
1/25 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (กรณีไมตองตรวจสถานท่ีผลิต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (กรณีไมตองตรวจสถานท่ีผลิต) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด

ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  3 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (กรณีไมตองตรวจสถานท่ีผลิต)    
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ 1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 0 44 836826-9 ตอ 301-302 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ -(มีพักเท่ียง) 

 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 
1. สถานท่ีผลิตท่ีไมเขาขายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ีมีการใชเครื่องจักรกําลังรวมไมถึง 5 แรงมา และใชคนงานไมถึง 7 
คน โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม 
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2. การขอแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน กรณีไมตองตรวจสถานท่ีผลิต ไดแก  
 การขอแกไขชื่อสถานท่ีผลิตอาหาร (ไมใชเปนการเปลี่ยนบุคคลผูรับอนุญาตหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต) 
 การขอแกไขท่ีอยูของสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ีรับอนุญาตไว) เชน การ
เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําบาน เนื่องจากสํานักงานเขตแจงเปลี่ยนแปลงแตสถานท่ีผลิตยังคงตั้งอยูท่ีเดิม  
 การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
(ท่ีไมใชเปนการเปลี่ยนตัวบุคคล) 
 การขอเปลี่ยน เพ่ิม หรือลด ผูดําเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) 
 การขอยกเลิกหรือแกไขกลุมประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับอนุญาตไว
ในแบบ สบ.1 สําหรับในกรณีท่ีเปนการประกาศแกไขกลุมประเภทอาหารโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผูรับอนุญาตมีความประสงคจะยกเลิกประเภทอาหารท่ีไดรับอนุญาตการผลิตอาหารไวบางประเภท ใหผูรับอนุญาตยื่นความ
ประสงคขอแกไขกลุมประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหารใหถูกตอง
ตามหลักฐานเอกสาร 
 การขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูรับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 
3. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ .ศ. 2557 ระบุวาการ
แกไขรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหารกรณีสถานท่ีผลิตไมเขาขายเปนโรงงาน ใหยื่น
แบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน ตามแบบ สบ .2 แนบทายระเบียบนี้ พรอมหลักฐานท่ีระบุไวในแบบ 
สบ.2 
 
เง่ือนไข 
 
1. ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองท่ี ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 
2. ผูมายื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจ
ดําเนินการแทนแนบดวย) 
 
3. กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอ่ืนๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรองไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 
4. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีผลการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดท่ีระบุไว
ในคูมือสําหรับประชาชน 
 



3/25 
 

5. การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ในกรณีท่ีผู
ยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและบันทึก
ขอบกพรอง 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  
 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

30 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ีผู
ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น
ท่ีเจาหนาท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
สสจ.ชัยภูมิตามรายชื่อท่ีระบุ
ในใบรับคําขอ 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคํา
ขอรอรับใบรับคําขอไวเปน
หลักฐาน 
 

5 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู
จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาท่ี

1วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

ไมนับรวม
ระยะเวลาคณะผู
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ ตรวจสอบความถูก
ตองและสอดคลองตาม
กฎหมาย 
 

เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

ประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกตองและ
สอดคลองตาม
กฎหมายท้ังดาน
สถานท่ี(โดยการ
ตรวจสอบสถานท่ี
ผลิต)และดาน
เอกสาร 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต 
(กรณีเภสัชกรตั้งแตระดับ
ชํานาญการข้ึนไปเปนผู
อนุญาต) 
 

3 ชั่วโมง ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

1.กรณีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิเปนผู
อนุญาตใชเวลา 1 
วันทําการ 
2.กรณีผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิเปนผู
อนุญาตใชเวลา 5 
วันทําการ 
 

7) - 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู
จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาท่ีแจง
ผลการพิจารณาภายใน 7 วัน
ทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและสงมอบแบบ 
สบ.2 แกผูประกอบการ 
 

1วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   3 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของ
ผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

7) หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไดรับการสงเสริม
การลงทุน(บีโอไอ) 

8) ทะเบียนบานของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1. กรณีการขอ
แกไขชื่อสถานท่ี
ผลิตอาหาร (ท่ี
ไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือ
นิติบุคคลผูรับ
อนุญาต) 

     

2) 1.1 แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองแบบ
แกไขสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 



7/25 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ขายโรงงาน(แบบ 
สบ.2) กรณีการ
การขอแกไขชื่อ
สถานท่ีผลิต
อาหาร (ท่ีไมใช
เปนการเปลี่ยน
บุคคลหรือนิติ
บุคคลผูรับ
อนุญาต) 

3) 1.2แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2  

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอฯ 
และตองพิมพ
เทานั้น 

4) 1.3 เอกสารท่ี
เก่ียวของ ไดแก(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ) 

เทศบาลเมือง/
ตําบล/องคการ
บริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ 1. ใบทะเบียน
พาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) ท่ีมี
การแกไข
เปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานท่ีผลิตลาสุด 
หรือ   
2. หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคล (เฉพาะนิติ
บุคคล) ท่ีมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อนิติบุคคล
สถานท่ีผลิตลาสุด
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 
3.หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

บุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย 
(บัญชีรายชื่อผูถือ
หุน) (เฉพาะนิติ
บุคคลท่ีเปนบริษัท) 
)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 
ในกรณีท่ีผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
บุคคลตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลตางดาว
จากกระทรวง
พาณิชนวาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนตางดาว พ.ศ. 
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ีขอ
อนุญาต จํานวน 1 
ฉบับ หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
ผลิตเพ่ือจําหนาย
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) 

5) 1.4คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ

0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สบ.1) ท่ีไดรับ
อนุญาตไว  

สสจ.ชัยภูมิ 

6) 1.5แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.2) ท่ีเคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ชุด  

7) 1.8 หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) 
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไป
ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย 
ในกรณีท่ีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

 1 0 ฉบับ - 

8) 2. กรณีการขอ
แกไขท่ีอยูของ
สถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใช
เปนการยาย
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สถานท่ีท่ีรับ
อนุญาตไว) 

9) 2.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองแบบ
การแกไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) กรณี
การขอแกไขท่ีอยู
ของสถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใช
เปนการยาย
สถานท่ีท่ีรับ
อนุญาตไว) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ 
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

10) 2.2 แบบการ
แกไขสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น) 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ - 

11) 2.3 เอกสารท่ี
เก่ียวของ ไดแก 
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)    

เทศบาลเมือง/
ตําบล/องคการ
บริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

0 2 ฉบับ 1. เอกสารการแจง
แกไขท่ีอยูของ
สถานท่ีท่ีไดรับ
อนุญาตไว   
2. ทะเบียนบาน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ของสถานท่ีผลิต
และ/หรือสถานท่ี
เก็บอาหารท่ีไดรับ
อนุญาตไวและมี
การแจงแกไขท่ีอยู
ของสถานท่ีนั้น 

12) 2.4 คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.1) ท่ีไดรับ
อนุญาตไว 2.5 
แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.2) ท่ีเคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ 
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ  

13) 2.6หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) 
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไป
ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย 

 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ในกรณีท่ีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

14) 3. กรณีการขอ
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล ของผูรับ
อนุญาต ผูดําเนิน
กิจการ ของ
บุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว 

     

15) 3.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองแบบ
การแกไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.2)กรณี
การขอเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุล ของ
ผูรับอนุญาตหรือ
ผูดําเนินกิจการ 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

16) 3.2แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

เทานั้น) 
17) 3.3เอกสารท่ี

เก่ียวของ ไดแก 
(ดูรายละเอียดท่ี
หมายเหตุ) 

เทศบาลเมือง/
ตําบล/องคการ
บริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

0 2 ฉบับ 1.ทะเบียนบาน
ของผูดําเนิน
กิจการและสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน ในกรณี
ท่ีผูดําเนินกิจการ
เปนคนตางดาว ให
ยื่นสําเนาหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ (work 
permit) ซ่ึงออกให
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวา
ราชการจังหวัด 
พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง 
(passport) 
2.เอกสารการแจง
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล ของผูรับ
อนุญาตหรือผู
ดําเนินกิจการ
ตามแตกรณี 

18) 3.4  คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.1) ท่ีไดรับ
อนุญาตไว 3.5
แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.2) ท่ีเคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี) 

 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 
19) 3.6หนังสือมอบ

อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) 
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไป
ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย 
ในกรณีท่ีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

 1 0 ฉบับ - 

20) 4. กรณีการขอ
เปลี่ยน เพ่ิม หรือ
ลดผูดําเนิน
กิจการ (เฉพาะ
นิติบุคคล) 

     

21) 4.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองแบบ
การแกไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) กรณี

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

เปลี่ยน เพ่ิม หรือ
ลดผูดําเนิน
กิจการ (เฉพาะ
นิติบุคคล 

22) 4.2แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น) 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ - 

23) 4.3เอกสารท่ี
เก่ียวของ ไดแก 
(ดูรายละเอียดท่ี
หมายเหตุ) 

 0 2 ฉบับ 1.ทะเบียนบาน
ของผูดําเนิน
กิจการคนใหมและ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน(กรณี
เปลี่ยนหรือเพ่ิมผู
ดําเนินกิจการ) ใน
กรณีท่ีผูดําเนิน
กิจการเปนคนตาง
ดาว ใหยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ (work 
permit) ซ่ึงออกให
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวา
ราชการจังหวัด 
พรอมสําเนา
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

หนังสือเดินทาง 
(passport)   
2. หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 
เดือน)3.หนังสือ
มอบอํานาจและ
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการคนใหมจาก
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (กรณี
เปลี่ยนหรือเพ่ิมผู
ดําเนินกิจการ)
พรอมติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูดําเนินกิจการ
ใหม 1 คน) 

24) 4.4 คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.1) ท่ีไดรับ
อนุญาตไว 4.5 
แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.2) ท่ีเคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี) 

สํานักอาหาร 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

25) 4.6 หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) 
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไป
ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย 
ในกรณีท่ีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

 1 0 ฉบับ - 

26) 5.กรณีการขอ
ยกเลิกหรือแกไข
กลุมประเภท
อาหาร(ท่ีเปนการ
ประกาศแกไข
กลุมประเภท
อาหารโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)
และ/หรือยกเลิก
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ท่ีไดรับอนุญาตไว
ในแบบ สบ.1 

27) 5.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองแบบ
การแกไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.2)กรณี
ยกเลิกหรือแกไข
กลุมประเภท
อาหาร(ท่ีเปนการ
ประกาศแกไข
กลุมประเภท
อาหารโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)
และ/หรือยกเลิก
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) 
ท่ีไดรับอนุญาตไว
ในแบบ สบ.1 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

28) 5.2แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ
เทานั้น) 

29) 5.3 คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.1) ท่ีไดรับ
อนุญาตไว  
5.4 แบบการ
แกไขสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.2) ท่ีเคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี) 

สํานักอาหารหรือ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ  

30) 5.5 หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) 
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไป
ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย 
ในกรณีท่ีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน

 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

นิติบุคคล 
31) 6. กรณีการขอ

เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
ผูรับอนุญาตหรือ
แปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย 

     

32) 6.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองแบบ
การแกไขสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีไม
เขาขายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) กรณี
การขอ
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
ผูรับอนุญาตหรือ
แปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย  

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

33) 6.2แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ และตองพิมพ

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

เทานั้น) 
34) 6.3เอกสารท่ี

เก่ียวของ ไดแก
(ดูราละเอียดตาม
หมายเหตุ) 

    1.หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีมีการแจง
ระบุให
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
หรือแปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย 
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 
2.บัญชีรายชื่อผูถือ
หุนของบริษัท
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน6เดือน)(ท่ี
มีการแกไข
เปลี่ยนแปลง
ลาสุด)(กรณีท่ีมี
จํานวนหุนตางชาติ
ของบริษัทท่ีเกิดข้ึน
จากการ
เปลี่ยนแปลงถือ
ครองหุนตั้งแตรอย
ละ 50 ข้ึนไป ตอง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลตางดาว
จากกระทรวง
พาณิชยวาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนตางดาว 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม
ดวย) 
3.หนังสือมอบ
อํานาจและแตงตั้ง
ผูดําเนินกิจการ
จากนิติบุคคลผูขอ
อนุญาตในสถานะ
ใหมของนิติบุคคล
พรอมติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูดําเนินกิจการ
ใหม 1 คน) 

35) 6.4 คําขอรับเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.1) ท่ีไดรับ
อนุญาตไว 6.5 
แบบการแกไข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเขา
ขายโรงงาน (แบบ 
สบ.2) ท่ีเคยไดรับ
อนุญาตไว (ถามี) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ  

36) 6.6หนงัสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) 
การมอบอํานาจ
ท่ัวไปตองเปนไป
ตามเง่ือนไขของ

 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย 
ในกรณีท่ีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ -   
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน •สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเลขท่ี 229 ศูนยราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.

ชัยภูมิ 43000 โทร. 0 4246 5067 – 70 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ. (ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
43000 โทรศัพท : 0 4241 2678 
หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000) หรือโทรศัพท 02-590-7354-55, สายดวน 1556, โทรสาร 02-590-1556 และ E-mail : 
1556@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม 

--ตัวอยางแบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน(แบบ สบ.2) 
-ตัวอยางการกรอกแบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
-ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต (เฉพาะนิติ
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บุคคล) 
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง 
 

2) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีแกไขชื่อสถานทีผลิต) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณี
การการขอแกไขชื่อสถานท่ีผลิตอาหาร (ท่ีไมใชเปนการเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต) 
 

3) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีแกไขท่ีอยูสถานทีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร ) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
กรณีการขอแกไขท่ีอยูของสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ีรับอนุญาตไว) 
 

4) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2)
กรณีการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ 
 

5) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีเปลี่ยน เพ่ิม ลด ผูดําเนินกิจการ) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
กรณีการขอเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผูดําเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) 
 

6) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณียกเลิก แกไข กลุมประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ีเก็บ
อาหาร)) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2)
กรณียกเลิกหรือแกไขกลุมประเภทอาหาร(ท่ีเปนการประกาศแกไขกลุมประเภทอาหารโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)และ/หรือยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับอนุญาตไวในแบบ 
สบ.1 
 

7) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองแบบการแกไขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) 
กรณีการขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูรับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 

 
19. หมายเหตุ 
1 ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมี
อํานาจ ไมนับรวมเวลาปรับปรุง แกไขสถานท่ีผลิต ความไมพรอมของผูประกอบการ และชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ  
 
2 เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
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รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได  
 

 


