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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอแก้ ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่ เข้ ำข่ ำยโรงงำน (กรณีไม่ ต้องตรวจสถำนที่ผลิต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอแก้ ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้ าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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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 วยตนเองโดยการรับคาขอที่ กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัช
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สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้ อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลให้ มีหนังสือมอบอานาจให้ มี
อานาจดาเนินการแทนแนบด้ วย)
3. กาหนดให้ ผ้ ยู ื่นคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง ตาม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (Checklist) และให้ ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลเป็ นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้ แก่ ผู้ดาเนิน
กิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจฯ หรื อ ผู้รับมอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีผลการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรื อไม่สอดคล้ องตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
5. ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณา
ได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกข้ อบกพร่อง มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละ
ทิ ้งคาขอ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอฯ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้ วน

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

30 นาที

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หลักฐาน
การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องตามบันทึก
ข้ อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้ าหน้ าที่ตามรายชื่อที่ระบุ
ในใบรับคาขอ

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วนผู้ยื่น
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็ นหลักฐาน

10 นาที

การพิจารณา

กรณีสถานที่ผลิตอาหาร
ตังอยู
้ จ่ งั หวัดอุบลราชธานี
คณะผู้ประเมินของจังหวัด
ประเมินความถูกต้ องและ
สอดคล้ องตามกฎหมาย

5 วันทาการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข 5 วันทาการ
จังหวัดอุบลราชธานีลงนาม

3)

4)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

5)

6)

สานักงาน
สาธารณสุข

หมำยเหตุ

-

-

(ไม่นบั รวม
ระยะเวลาคณะผู้
ประเมิน/
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกต้ องและ
สอดคล้ องตาม
กฎหมายทังด้
้ าน
สถานที่ (โดยการ
ตรวจสอบสถานที่
ผลิต) และด้ าน
เอกสาร)
(กรณีผ้ วู า่ ราชการ
จังหวัด
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

พิจารณาอนุญาต

-

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันทา
การหลังเสร็จสิ ้นการ
พิจารณาและส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป

7)

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

อุบลราชธานีเป็ นผู้
อนุญาตใช้ เวลา 7
วันทาการ)
-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 12 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

1. กรณีการขอ
แก้ ไขชื่อสถานที่
ผลิตอาหาร (ที่
ไม่ใช่เป็ นการ
เปลี่ยนบุคคล
หรื อนิตบิ คุ คล

-

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-
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ที่

2)

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ผู้รับอนุญาต)
1.1 แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
1.2แบบการแก้ ไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ)
1.3 ใบทะเบียน
พาณิชย์ (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา)
ที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานที่ผลิต
ล่าสุด
1.4 หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล (เฉพาะ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

สานักอาหาร

1

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

-
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ที่

นิตบิ คุ คล) ที่มี
การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อ
นิตบิ คุ คลสถานที่
ผลิตล่าสุด
(คัดลอกจาก
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
1.5หนังสือบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจ
รายชื่อ ผู้ถือหุ้น การค้ า
(บอจ.5) (เฉพาะ
นิตบิ คุ คลที่เป็ น
บริษัท)) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ชุด

หมำยเหตุ

(ในกรณีที่ผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลต่างด้ าว
ต้ องยื่นหนังสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้ าว
จากกระทรวง
พาณิชน์วา่ ไม่ขดั
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้ าว พ.ศ.
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรื อบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุน)

8/24

ที่

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1.6 คาขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
1.7 แบบการ
แก้ 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)

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ

1
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ที่

10)

11)

12)

13)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
2. กรณีการขอ
แก้ ไขที่อยูข่ อง
สถานที่ผลิตหรื อ
สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็ นการย้ าย
สถานที่)
2.1แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
2.2 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ)
2.3 เอกสารการ
แจ้ งแก้ ไขที่อยู่
ของสถานที่ที่
ได้ รับอนุญาตไว้

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

0

ฉบับ

บุคคล)
-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

-

-

0
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จากสานักงาน
เขต
กระทรวงมหาดไ
ทย ที่สถานที่รับ
อนุญาตนันตั
้ งอยู
้ ่
2.4 ทะเบียนบ้ าน
ของสถานที่ผลิต
และ/หรื อสถานที่
เก็บอาหารที่
ได้ รับอนุญาตไว้
14) และมีการแจ้ ง
แก้ ไขที่อยูข่ อง
สถานที่นนจาก
ั้
สานักงานเขต
กระทรวงมหาดไ
ทย
2.5 คาขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
15)
ข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
2.6 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
16) เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)

กรมการปกครอง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

-

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
2.7หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

1

0

ฉบับ

-

17)

3. กรณีการขอ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล ของผู้รับ
อนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา)
18) หรื อเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุล ของผู้
ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบคุ คล)
ของบุคคลที่ได้ รับ
อนุญาตไว้
19) 3.1แบบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

12/24

ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
3.2แบบการแก้ ไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
20) หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ)
3.3 ทะเบียนบ้ าน
ของผู้ดาเนิน
กิจการ

สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ในกรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าว ต้ องยื่น
หนังสืออนุญาตให้
ทางานในประเทศ
ซึง่ ออกให้ โดย
กระทรวงแรงงาน
หรื อผู้วา่ ราชการ
จังหวัด)
(ในกรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าวต้ องยื่น
สาเนาหนังสือ

21)

3.4 บัตร
ประจาตัว
22)
ประชาชนของผู้
ดาเนินกิจการ

หมำยเหตุ
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ที่

23)

24)

25)

26)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
3.5 เอกสารการ
แจ้ งเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุล ของ
ผู้รับอนุญาตหรื อ
ผู้ดาเนินกิจการ
ตามแต่กรณี
3.6 คาขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
3.7 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
3.8 หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

เดินทาง)
-

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ

กรมการปกครอง

1
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

4. กรณีการขอ
เปลี่ยน เพิ่ม หรื อ
27) ลดผู้ดาเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคลเท่านัน)
้
4.1แบบ
ตรวจสอบคาขอ
28)
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
4.2แบบการแก้ ไข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้
ดาเนินกิจการ
29)
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

0

ฉบับ

บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ขอฯ)
4.3ทะเบียนบ้ าน สานักงาน
0
ของผู้ดาเนิน
สาธารณสุขจังหวัด
กิจการคนใหม่
อุบลราชธานี
(กรณีเปลี่ยนหรื อ
30) เพิ่มผู้ดาเนิน
กิจการ)

4.4 บัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
31) ดาเนินกิจการคน
ใหม่ (กรณี
เปลี่ยนหรื อเพิ่มผู้
ดาเนินกิจการ)
4.5 หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้ ง
วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลง
32)
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ผู้ขออนุญาต (มี
ครบทุกหน้ าและ
คัดลอกจาก
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

ชุด

0

หมำยเหตุ
(ในกรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าว ต้ องยื่น
หนังสืออนุญาตให้
ทางานในประเทศ
ซึง่ ออกให้ โดย
กระทรวงแรงงาน
หรื อผู้วา่ ราชการ
จังหวัด)
(ในกรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าวต้ องยื่น
สาเนาหนังสือ
เดินทาง)

(เฉพาะนิตบิ คุ คล)
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ที่

33)

34)

35)

36)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
6 เดือน)
4.6 หนังสือมอบ
อานาจและ
แต่งตังผู
้ ้ ดาเนิน
กิจการคนใหม่
จากนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาต
(กรณีเปลี่่ยนหรื อ
เพิ่มผู้ดาเนิน
กิจการ)
4.7 คาขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
4.8 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
4.9 หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

-

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการใหม่
1 คน) )

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ชุด

-

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ

1
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

5.การขอยกเลิก 0
หรื อแก้ ไขกลุม่
ประเภทอาหาร
(ที่เป็ นการ
ประกาศแก้ ไข
กลุม่ ประเภท
อาหารโดย
สานักงาน
37)
คณะกรรมการ
อาหารและยา)
และ/หรื อยกเลิก
สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่มี
มากกว่า 1 แห่ง)
ที่ได้ รับอนุญาต
ไว้ ในแบบ สบ.1
5.1แบบ
สานักงาน
1
38)
ตรวจสอบคาขอ สาธารณสุขจังหวัด

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

0

ฉบับ

-
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ที่

39)

40)

41)

42)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
5.2 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ)
5.3 คาขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
5. 4 แบบการ
แก้ ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
5.5 หนังสือมอบ

อุบลราชธานี

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์

1
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

6. การขอ
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบคุ คล
43) ผู้รับอนุญาตหรื อ
แปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย
6.1แบบ
ตรวจสอบคาขอ
44)
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
6.2 แบบการ
45)
แก้ ไขสถานที่

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

0

ฉบับ

30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด

0

ฉบับ

-

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ผลิตอาหารที่ไม่
เข้ าข่ายโรงงาน
ตามแบบ สบ.2
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
ขอฯ)
6.3 หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีการ
แจ้ งระบุให้
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบคุ คล
46) หรื อแปรสภาพ
นิตบิ คุ คลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวง
พาณิชย์ (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
6.4 บัญชีรายชื่อ
47) ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (คัดลอก

อุบลราชธานี

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

(กรณีที่มีจานวน
หุ้นต่างชาติของ
บริษัทที่เกิดขึ ้น
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6เดือน) (ที่มีการ
แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด)

6.5 หนังสือมอบ
อานาจและ
แต่งตังผู
้ ้ ดาเนิน
กิจการจากนิติ
48)
บุคคลผู้ขอ
อนุญาตใน
สถานะใหม่ของ
นิตบิ คุ คล
6.6 คาขอรับเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
49)
ข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
50) 6.7 สาเนาแบบ

-

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
จากการ
เปลี่ยนแปลงถือ
ครองหุ้นตังแต่
้ ร้อย
ละ 50 ขึ ้นไป ต้ อง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิตบิ คุ คลต่างด้ าว
จากกระทรวง
พาณิชย์วา่ ไม่ขดั
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้ าว
พ.ศ.2542
เพิ่มเติมด้ วย)
(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการใหม่
1 คน))

1

0

ฉบับ

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

-

สานักงาน

1

ฉบับ

-

0
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
การแก้ ไขสถานที่ สาธารณสุขจังหวัด
ผลิตอาหารที่ไม่ อุบลราชธานี
เข้ าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.2) ที่
เคยได้ รับอนุญาต
ไว้ (ถ้ ามี)
6.8หนังสือมอบ 1
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

51)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) การมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0
4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์จดั การเรื่ องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน1
้ อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail
:1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556 สานักอาหาร โทร. 02-590-7320
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม
2)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (กรณีแก้ ไขชื่อสถานทีผลิต)
-

3)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (กรณีแก้ ไขที่อยูส่ ถานทีผลิตหรื อสถานที่เก็บอาหาร)
-

4)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล)
-

5)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพิ่ม ลด ผู้ดาเนินกิจการ)
-

6)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ ไข กลุม่ ประเภทอาหารและ/หรื อยกเลิกสถานที่
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เก็บอาหาร))
7)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบคุ คล)
-

19. หมำยเหตุ
1 ระยะเวลาดาเนินการรวม 12วันทาการ (กรณีสถานที่ผลิตอาหารตังอยู
้ จ่ งั หวัดอุบลราชธานีและผลิตอาหารที่มอบ
อานาจให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้อนุญาต)
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุ ง แก้ ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้ อม
ของผู้ประกอบการ และชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
3. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

