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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอแก้ ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่ เข้ ำข่ ำยโรงงำน (กรณีไม่ ต้องตรวจสถำนที่ผลิต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง การ
กาหนดระยะเวลาปฏิบตั ิราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
5 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
04/07/2558 16:20
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีสถานที่ผลิตอาหารตังอยู
้ จ่ งั หวัดลพบุรี
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใช้ เครื่ องจักรกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้ า และใช้ คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้ เครื่ องจักรหรื อไม่ก็ตาม
2. การขอแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต ได้ แก่
การขอแก้ ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็ นการเปลี่ยนบุคคลผู้รับอนุญาตหรื อนิติบคุ คลผู้รับอนุญาต)
การขอแก้ ไขที่อยูข่ องสถานที่ผลิตหรื อสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็ นการย้ ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้ ) เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้ าน เนื่องจากสานักงานเขตแจ้ งเปลี่ยนแปลงแต่สถานที่ผลิตยังคงตังอยู
้ ่ที่เดิม
การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบคุ คลธรรมดา) หรื อเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) (ที่ไม่ใช่เป็ นการเปลี่ยนตัวบุคคล)
การขอเปลี่ยน เพิ่ม หรื อลด ผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิตบิ คุ คล)
การขอยกเลิกหรื อแก้ ไขกลุม่ ประเภทอาหารและ/หรื อยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้ รับอนุญาต
ไว้ ในแบบ สบ.1 สาหรับในกรณีที่เป็ นการประกาศแก้ ไขกลุม่ ประเภทอาหารโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรื อผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้ รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้ บางประเภท ให้ ผ้ รู ับอนุญาต
ยื่นความประสงค์ขอแก้ ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรื อขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรื อขอยกเลิกสถานที่เก็บ
อาหารให้ ถกู ต้ องตามหลักฐานเอกสาร
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะนิตบิ คุ คลผู้รับอนุญาตหรื อแปรสภาพนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
3. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้ วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุวา่
การแก้ ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารและเปลี่ยนแปลงรายการอาหารกรณีสถานที่ผลิตไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน
ให้ ยื่นแบบการแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ ายระเบียบนี ้ พร้ อมหลักฐานที่ระบุ
ไว้ ในแบบ สบ.2
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้ องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้ วยตนเอง โดยการรับคาขอที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจ (กรณีไม่ใช่ผ้ ู
ดาเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลให้ มีหนังสือมอบอานาจให้ มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้ วย)
3. กาหนดให้ ผ้ ยู ื่นคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และให้
ผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลเป็ นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสาร
อื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้ แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจฯ หรื อ ผู้รับมอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีผลการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรื อไม่สอดคล้ องตาม
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รายละเอียดที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
5. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะส่งคืนคาขอฯ พร้ อมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ในกรณี
ที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ วน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การตรวจสอบเอกสาร
2)

การตรวจสอบเอกสาร
3)

การตรวจสอบเอกสาร
4)

การพิจารณา
5)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
0 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
เอกสารหลักฐาน
ผู้บริโภคและเภสัช
ประกอบการพิจารณา
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
30 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
ครบถ้ วนของเอกสาร
ผู้บริโภคและเภสัช
หลักฐาน
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้
0 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
ผู้บริโภคและเภสัช
และมายื่นที่เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กรณีเอกสารครบถ้ วน
5 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
2 วันทาการ -กลุม่ งานนิติการ
ประเมินความถูกต้ องและ
-กลุม่ งานคุ้มครอง
สอดคล้ องตามกฎหมาย
ผู้บริโภคและเภสัช
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม
6)

การแจ้ งผลพิจารณา
7)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
150 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
พิจารณาภายใน 7 วันทา
ผู้บริโภคและเภสัช
การหลังเสร็จสิ ้นการ
สาธารณสุข
พิจารณาและส่งมอบแบบ
สานักสาธารณสุข
สบ.2 แก่ผ้ ปู ระกอบการ
จังหวัดลพบุรี
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1. กรณีการขอ
แก้ ไขชื่อสถานที่
ผลิตอาหาร (ที่
ไม่ใช่เป็ นการ
เปลี่ยนบุคคล
หรื อนิตบิ คุ คล
ผู้รับอนุญาต)
1.2 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้
ลงนามในแบบ
คาขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
1.3 สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการ
แก้ ไขเปลี่ยน
แปลงชื่อสถานที่
ผลิตล่าสุด หรื อ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1.4 สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล
(เฉพาะนิติ
บุคคล) ที่มีการ
แก้ ไขเปลี่ยน
แปลงชื่อนิติ
บุคคลสถานที่
ผลิตล่าสุด
(คัดลอกจาก
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
1.5สาเนาหนังสือ
รับรองสัญชาติ
ของนิติบคุ คล
จากกระทรวง
พาณิชย์ (บัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิตบิ คุ คล
ที่เป็ นบริ ษัท)
(คัดลอกจาก
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน) ในกรณี
ที่ผ้ ขู ออนุญาต
เป็ นนิติบคุ คล
ต่างด้ าว ต้ องยื่น

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

7/25

ที่

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบคุ คล
ต่างด้ าวจาก
กระทรวง
พาณิชน์วา่ ไม่ขดั
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต จานวน
1 ฉบับ หรื อบัตร
ส่งเสริมการ
ลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้ รับ
การส่งเสริมการ
ลงทุนผลิตเพื่อ
จาหน่ายจาก
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน
1.6 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

8/25

ที่

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
1.7 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
1.8 หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

9/25

ที่

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
2. กรณีการขอ
แก้ ไขที่อยูข่ อง
สถานที่ผลิตหรื อ
สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็ นการย้ าย
สถานที่)
2.2 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
2.3 สาเนา
เอกสารการแจ้ ง
แก้ ไขที่อยูข่ อง
สถานที่ที่ได้ รับ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

10/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

อนุญาตไว้ จาก
สานักงานเขต
กระทรวงมหาด
ไทย ที่สถานที่รับ
อนุญาตนันตั
้ งอยู
้ ่
2.4 สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
ของสถานที่ผลิต
และ/หรื อสถานที่
เก็บอาหารที่ได้
รับอนุญาตไว้
และมีการแจ้ ง
แก้ ไขที่อยูข่ อง
สถานที่นนจาก
ั้
สานักงานเขต
กระทรวง
มหาดไทย
2.5 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
10)
2.6 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

11/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
2.7หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
11)
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
3. กรณีการขอ
12) เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล ของผู้รับ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

12/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

อนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา)
หรื อเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุล ของผู้
ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบคุ คล)
ของบุคคลที่ได้ รับ
อนุญาตไว้
3.2แบบการแก้ ไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
13)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
3.3 สาเนา
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้ดาเนินกิจการ
14) และสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน ใน
กรณีที่ผ้ ดู าเนิน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

13/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กิจการเป็ นคน
ต่างด้ าว ให้ ยื่น
สาเนาหนังสือ
อนุญาตให้
ทางานใน
ประเทศ (work
permit) ซึง่ ออก
ให้ โดยกระทรวง
แรงงานหรื อผู้ว่า
ราชการจังหวัด
พร้ อมสาเนา
หนังสือเดินทาง
(passport) 3.4
สาเนาเอกสาร
การแจ้ งเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผู้รับอนุญาต
หรื อผู้ดาเนิน
กิจการตามแต่
กรณี
3.5 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
15) (แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
3.6 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

14/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
3.7หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
17) อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

15/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

4. กรณีการขอ
เปลี่ยน เพิ่ม หรื อ
18) ลดผู้ดาเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคลเท่านัน)
้
4.2แบบการแก้ ไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
19)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
4.3สาเนา
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้ดาเนินกิจการ
คนใหม่และ
สาเนาบัตร
20)
ประจาตัว
ประชาชน(กรณี
เปลี่ยนหรื อเพิ่มผู้
ดาเนินกิจการ)
ในกรณีที่ผ้ ู

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

2

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

16/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ดาเนินกิจการ
เป็ นคนต่างด้ าว
ให้ ยื่นสาเนา
หนังสืออนุญาต
ให้ ทางานใน
ประเทศ (work
permit) ซึง่ ออก
ให้ โดยกระทรวง
แรงงานหรื อผู้ว่า
ราชการจังหวัด
พร้ อมสาเนา
หนังสือเดินทาง
(passport) 4.4
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้ ง
วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ผู้ขออนุญาต
(เฉพาะนิติ
บุคคล) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
4.5หนังสือมอบ
21) อานาจและ
แต่งตังผู
้ ้ ดาเนิน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

17/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กิจการคนใหม่
จากนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาต
(กรณีเปลี่ยนหรื อ
เพิ่มผู้ดาเนิน
กิจการ)พร้ อมติด
อากรแสตมป์ 30
บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการ
ใหม่ 1 คน)
4.6 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
22) 4.7 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
4.8 หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
23)
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

18/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
5.การขอยกเลิก
หรื อแก้ ไขกลุม่
ประเภทอาหาร
(ที่เป็ นการ
ประกาศแก้ ไข
24) กลุม่ ประเภท
อาหารโดย
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)
และ/หรื อยกเลิก

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

19/25

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่มี
มากกว่า 1 แห่ง)
ที่ได้ รับอนุญาต
ไว้ ในแบบ สบ.1
5.2แบบการแก้ ไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
25)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
5.3 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
26)
ได้ รับอนุญาตไว้
5. 4 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
5.5 หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
27)
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
6. การขอ
28)
เปลี่ยนแปลง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สถานะนิติบคุ คล
ผู้รับอนุญาตหรื อ
แปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย
6.2แบบการแก้ ไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
29)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ และต้ อง
พิมพ์เท่านัน)
้
6.3สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีการ
แจ้ งระบุให้
30)
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบคุ คล
หรื อแปรสภาพ
นิตบิ คุ คลตาม
กฎหมายจาก

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กระทรวง
พาณิชย์ (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
6.4สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
(คัดลอกจาก
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6เดือน)(ที่มีการ
แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด)(กรณีที่มี
จานวนหุ้น
ต่างชาติของ
31)
บริษัทที่เกิดขึ ้น
จากการ
เปลี่ยนแปลงถือ
ครองหุ้นตังแต่
้
ร้ อยละ 50 ขึ ้นไป
ต้ องยื่นหนังสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้ าว
จากกระทรวง
พาณิชย์วา่ ไม่ขดั
พระราชบัญญัติ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้ าว
พ.ศ.2542
เพิ่มเติมด้ วย)
6.5 หนังสือมอบ
อานาจและ
แต่งตังผู
้ ้ ดาเนิน
กิจการจากนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาตใน
สถานะใหม่ของ
นิตบิ คุ คลพร้ อม
ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการ
ใหม่ 1 คน)
6.6 สาเนาคา
ขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
32) 6.7 สาเนาแบบ
การแก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

6.8หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
การมอบอานาจ
33) ทัว่ ไปต้ องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิตบิ คุ คลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ด้ วย ในกรณีที่
ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

หมำยเหตุ

ฉบับ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
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2)

หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
1 ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้
มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุง แก้ ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้ อมของผู้ประกอบการ และชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการ
2 เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

04/07/2558
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

