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คู่มือสาหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การ
แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้
ดาเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/
การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การแก้ไขชื่อ
สถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนิน
กิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/การ
เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ : จังหวัดสระแก้ว
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 3 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่
การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชือ่ ตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต
หรือผู้ดาเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บ
อาหาร/การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ตึกสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการ ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0 3742 5141 ต่อ 103/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. สถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม
ตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
2. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ ได้แก่
แก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนบุคคลผู้รับอนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)
แก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้) เช่น การเปลี่ยนแปลงเลข
หมายประจาบ้าน เนื่องจากสานักงานเขตแจ้งเปลี่ยนแปลงแต่สถานที่ผลิตยังคงตั้งอยู่ที่เดิม
เปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) (ที่ไม่ใช่
เป็นการเปลี่ยนตัวบุคคล)
เปลี่ยน เพิ่ม หรือลด ผู้ดาเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)
ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญาตไว้ในใบอนุญาต
ผลิตอาหาร สาหรับในกรณีที่มีการประกาศแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้รับ
อนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้รับอนุญาตยื่นความ
ประสงค์ขอแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานที่เก็บอาหารให้ถูกต้อง
ตามหลักฐานเอกสาร
การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจ
ดาเนินการแทนแนบด้วย)
3. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รับมอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีผลการตรวจสอบ
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เอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ ในกรณีที่ผู้
ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง (กาหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบคาขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

0 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่ผู้
ยื่นคาขอกาหนด และมายื่น
ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้วตามรายชื่อที่
ระบุในใบรับคาขอ
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา 5 นาที
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯสสจ.
สระแก้ว
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.
สระแก้ว
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.
สระแก้ว

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

5)

การพิจารณา

สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่
จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.
สระแก้วตรวจสอบความ
ถูกต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมาย

7)

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต
(กรณีเภสัชกรตั้งแต่ระดับ
ชานาญการขึ้นไปเป็นผู้
อนุญาต)

9)

การแจ้งผลพิจารณา

สถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่
1วันทาการ
จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่
แจ้งผลการพิจารณาภายใน
7 วันทาการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและส่งมอบ
ใบอนุญาตและ/หรือหนังสือ
แก่ผู้ประกอบการ

3 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สระแก้ว
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.
สระแก้ว

ไม่นับรวม
ระยะเวลาคณะผู้
ประเมิน/
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกต้องและ
สอดคล้องตาม
กฎหมายทั้งด้าน
สถานที่(โดยการ
ตรวจสอบสถานที่
ผลิต)และด้าน
เอกสาร
ศูนย์บริการ
1.กรณีนายแพทย์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาธารณสุขจังหวัด
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
สระแก้วเป็นผู้
งานคุ้มครอง
อนุญาตใช้เวลา 1
ผู้บริโภคฯ สสจ. วันทาการ
สระแก้ว
2.กรณีผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว
เป็นผู้อนุญาตใช้
เวลา 5 วันทาการ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.
สระแก้ว

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

หมายเหตุ
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ที่
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้านของ กรมการปกครอง 0
ผู้ขออนุญาต
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน ผู้ขอ
อนุญาต
ผู้ขออนุญาตเป็น กระทรวงการ
0
คนต่างด้าวยื่น
ต่างประเทศของ
หนังสือเดินทาง ประเทศนั้นๆ
ผู้ขออนุญาตเป็น กระทรวงแรงงาน 0
คนต่างด้าว ต้อง หรือผู้ว่าราชการ
ยื่นหนังสือ
จังหวัด
อนุญาตให้ทางาน
ในประเทศ
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ 0
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ 0
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เป็นบริษัท) )
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ 0
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภท

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
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ที่

8)

9)
10)

11)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ธุรกิจอาหารที่
ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบ้าน
สานักงานใหญ่
หนังสือสาคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน
คาสั่งสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง
ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผู้อานวยการ
โรงเรียน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สานักงานเกษตร
อาเภอ

0

1

ฉบับ

สานักงานเขตพื้นที่ 0
การศึกษา

1

ฉบับ

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) 1.กรณีแก้ไขชื่อ
สถานที่ผลิต
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการเปลี่ยน
บุคคลหรือนิติ
บุคคลผู้รับ
อนุญาต)
2) 1.1 แบบ
ศูนย์บริการ
1
0
ฉบับ
ตรวจสอบคาขอ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบันทึก
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
ข้อบกพร่องคาขอ คุ้มครองผู้บริโภคฯ
เปลี่ยนแปลง
สสจ.สระแก้ว
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4) กรณีแก้ไข
ชื่อสถานที่ผลิต
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการเปลี่ยน
บุคคลหรือนิติ
บุคคลผู้รับ
อนุญาต)
1.2 คาขอ
สานักอาหาร
1
0
ฉบับ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอ
ฯ)
1.3เอกสารที่
0
1
ชุด
เกี่ยวข้อง ได้แก่
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)

หมายเหตุ

-

1. ใบทะเบียน
พาณิชย์ (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) ที่มี
การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานที่ผลิตล่าสุด
หรือ
2. หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคล (เฉพาะนิติ
บุคคล) ที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ชื่อนิติบุคคล
สถานที่ผลิตล่าสุด
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3 หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์
(บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็น
บริษัท)(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน) ในกรณีที่ผู้
ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคลต่างด้าว ต้อง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวง
พาณิชน์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขอ
อนุญาต จานวน 1
ฉบับ หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจาหน่าย
จากสานักงาน
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

5)

1.4 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) ที่ได้รับ
อนุญาตไว้

6)

1.5 หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
2.กรณีการแก้ไขที่
อยู่ของสถานที่
ผลิตหรือสถานที่
เก็บอาหาร (ที่
ไม่ใช่เป็นการย้าย

7)

สานักอาหารหรือ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ)
-

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สถานที่ที่รับ
อนุญาตไว้)
8) 2.1แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่องคาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4)กรณีการ
แก้ไขที่อยู่ของ
สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็นการย้าย
สถานที่ที่รับ
อนุญาตไว้)
9) 2.2คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอ
ฯ)
10) 2.3เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
(ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ)
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

0

ฉบับ

-

สานักอาหาร

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

1.หลักฐานเอกสาร
การแจ้งแก้ไขที่อยู่
ของสถานที่ที่ได้รับ
อนุญาตไว้จาก
สานักงานเขต
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กระทรวงมหาดไทย
ที่สถานที่รับอนุญาต
นั้นตั้งอยู่
2 . ทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตและ/หรือ
สถานที่เก็บอาหารที่
ได้รับอนุญาตไว้ที่ได้มี
การแจ้งแก้ไขที่อยู่
ของสถานที่นั้นแล้ว
จากสานักงานเขต
กระทรวงมหาดไทย

11) 2.4 ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) ที่ได้รับ
อนุญาตไว้
12) 2.5หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง

สานักอาหารหรือ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
13) 3.กรณีเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุล ของ
ผู้รับอนุญาต หรือ
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล ของผู้ดาเนิน
กิจการ ของ
บุคคลที่ได้รับ
อนุญาตไว้
14) 3.1แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่องคาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4)กรณีเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผู้รับอนุญาต
หรือผู้ดาเนิน
กิจการ
15) 3.2คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

0

ฉบับ

-

สานักอาหาร

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ฯ)
16) 3.3เอกสารที่
0
1
ชุด
เกี่ยวข้อง ได้แก่
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)
ที่

17) 3.4ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) ที่ได้รับ
อนุญาตไว้

สานักอาหารหรือ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
1. ทะเบียนบ้าน
ของผู้ขออนุญาต
และสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน ในกรณี
ผู้ขออนุญาต (ผู้
ดาเนินกิจการ)เป็น
คนต่างด้าว ให้ยื่น
หนังสืออนุญาตให้
ทางานในประเทศ
(work permit) ซึง่
ออกให้โดย
กระทรวงแรงงาน
หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ที่แจ้งการ
แก้ไขเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลของบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตไว้
นั้นและพร้อม
สาเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport) (ถ้ามี)
ห2. หลักฐาน
เอกสารการแจ้ง
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล ของผู้รับ
อนุญาตหรือผู้
ดาเนินกิจการ
ตามแต่กรณี
-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
18) 3.5หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
19) 4.กรณีเปลี่ยน
เพิ่ม หรือลดผู้
ดาเนินกิจการ
(เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล)
20) 4.1แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่องคาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4)กรณีเปลี่ยน
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ชุด
-

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เพิ่ม หรือลดผู้
ดาเนินกิจการ
(เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล)
21) 4.2คาขอ
สานักอาหาร
1
0
ฉบับ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอ
ฯ)
22) 4.3เอกสารที่
0
1
ชุด
เกี่ยวข้อง ได้แก่
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)
ที่

หมายเหตุ

-

1 ทะเบียนบ้าน
ของผู้ดาเนิน
กิจการและสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน ในกรณี
ที่ผู้ดาเนินกิจการ
เป็นคนต่างด้าว ให้
ยื่นสาเนาหนังสือ
อนุญาตให้ทางาน
ในประเทศ (work
permit) ซึ่งออกให้
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด
พร้อมหนังสือ
เดินทาง
(passport)
2. หนังสือรับรอง
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

23) 4.5ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) ที่ได้รับ
อนุญาตไว้
24) 4.6หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป

สานักอาหารหรือ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

การจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน)
3. หนังสือมอบ
อานาจและแต่งตั้ง
ผู้ดาเนินกิจการคน
ใหม่จากนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต พร้อม
ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการใหม่
1 คน)(ฉบับจริง
)
4.บัตรประชาชน
ของกรรมการผู้มี
อานาจของนิติ
บุคคลที่ลงนามใน
หนังสือมอบอานาจ
แต่งตั้ง(กรณีเป็น
บุคคลต่างด้าวต้อง
ยื่นหนังสือ
เดินทาง)
-

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
การมอบอานาจ
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
25) 5.กรณียกเลิก
หรือแก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร
(กรณีที่มีการ
ประกาศแก้ไข
กลุ่มประเภท
อาหารโดย
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)
และ/หรือยกเลิก
สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่มี
มากกว่า 1 แห่ง)
ที่ได้รับอนุญาตไว้
ในใบอนุญาตผลิต
อาหาร
26) 5.1แบบ
ศูนย์บริการ
1
0
ฉบับ
ที่

18/25

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่องคาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4) กรณียกเลิก
หรือแก้ไขกลุ่ม
ประเภทอาหาร
และ/หรือยกเลิก
สถานที่เก็บ
อาหาร
27) 5.2คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอ
ฯ)
28) 5.3ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ
อ.2) ที่ได้รับ
อนุญาตไว้
ที่

29) 5.4หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สานักอาหาร

1

0

ฉบับ

-

สานักอาหารหรือ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล
การมอบอานาจ
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
30) 6กรณีการ
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
ผู้รับอนุญาตหรือ
แปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย(เฉพาะ
นิติบุคคล)
31) 6.1แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่องคาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหารกรณีการ
เปลี่ยนแปลง
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

จานวนเอกสาร
สาเนา

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สถานะนิติบุคคล
ผู้รับอนุญาตหรือ
แปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมาย(เฉพาะ
นิติบุคคล)
32) 6.2คาขอ
สานักอาหาร
1
0
ฉบับ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ
ส.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอ
ฯ)
33) 6.3เอกสารที่
0
1
ชุด
เกี่ยวข้อง ได้แก่
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)
ที่

หมายเหตุ

-

1 หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีการแจ้ง
ระบุให้
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
หรือแปรสภาพนิติ
บุคคลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2 บัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นของบริษัท
(ที่มีการแก้ไข
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

34) 6.4ใบอนุญาต
สานักอาหารหรือ
ผลิตอาหาร (แบบ ศูนย์บริการ
อ.2) ที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1

จานวนเอกสาร
สาเนา

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
(กรณีที่มีจานวน
หุ้นต่างชาติของ
บริษัทที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลง
ถือครองหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ต้องยื่นหนังสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชย์
ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าว
พ.ศ.2542 เพิ่มเติม
ด้วย)
3 หนังสือมอบ
อานาจและแต่งตั้ง
ผู้ดาเนินกิจการ
จากนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาตในสถานะ
ใหม่ของนิติบุคคล
พร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้ดาเนินกิจการ
ใหม่ 1 คน) (ฉบับ
จริง
)
-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
อนุญาตไว้
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว
35) 6.5หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบ
อานาจ 1 คน)
การมอบอานาจ
ทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ ที่

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง
- ณ จุดยื่นคาขอศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตาบลท่าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ชั้น1 อาคาร 1
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ2) ส่งไปรษณีย์
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- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตาบล
ท่าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ชั้น1 อาคาร 1
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ3) โทรศัพท์
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 0 3742 5142 - 4 ต่อ 103 , 0 3742 5080
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ 0 2590 7354 – 55
- โทรศัพท์ สายด่วน อย. กด 1556
หมายเหตุ4) โทรสาร
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โทรสาร 0 3742 5142 - 4 ต่อ 100 , 0 3742 5147
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรสาร 0 2590 1556
หมายเหตุ5) อิเลคทรอนิคส์ (E-mail)
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
E-mail : fdapv27@fda.moph.go.th
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา E- mail : 1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุ6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
-คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
-ตัวอย่างการกรอกคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
-ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)
-ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง
2)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขชื่อสถานทีผลิต)
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-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4)
กรณีแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)
3)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขที่อยู่สถานทีผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4)
กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ที่ไม่ใช่เป็นการย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)
4)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4)
กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาต หรือผู้ดาเนินกิจการของบุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้
5)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเปลี่ยน เพิ่ม ลด ผู้ดาเนินกิจการ)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4)
กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดาเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)
6)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่เก็บ
อาหารที่มีมากกว่า 1 แห่ง)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4)
กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร
7)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหารกรณีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย(เฉพาะนิติบุคคล)
19. หมายเหตุ
1. รวมระยะเวลาดาเนินการ 3 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อานาจ ไม่นับรวมเวลาการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

วันที่พิมพ์

09/09/2558
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สถานะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา
/ แก้ไข (User)

จัดทาโดย

จันทนี สัตยรุ่งเรือง

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

คู่มือนี้ผ่านกระบวนงานการลดระยะเวลาแล้ว

