ผลิตหรือสถานท่ี

เก็บอาหาร (ท่ี

ไมใ่ชเ่ป็นการย้าย

สถานท่ีท่ีรับ

อนญุาตไว้)  

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

8) 

แบบตรวจสอบ

คําขอและบนัทึก

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

9) 

คําขอ

เปล่ียนแปลง

รายการใน

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (ตาม

แบบส.4)  (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ) 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

10) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้องได้แก่ 

(ดรูายละเอียดใน

หมายเหต)ุ 

สํานกัอาหาร 0 1 ชดุ ( 

1 สําเนาหลกัฐาน

เอกสารการแจ้ง

แก้ไขท่ีอยูข่อง

สถานท่ีท่ีได้รับ

อนญุาตไว้จาก

สํานกังานเขต

กระทรวงมหาดไท

ยท่ีสถานท่ีรับ

อนญุาตนัน้ตัง้อยู่

หรือ 

2 สําเนาทะเบียน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บ้านของสถานท่ี

ผลิตและ/หรือ

สถานท่ีเก็บอาหาร

ท่ีได้รับอนญุาตไว้

ท่ีได้มีการแจ้ง

แก้ไขท่ีอยูข่อง

สถานท่ีนัน้แล้ว

จากสํานกังานเขต

กระทรวงมหาดไท

ย 

) 

11) 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (แบ

บอ.2) ท่ีได้รับ

อนญุาตไว้ 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

12) 

หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

13) 

กรณีเปล่ียนช่ือ

ตวั-ช่ือสกลุของ

ผู้ รับอนญุาต 

(กรณีบคุคล

ธรรมดา) หรือ

เปล่ียนช่ือตวั-ช่ือ

สกลุของผู้ ดําเนิน

กิจการ (กรณีนิติ

บคุคล) ของ

บคุคลท่ีได้รับ

อนญุาตไว้ 

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

14) 

แบบตรวจสอบ

คําขอและบนัทึก

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

15) 

คําขอ

เปล่ียนแปลง

รายการใน

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (ตาม

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แบบส.4)  (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ) 

16) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้องได้แก่ 

(ดรูายละเอียด

ตามหมายเหต)ุ 

สํานกัอาหาร 0 1 ชดุ (      1 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

ผู้ขออนญุาตและ

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนในกรณี

ผู้ขออนญุาต (ผู้

ดําเนินกิจการ)

เป็นคนตา่งด้าวให้

ย่ืนหนงัสือ

อนญุาตให้ทํางาน

ในประเทศ (work 

permit) ซึง่ออกให้

โดยกระทรวง

แรงงานหรือผู้ว่า

ราชการจงัหวดัท่ี

แจ้งการแก้ไข

เปล่ียนช่ือ-ช่ือสกลุ

ของบคุคลท่ีได้รับ

อนญุาตไว้นัน้และ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พร้อมสําเนา

หนงัสือเดนิทาง 

(passport) (ถ้ามี) 

หรือ 

      2 สําเนา

หลกัฐานเอกสาร

การแจ้งเปล่ียนช่ือ

ตวั-ช่ือสกลุของ

ผู้ รับอนญุาตหรือผู้

ดําเนินกิจการ

ตามแตก่รณีจาก

สว่นราชการท่ี

เก่ียวข้อง 

) 

17) 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (แบ

บอ.2) ท่ีได้รับ

อนญุาตไว้ 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

18) 

หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

สํานกัอาหาร 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

19) 

กรณีเปล่ียนเพิ่ม

หรือลดผู้ ดําเนิน

กิจการ (เฉพาะ

กรณีนิติบคุคล) 

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

20) 

แบบตรวจสอบ

คําขอและบนัทึก

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

21) 

คําขอ

เปล่ียนแปลง

รายการใน

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (ตาม

แบบส.4)  (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ) 

22) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้องได้แก่ 

(ดรูายละเอียด

ตามหมายเหต)ุ 

สํานกัอาหาร 0 1 ชดุ (  1 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

ผู้ ดําเนินกิจการ

และสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนในกรณี

ท่ีผู้ ดําเนินกิจการ

เป็นคนตา่งด้าวให้

ย่ืนสําเนาหนงัสือ

อนญุาตให้ทํางาน

ในประเทศ (work 

permit) ซึง่ออกให้

โดยกระทรวง

แรงงานหรือผู้ว่า

ราชการจงัหวดั

พร้อมสําเนา

หนงัสือเดนิทาง 

(passport) 

  2 สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

ท่ีแจ้งวตัถปุระสงค์

และผู้ มีอํานาจลง

ช่ือแทนนิตบิคุคล
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ขออนญุาต  

(คดัลอกจาก

กระทรวงพาณิชย์

ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 

  3 หนงัสือมอบ

อํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินกิจการคน

ใหมจ่ากนิติบคุคล

ผู้ขออนญุาต

พร้อมตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ ดําเนิน

กิจการใหม ่1 

คน)(ฉบบัจริง 

) 

23) 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (แบ

บอ.2) ท่ีได้รับ

อนญุาตไว้ 

สํานกัอาหาร 1 0 ชดุ - 

24) 

หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

การมอบอํานาจ

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทัว่ไปต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไขของ

นิตบิคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

25) 

กรณียกเลิกหรือ

แก้ไขกลุม่

ประเภทอาหาร

(กรณีท่ีมีการ

ประกาศแก้ไข

กลุม่ประเภท

อาหารโดย

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา)

และ/หรือยกเลิก

สถานท่ีเก็บ

อาหาร (ท่ีมี

มากกวา่ 1 แหง่) 

ท่ีได้รับอนญุาต

ไว้ในใบอนญุาต

ผลิตอาหาร 

สํานกัอาหาร 0 0 ชดุ - 

26) แบบตรวจสอบ สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

คําขอและบนัทึก

ข้อบกพร่อง 

27) 

คําขอ

เปล่ียนแปลง

รายการใน

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (ตาม

แบบส.4)  (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ) 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

28) 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (แบ

บอ.2) ท่ีได้รับ

อนญุาตไว้ 

สํานกัอาหาร 1 0 ชดุ - 

29) 

หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

สํานกัอาหาร 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

30) 

กรณีการ

เปล่ียนแปลง

สถานะนิติบคุคล

ผู้ รับอนญุาตหรือ

แปรสภาพนิติ

บคุคลตาม

กฎหมาย(เฉพาะ

นิตบิคุคล) 

สํานกัอาหาร 0 0 ฉบบั - 

31) 

แบบตรวจสอบ

คําขอและบนัทึก

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

32) 

คําขอ

เปล่ียนแปลง

รายการใน

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (ตาม

แบบส.4)  (ผู้

ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ) 

33) 

เอกสารท่ี

เก่ียวข้องได้แก่ 

(ดรูายละเอียด

ตามหมายเหต)ุ 

สํานกัอาหาร 0 1 ชดุ (     1  สําเนา

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคลท่ีมีการแจ้ง

ระบใุห้

เปล่ียนแปลง

สถานะนิติบคุคล

หรือแปรสภาพนิติ

บคุคลตาม

กฎหมายจาก

กระทรวงพาณิชย์ 

(คดัลอกจาก

กระทรวงพาณิชย์

ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 

     2  สําเนาบญัชี

รายช่ือผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท (ท่ีมี

การแก้ไข
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลง

ลา่สดุ)(คดัลอก

จากกระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) (กรณีท่ีมี

จํานวนหุ้น

ตา่งชาติของ

บริษัทท่ีเกิดขึน้

จากการ

เปล่ียนแปลงถือ

ครองหุ้นตัง้แตร้่อย

ละ 50 ขึน้ไปต้อง

ย่ืนหนงัสือรับรอง

การประกอบธุรกิจ

นิตบิคุคลตา่งด้าว

จากกระทรวง

พาณิชย์วา่ไมข่ดั

พระราชบญัญตัิ

การประกอบธุรกิจ

คนตา่งด้าว

พ.ศ.2542 

เพิ่มเตมิด้วย) 

    3 หนงัสือมอบ

อํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินกิจการ

จากนิติบคุคลผู้ขอ

อนญุาตในสถานะ

ใหมข่องนิติบคุคล

พร้อมตดิอากร
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ ดําเนิน

กิจการใหม ่1 คน) 

(ฉบบัจริง 

) 

34) 

ใบอนญุาตผลิต

อาหาร (แบ

บอ.2) ท่ีได้รับ

อนญุาตไว้ 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

35) 

หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

(ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจ 1 คน) 

การมอบอํานาจ

ทัว่ไปต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไขของ

นิตบิคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคล 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ(ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 1 อาคาร A  ถนนตวิานนท์ตําบลตลาด

ขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000/ตดิตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

หมายเหตุ(โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354-55/โทรสาร 0 2590 1556 /สายด่วน 1556 /E-mail : 

1556@fda.moph.go.th /http:wwwApp1.fda.moph.go.th/webvoice1/) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000 โทรศพัท์/โทรสาร 0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอก 

- 

 

2) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขช่ือสถานทีผลิต) 

- 

 

3) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขท่ีอยูส่ถานทีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร) 

- 

 

4) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกลุ) 
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- 

 

5) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียนเพิ่มลดผู้ ดําเนินกิจการ) 

- 

 

6) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณียกเลิกแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ีเก็บ

อาหารท่ีมีมากกวา่ 1 แหง่) 

- 

 

7) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีการเปล่ียนแปลงสถานะนิติบคุคล) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

1. รวมระยะเวลาดําเนินการ 5 วนัทําการโดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงลงนามอนญุาตโดยผู้ มี

อํานาจไมน่บัรวมเวลาการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 

 

2. เอกสารท่ีเป็นสําเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจทัว่ไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได้ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


