
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำร กรณีทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (สบ.2) (กรณี

ไมต่อ้งตรวจสถำนทีผ่ลติ) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.1 หลักเกณฑ ์

 

1.1.1 สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน หมำยถงึ สถำนทีผ่ลติอำหำรทีม่กีำรใชเ้ครือ่งจักรก ำลงัแรงมำ้หรอืก ำลงัแรงมำ้

เปรยีบเทยีบรวมไมถ่งึ 50 แรงมำ้ และใชค้นงำนรวมไมถ่งึ 50 คน โดยใชเ้ครือ่งจักรหรอืไมก็่ตำม 

 

1.1.2 ระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำวำ่ดว้ยกำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ. 2562 ระบไุวว้ำ่กำร

แกไ้ขรำยละเอยีดเกีย่วกับสถำนทีผ่ลติอำหำรและเปลีย่นแปลงรำยกำรอำหำรกรณีสถำนทีผ่ลติไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำน ใหย้ืน่แบบ

กำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำน ตำมแบบ สบ.2 แนบทำ้ยระเบยีบนี ้พรอ้มหลกัฐำนทีร่ะบไุวใ้นแบบ สบ.2 

 

1.2 กำรขอแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำร กรณีทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน ทีไ่ม่ตอ้งมกีำรตรวจสถำนทีผ่ลติ ไดแ้ก่ 

 

1.2.1 แกไ้ขชือ่สถำนทีผ่ลติอำหำร (ไมใ่ชเ่ป็นกำรเปลีย่นบคุคลผูรั้บอนุญำตหรอืนติบิคุคลผูรั้บอนุญำต) 

 

1.2.2 แกไ้ขทีอ่ยูข่องสถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำร (ไม่ใชเ่ป็นกำรยำ้ยสถำนทีท่ีรั่บอนุญำตไว)้ เชน่ กำรเปลีย่นแปลงเลข

หมำยประจ ำบำ้น เนือ่งจำกส ำนักงำนเขตแจง้เปลีย่นแปลงแตส่ถำนทีผ่ลติยังคงตัง้อยูท่ีเ่ดมิ 

 

1.2.3 เปลีย่นชือ่-สกลุของผูรั้บอนุญำต (กรณีบคุคลธรรมดำ) หรอืเปลีย่นชือ่-สกลุ ของผูด้ ำเนนิกจิกำร (กรณีนติบิคุคล) (ทีไ่มใ่ช่

เป็นกำรเปลีย่นตวับคุคล) 

 

1.2.4 เปลีย่น เพิม่ หรอืลด ผูด้ ำเนนิกจิกำร (กรณีนติบิคุคล) 

 

1.2.5 ยกเลกิหรอืแกไ้ขกลุม่ประเภทอำหำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัแบบแปลนแผนผังหรอืรำยกำรเครือ่งจักร และยกเลกิสถำนทีเ่ก็บ

อำหำร (ทีม่มีำกกวำ่ 1 แหง่) ทีไ่ดรั้บอนุญำตไวใ้นใบส ำคัญเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน 

 

1.2.6 กำรเปลีย่นแปลงสถำนะนติบิคุคลผูรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรแปรสภำพนติบิคุคล 

 

1.2.7 กำรเปลีย่นนติบิคุคลผูรั้บอนุญำตทีเ่กดิจำกกำรควบรวมกจิกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบรวมกจิกำรของนติบิคุคล 

 

1.2.8 กำรจดทะเบยีนเปลีย่นวสิำหกจิชมุชนเป็นนติบิคุคลตำมกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 

 

1.3 เงือ่นไข 

 

1.3.1 ผูย้ืน่ขออนุญำตตอ้งลงนำมในแบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (สบ.2) ตอ้งเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำร หรอื

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคล 

 

1.3.2 ผูย้ืน่ค ำขอ ตอ้งจัดเรยีงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พรอ้มตรวจสอบใหค้รบถว้นถกูตอ้งตำมแบบตรวจสอบค ำ

ขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง (Checklist) และใหผู้ย้ืน่ขออนุญำตเป็นผูล้งนำมในแบบค ำขอฯ สว่นเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำอืน่ๆ 

ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถลงนำมรับรองได ้

 

1.3.3 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนดว้ยตนเองโดยกำรยืน่ค ำขอที ่OSSC ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

1.3.4 ผูย้ืน่ค ำขอ ตอ้งสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับสถำนทีแ่ละผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้และมอี ำนำจตดัสนิใจและลง

นำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้(กรณีไม่ใชผู่ด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคลใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจเป็น

ผูด้ ำเนนิกำรแทนแนบดว้ย) 



 

1.3.5 ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูรั้บบรกิำรจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึขอ้บกพร่อง มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูรั้บบรกิำรละทิง้ค ำขอ 

 

1.3.6 กำรไม่อนุญำตค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรอืส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัจะพจิำรณำไม่อนุญำตค ำ

ขอฯ ในกรณีผลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแลว้พบวำ่ไมส่มบรูณ์หรอืไมถ่กูตอ้งตำมหลักกฎหมำย หรอืไมส่อดคลอ้งตำม

รำยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับประชำชน 

 

หมำยเหต:ุ ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ และเมือ่ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ป้ระกอบกำรทรำบ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรณีสถำนทีผ่ลติตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ หรอืสถำนทีผ่ลติตัง้อยู่
ตำ่งจังหวัดแตไ่ดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ 
ตดิตอ่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) 
อำคำร 6 ชัน้ 4 ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
88/24 กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์นนทบรุ ี11000 
โทรศพัท:์ 0 2590 7033, 0 2590 7320  

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรณีสถำนทีผ่ลติตัง้อยู่ตำ่งจังหวดั และไดรั้บอนุญำตจำก
ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั 

ตดิตอ่ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ณ จังหวัดทีส่ถำนทีผ่ลติ
ตัง้อยู่ 
(กลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสำธำรณสขุ)  
สำมำรถดรูำยละเอยีดชอ่งทำงกำรตดิตอ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัเพิม่เตมิหรอืตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 
ผูย้ืน่ค ำขอยืน่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 

ณ ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center : OSSC) 
 

(หมำยเหต:ุ (กรณียืน่ค ำขอฯ ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดให ้
เป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัทีก่ ำหนดไว ้
))  

0 นำท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 30 นำท ี ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและเอกสำร

หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 
 

(หมำยเหต:ุ (กรณีเอกสำรไม่ครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อื
ประชำชน ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องตำมบนัทกึ
ขอ้บกพร่องใหเ้จำ้หนำ้ที ่ภำยใน 10 วนัท ำกำรและลงนำมในใบ
แจง้เงือ่นไขกำรพจิำรณำค ำขอ 

))  

 

3) - 
ผูย้ืน่ค ำขอช ำระเงนิตำมอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยทีก่ ำหนด 

 

(หมำยเหต:ุ (ดรูำยละเอยีดตำมบญัชแีนบทำ้ยประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอใน
กระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 บัญชี
ที ่1 

))  

10 นำท ี ส ำนักอำหำร 
 

4) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีผู่ป้ระเมนิ/คณะประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชำญ ด ำเนนิกำร

ประเมนิควำมควำมถูกตอ้งและสอดคลอ้งตำมกฎหมำยดำ้น
เอกสำร 

 

(หมำยเหต:ุ (1. กรณีเอกสำรไมถ่กูตอ้งหรอืไม่สอดคลอ้งตำม
กฎหมำยหรอืไมส่อดคลอ้งตำมรำยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ส ำหรับประชำชนใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องกับ
เจำ้หนำ้ทีภ่ำยในเวลำทีก่ ำหนด 

2. ไมนั่บรวมระยะเวลำกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของผูป้ระกอบกำร 
3. กรณีสถำนทีผ่ลติอำหำรตัง้อยูต่ำ่งจังหวดัและไดรั้บอนุญำต
จำกส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัระยะเวลำกำรพจิำรณำให ้
เป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัทีก่ ำหนดไว ้
))  

3 วนั ส ำนักอำหำร 
 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำต 

 
(หมำยเหต:ุ (กรณีสถำนทีผ่ลติอำหำรตัง้อยูต่ำ่งจังหวัดและไดรั้บ
อนุญำตจำกส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดระยะเวลำกำรพจิำรณำ
ใหเ้ป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัทีก่ ำหนดไว)้)  

2 วนั ส ำนักอำหำร 
 

6) - 
เจำ้หนำ้ทีแ่จง้ผลกำรพจิำรณำหลงัเสร็จสิน้กำรพจิำรณำ รวมทัง้

สง่มอบใบอนุญำตใหผู้ป้ระกอบกำร 

 
 

(หมำยเหต:ุ (-))  

90 นำท ี ส ำนักอำหำร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

1. กรณีแกไ้ขชือ่สถำนทีผ่ลติอำหำร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

1.1 แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งแบบกำรแกไ้ข

สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณีแกไ้ข
ชือ่สถำนทีผ่ลติอำหำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และผูย้ืน่ค ำขอ
ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรใน

แบบตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

3) 
 

1.2 แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 
สบ.2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ
ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ

บคุคล) 

ส ำนักอำหำร 

4) 
 

1.3 ใบทะเบยีนกำรคำ้หรอืใบทะเบยีนพำณชิย ์(เฉพำะกรณีเป็น
บุคคลธรรมดำ) (ทีม่กีำรแกไ้ขชือ่สถำนทีผ่ลติลำ่สดุ) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 
 

1.4 หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (เฉพำะกรณีเป็นนติ ิ
บุคคล) (ทีม่กีำรแกไ้ขชือ่สถำนทีผ่ลติลำ่สดุ) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้ มวีตัถปุระสงคเ์กีย่วกบักำรผลติ

อำหำรและคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

6) 

 

1.5 ส ำเนำหนงัสอืบญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) (เฉพำะกรณีเป็น

นติบิุคคล) (ทีม่กีำรแกไ้ขชือ่สถำนทีผ่ลติลำ่สดุ) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ตอ้งมคีรบทกุหนำ้และคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณชิย์
ไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) (ยกเวน้หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด/ หำ้งหุน้สว่นสำมัญจะไมม่ี

เอกสำรนี)้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 
 

1.6 หนงัสอืรบัรองกำรประกอบธุรกจินติบิุคคลตำ่งดำ้ววำ่ไมข่ดั
พระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว พ.ศ.2542 หรอื

หนงัสอืไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) (เฉพำะกรณีทีม่จี ำนวน
หุน้ตำ่งชำตขิองบรษิทัต ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไป) (ทีม่กีำรแกไ้ขชือ่

สถำนทีผ่ลติลำ่สดุ) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

8) 
 

1.7 ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 
สบ.1/1) ฉบบัจรงิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

9) 
 

1.8 หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำ
ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข

เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล
ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร

ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  
2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 

จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ

ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง
จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

) 

10) 
 

1.9 ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

11) 

 

2. แกไ้ขทีอ่ยูข่องสถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำร (ไมใ่ชเ่ป็น

กำรยำ้ยสถำนทีท่ ีร่บัอนุญำตไว)้ เชน่ กำรเปลีย่นแปลงเลขหมำย
ประจ ำบำ้น เนือ่งจำกส ำนกังำนเขตแจง้เปลีย่นแปลงแตส่ถำนที่

ผลติยงัคงต ัง้อยูท่ ีเ่ดมิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

2.1 แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งแบบกำรแกไ้ข

สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณีแกไ้ขที่

อยูข่องสถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และผูย้ืน่ค ำขอ

ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรใน

แบบตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

13) 

 

2.2 แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ

ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ
บคุคล) 

ส ำนักอำหำร 

14) 

 

2.3 เอกสำรกำรแจง้แกไ้ขทีอ่ยูข่องสถำนทีท่ ีไ่ดร้บัอนุญำตไวจ้ำก

ส ำนกังำนเขต กระทรวงมหำดไทย ทีส่ถำนทีร่บัอนุญำตน ัน้ต ัง้อยู ่
หรอืทะเบยีนบำ้นของสถำนทีผ่ลติและ/หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำรที่

ไดร้บัอนุญำตไวท้ีไ่ดม้กีำรแจง้แกไ้ขทีอ่ยูข่องสถำนทีน่ ัน้แลว้จำก

ส ำนกังำนเขต กระทรวงมหำดไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรปกครอง 

15) 

 

2.4 ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.1/1) ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(-) 

16) 
 

2.5 หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำ
ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข

เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล
ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร

ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  

2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 
จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ

ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง
จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง  

) 

- 

17) 
 

2.6 ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

18) 

 

3. แกไ้ขเปลีย่นชือ่ตวั-ชือ่สกลุของผูร้บัอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิ

กจิกำร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) 

 

3.1 แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งแบบกำรแกไ้ข

สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณีแกไ้ข

เปลีย่นชือ่ตวั-ชือ่สกุลของผูร้บัอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และผูย้ืน่ค ำขอ

ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรใน

แบบตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

20) 

 

3.2 แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ

ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ
บคุคล) 

ส ำนักอำหำร 

21) 

 

3.3 บตัรประจ ำตวัประชำชน (ของผูร้บัอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิ

กจิกำรทีเ่ปลีย่นค ำน ำหนำ้ชือ่-ชือ่ตวั-ชือ่สกุลลำ่สดุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่รั้บอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรไมส่ำมำรถมำ

ด ำเนนิกำรไดเ้องและมผีูด้ ำเนนิกำรแทน ตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจโดย

ถกูตอ้งและตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บอนุญำตหรอืผู ้
ด ำเนนิกจิกำรมำดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

22) 

 

3.4 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ของผูร้บัอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรที่

เปลีย่นค ำน ำหนำ้ชือ่-ชือ่ตวั-ชือ่สกุลลำ่สดุ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรปกครอง 

23) 

 

3.5 หนงัสอืเดนิทำง (passport) และส ำเนำหนงัสอือนุญำตให้

ท ำงำนในประเทศ (work permit) (เฉพำะกรณีผูร้บัอนุญำตหรอื
ผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นคนตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรจัดหำงำน 

24) 
 

3.6 หลกัฐำนเอกสำรกำรแจง้เปลีย่นค ำน ำหนำ้ชือ่-ชือ่ตวั-ชือ่สกุล 
ของผูร้บัอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมแตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรปกครอง 

25) 
 

3.7 ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 
สบ.1/1) ฉบบัจรงิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

26) 
 

3.8 หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำ
ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข

เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล

ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร
ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  

2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 
จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ

ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 
3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง

จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 
) 

- 

27) 

 

3.9 ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

28) 
 

4. กรณีเปลีย่น เพิม่ หรอืลดผูด้ ำเนนิกจิกำร (เฉพำะนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

29) 

 

4.1 แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งแบบกำรแกไ้ข

สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณีเปลีย่น 
เพิม่ หรอืลดผูด้ ำเนนิกจิกำร (เฉพำะนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(1.สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และตอ้ง

กรอกขอ้มูลรำยละเอยีดและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรในแบบ
ตรวจสอบค ำขอฯ 

                 2. กรณีลดผูด้ ำเนนิกจิกำร ใหย้ืน่เฉพำะแบบกำรแกไ้ข
สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2), ใบส ำคญัเลข

สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.1/1) ฉบับจรงิ 
และหนังสอืมอบอ ำนำจทัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำร

ดว้ยตนเอง 

) 

30) 

 

4.2 แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ

ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ
บคุคล) 

ส ำนักอำหำร 

31) 

 

4.3 บตัรประจ ำตวัประชำชน (ของผูด้ ำเนนิกจิกำรทีเ่ปลีย่นหรอื

เพิม่) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่รั้บอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรไมส่ำมำรถมำ
ด ำเนนิกำรไดเ้องและมผีูด้ ำเนนิกำรแทน ตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจโดย

ถกูตอ้งและตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บอนุญำตหรอืผู ้
ด ำเนนิกจิกำรมำดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

32) 

 

4.4 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ของผูด้ ำเนนิกจิกำรทีเ่ปลีย่นหรอืเพิม่) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรปกครอง 

33) 
 

4.5 หนงัสอืเดนิทำง (passport) และส ำเนำหนงัสอือนุญำตให้
ท ำงำนในประเทศ (work permit) (ของผูด้ ำเนนิกจิกำรทีเ่ปลีย่น

หรอืเพิม่) (เฉพำะกรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นคนตำ่งดำ้ว) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรจัดหำงำน 

34) 

 

4.6 หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (เฉพำะกรณีเป็นนติ ิ

บุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้ มวีตัถปุระสงคเ์กีย่วกบักำรผลติ
อำหำรและคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

35) 

 

4.7 หนงัสอืมอบอ ำนำจและแตง่ต ัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร (เฉพำะกรณี

เป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคลผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจเป็น

บคุคลเดยีวกนั ตอ้งท ำหนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย
เชน่กนั เนือ่งจำกมหีนำ้ทีใ่นฐำนะตำ่งกนั คอื (1) หนำ้ทีก่รรมกำรนติิ

บคุคลผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันในฐำนะผูม้อบอ ำนำจ และ (2) หนำ้ทีผู่ ้

ด ำเนนิกจิกำรของใบส ำคัญเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน
ในฐำนะผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

2. ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท (ตอ่ผูด้ ำเนนิกจิกำร 1 คน) อำจตอ้ง

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ประทับตรำส ำคญัของบรษัิท ในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจด

ทะเบยีนนติบิคุคล  
3. แนบส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (กรณีตำ่งดำ้ว) 

ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนติบิคุคลทีล่งนำมในหนังสอืมอบ
อ ำนำจแตง่ตัง้ฯ 

4. กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นสญัชำตไิทยตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน
ของผูด้ ำเนนิกจิกำร ซึง่เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจในหนังสอืมอบอ ำนำจและ

แตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย) 

) 

36) 

 

4.8 ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.1/1) ฉบบัจรงิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

37) 

 

4.9 หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำ

ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข
เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่

ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล
ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร

ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  
2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 

จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ
ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง
จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

) 

- 

38) 
 

4.10 ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

39) 

 

5. กรณีกำรยกเลกิหรอืแกไ้ขกลุม่ประเภทอำหำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั

แบบแปลนแผนผงัหรอืรำยกำรเครือ่งจกัร และยกเลกิสถำนทีเ่ก็บ
อำหำร (ทีม่มีำกกวำ่ 1 แหง่) ทีไ่ดร้บัอนุญำตไวใ้นใบอนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

40) 
 

5.1 แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งแบบกำรแกไ้ข
สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณีกำร

ยกเลกิหรอืแกไ้ขกลุม่ประเภทอำหำร และยกเลกิสถำนทีเ่ก็บ

อำหำร (ทีม่มีำกกวำ่ 1 แหง่) ทีไ่ดร้บัอนุญำตไวใ้นใบอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และผูย้ืน่ค ำขอ

ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรใน
แบบตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

41) 

 

5.2 แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.2) 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ
ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ

บคุคล) 

42) 
 

5.3 ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 
สบ.1/1) ฉบบัจรงิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

43) 
 

5.4 หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำ
ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข

เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล
ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร

ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  

2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 
จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ

ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง
จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง  

) 

- 

44) 
 

5.5 ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

45) 

 

6.  กำรเปลีย่นแปลงสถำนะนติบิุคคลผูร้บัอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่

ดว้ยกำรแปรสภำพนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

46) 

 

6.1 แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งแบบกำรแกไ้ข

สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณี

เปลีย่นแปลงสถำนะนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และผูย้ืน่ค ำขอ

ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรใน

แบบตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

47) 

 

6.2 แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ

บคุคล) 

48) 

 

6.3 บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูด้ ำเนนิกจิกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่รั้บอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรไมส่ำมำรถมำ

ด ำเนนิกำรไดเ้องและมผีูด้ ำเนนิกำรแทน ตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจโดย
ถกูตอ้งและตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บอนุญำตหรอืผู ้

ด ำเนนิกจิกำรมำดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

49) 
 

6.4 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรปกครอง 

50) 

 

6.5 หนงัสอืเดนิทำง (passport) และส ำเนำหนงัสอือนุญำตให้

ท ำงำนในประเทศ (work permit) ของผูด้ ำเนนิกจิกำร (เฉพำะ
กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นคนตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรจัดหำงำน 

51) 
 

6.6 หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (เฉพำะกรณีเป็นนติ ิ
บุคคล) (ทีม่กีำรแจง้ระบุใหเ้ปลีย่นแปลงสถำนะนติบิุคคลหรอืแปร

สภำพนติบิุคคลตำมกฎหมำย) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้ มวีตัถปุระสงคเ์กีย่วกบักำรผลติ
อำหำรและคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

52) 

 

6.7 ส ำเนำหนงัสอืบญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) (เฉพำะกรณีเป็น

นติบิุคคล) (ทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงลำ่สุด) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้และคดัลอกส ำเนำจำกกระทรวง

พำนชิยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

53) 
 

6.8 หนงัสอืรบัรองกำรประกอบธุรกจินติบิุคคลตำ่งดำ้ววำ่ไมข่ดั
พระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว พ.ศ.2542 หรอื

หนงัสอืไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) (เฉพำะกรณีทีม่จี ำนวน
หุน้ตำ่งชำตขิองบรษิทัต ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไป) (ทีม่กีำรแกไ้ข

เปลีย่นแปลงลำ่สดุ) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้ ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

54) 
 

6.9 หนงัสอืมอบอ ำนำจและแตง่ต ัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคลผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจเป็น

บคุคลเดยีวกนั ตอ้งท ำหนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย
เชน่กนั เนือ่งจำกมหีนำ้ทีใ่นฐำนะตำ่งกนั คอื (1) หนำ้ทีก่รรมกำรนติิ

บคุคลผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันในฐำนะผูม้อบอ ำนำจ และ (2) หนำ้ทีผู่ ้

ด ำเนนิกจิกำรของใบส ำคัญเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน
ในฐำนะผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

2. ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท (ตอ่ผูด้ ำเนนิกจิกำร 1 คน) อำจตอ้ง
ประทับตรำส ำคญัของบรษัิท ในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจด

ทะเบยีนนติบิคุคล  

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3. แนบส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (กรณีตำ่งดำ้ว) 

ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนติบิคุคลทีล่งนำมในหนังสอืมอบ
อ ำนำจแตง่ตัง้ฯ 

 
4. กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นสญัชำตไิทยตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน

ของผูด้ ำเนนิกจิกำร ซึง่เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจในหนังสอืมอบอ ำนำจและ
แตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย 

) 

55) 
 

6.10 ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 
สบ.1/1) ฉบบัจรงิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

56) 
 

6.11 หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำ
ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข

เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล

ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร
ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  

2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 
จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ

ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง

จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง  
) 

- 

57) 

 

6.12 ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

58) 
 

7. กรณีกำรเปลีย่นนติบิุคคลผูร้บัอนุญำตทีเ่กดิจำกกำรควบรวม
กจิกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบรวมกจิกำรของนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

59) 
 

7.1แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งแบบกำรแกไ้ข
สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณีเปลีย่น

นติบิุคคลผูร้บัอนุญำตทีเ่กดิจำกกำรควบรวมกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และผูย้ืน่ค ำขอ
ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรใน

แบบตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

60) 

 

7.2 แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ
ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ

บคุคล) 

61) 

 

7.3 บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูด้ ำเนนิกจิกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่รั้บอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรไมส่ำมำรถมำ

ด ำเนนิกำรไดเ้องและมผีูด้ ำเนนิกำรแทน ตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจโดย
ถกูตอ้งและตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บอนุญำตหรอืผู ้

ด ำเนนิกจิกำรมำดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

62) 
 

7.4 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรปกครอง 

63) 

 

7.5 หนงัสอืเดนิทำง (passport) และส ำเนำหนงัสอือนุญำตให้

ท ำงำนในประเทศ (work permit) ของผูด้ ำเนนิกจิกำร (เฉพำะ
กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นคนตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรจัดหำงำน 

64) 
 

7.6 หนงัสอืมอบอ ำนำจและแตง่ต ัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคลผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจเป็น
บคุคลเดยีวกนั ตอ้งท ำหนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย

เชน่กนั เนือ่งจำกมหีนำ้ทีใ่นฐำนะตำ่งกนั คอื (1) หนำ้ทีก่รรมกำรนติิ
บคุคลผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันในฐำนะผูม้อบอ ำนำจ และ (2) หนำ้ทีผู่ ้

ด ำเนนิกจิกำรของใบส ำคัญเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน

ในฐำนะผูรั้บมอบอ ำนำจ) 
2. ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท (ตอ่ผูด้ ำเนนิกจิกำร 1 คน) อำจตอ้ง

ประทับตรำส ำคญัของบรษัิท ในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจด
ทะเบยีนนติบิคุคล  

3. แนบส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (กรณีตำ่งดำ้ว) 

ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนติบิคุคลทีล่งนำมในหนังสอืมอบ
อ ำนำจแตง่ตัง้ฯ 

4. กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นสญัชำตไิทยตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน
ของผูด้ ำเนนิกจิกำร ซึง่เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจในหนังสอืมอบอ ำนำจและ

แตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย 
) 

- 

65) 

 

7.7 หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (ทีม่กีำรเปลีย่นนติ ิ

บุคคลผูร้บัอนุญำตทีเ่กดิจำกกำรควบรวมกจิกำร) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ตอ้งระบวุำ่เป็นกำรควบรวมกจิกำรในขอ้ควรทรำบของ
หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้ มี

วตัถปุระสงคเ์กีย่วกบักำรผลติอำหำรและคดัลอกส ำเนำจำกกระทรวง
พำณชิยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

66) 

 

7.8 ส ำเนำหนงัสอืบญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) (ทีม่กีำรแกไ้ข

เปลีย่นแปลงลำ่สดุ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้และคดัลอกส ำเนำจำกกระทรวง

พำนชิยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

67) 

 

7.9 หนงัสอืรบัรองกำรประกอบธุรกจินติบิุคคลตำ่งดำ้ววำ่ไมข่ดั

พระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว พ.ศ.2542 หรอื
หนงัสอืไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) (เฉพำะกรณีทีม่จี ำนวน

หุน้ตำ่งชำตขิองบรษิทัต ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไป) (ทีม่กีำรแกไ้ข

เปลีย่นแปลงลำ่สดุ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยตอ้งมคีรบทกุหนำ้ ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

68) 

 

7.10 ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 

สบ.1/1) ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

69) 

 

7.11 หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำ

ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข
เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่

ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 
1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล

ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร
ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  

2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 

จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ
ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 
3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง

จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

) 

- 

70) 

 

7.12 ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

71) 
 

8.กำรจดทะเบยีนเปลีย่นวสิำหกจิชุมชนเป็นนติบิุคคลตำม
กฎหมำยแพง่และพำณชิย ์

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

72) 

 

8.1 แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งแบบกำรแกไ้ข

สถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) กรณีเปลีย่น
วสิำหกจิชุมชนเป็นนติบิุคคลตำมกฎหมำยแพง่และพำณชิย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเวปไซตก์องอำหำร และผูย้ืน่ค ำขอ
ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรใน

แบบตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

73) 
 

8.2 แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 
สบ.2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ

ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติิ
บคุคล) 

74) 

 

8.3 หนงัสอืขอใชเ้ลขสถำนทีเ่ดมิ กรณีวสิำหกจิชุมชนจดทะเบยีน

เปลีย่นสภำพเป็นนติบิุคคลตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมในแบบค ำขอฯโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทับตรำส ำคัญ

ของบรษัิทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล
ในหนังสอืขอใชเ้ลขสถำนทีเ่ดมิ) 

- 

75) 
 

8.4 บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่รั้บอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรไมส่ำมำรถมำ
ด ำเนนิกำรไดเ้องและมผีูด้ ำเนนิกำรแทน ตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจโดย

ถกูตอ้งและตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บอนุญำตหรอืผู ้
ด ำเนนิกจิกำรมำดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

76) 

 

8.5 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูด้ ำเนนิกจิกำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมกำรปกครอง 

77) 
 

8.6 หลกัฐำนกำรจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนกบักรมสง่เสรมิ
กำรเกษตร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมสง่เสรมิกำรเกษตร 

78) 
 

8.7 หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (ทีม่กีำรเปลีย่น
วสิำหกจิชุมชนเป็นนติบิุคคลตำมกฎหมำยแพง่และพำณชิย)์ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบชุือ่ของวสิำหกจิชมุชนทีม่กีำรเปลีย่นแปลงใน

หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล ตอ้งมคีรบทกุหนำ้ มวีัตถปุระสงค์
เกีย่วกบักำรผลติอำหำร และคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชยไ์วไ้ม่

เกนิ 6 เดอืน ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

79) 
 

8.8 หนงัสอืมอบอ ำนำจและแตง่ต ัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคลผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจเป็น

บคุคลเดยีวกนั ตอ้งท ำหนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรดว้ย

เชน่กนั เนือ่งจำกมหีนำ้ทีใ่นฐำนะตำ่งกนั คอื (1) หนำ้ทีก่รรมกำรนติิ
บคุคลผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันในฐำนะผูม้อบอ ำนำจ และ (2) หนำ้ทีผู่ ้

ด ำเนนิกจิกำรของใบส ำคัญเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน
ในฐำนะผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

2. ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท (ตอ่ผูด้ ำเนนิกจิกำร 1 คน) อำจตอ้ง
ประทับตรำส ำคญัของบรษัิท ในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจด

ทะเบยีนนติบิคุคล  

3. แนบส ำเนำบตัรประชำชน ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนติิ
บคุคลทีล่งนำมในหนังสอืมอบอ ำนำจแตง่ตัง้ฯ 

4. กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนของผูด้ ำเนนิกจิกำร 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ซึง่เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจในหนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร

ดว้ย 
) 

80) 
 

8.9 ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ 
สบ.1/1) ฉบบัจรงิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

81) 

 

8.10 หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำ

ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข

เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล

ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร
ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  

2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 
จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ

ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 
3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง

จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง  
) 

- 

82) 

 

8.11 ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่พจิำรณำค ำขอฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบส ำคญัเลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่ม่เขำ้ข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.
1/1) 

(หมำยเหต:ุ (ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม))  

 -   
 

2) คำ่พจิำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรกำร
ยืน่แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่ม่เขำ้ข่ำยโรงงำน กรณี

แกไ้ขรำยกำรอืน่ๆ นอกเหนอืจำกกำรเพิม่ประเภทหรอืเปลีย่นแปลง
แบบแปลนแผนผงั1 

(หมำยเหต:ุ (1 ดว้ยค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบับที ่
77/2559 เรือ่ง กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำต
ผลติภัณฑส์ขุภำพ ตำมควำมในมำตรำ 44 ของของรัฐธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจักรไทย สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำย
ในกำรยืน่ค ำขอดำ้นอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 
คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำต
ผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บำท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบั ผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.)  ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้1 อำคำร 1 ถ.ตวิำนนท ์ ต.ตลำดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมำยเหต:ุ (โทรศพัทห์มำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556 

E-mail :1556@fda.moph.go.th สำยดว่น 1556  
))  

2) กองอำหำร 
(หมำยเหต:ุ (โทร.02-590-7033 และ 02-590-7320))  

3) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในตำ่งจังหวดั ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีส่ถำน

ประกอบกำรตัง้อยู่ 
(หมำยเหต:ุ (-))  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) Checklist กรณีแกไ้ขชือ่สถำนทีผ่ลติ (ไมใ่ชก่ำรเปลีย่นบคุคลหรอืนติบิคุคลผูรั้บอนุญำต) 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) Checklist กรณีแกไ้ขทีอ่ยู่สถำนทีผ่ลติอำหำร (ไมใ่ชก่ำรยำ้ยสถำนทีท่ีรั่บอนุญำตไว)้ 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) Checklist กรณีแกไ้ขเปลีย่นชือ่ตวั-ชือ่สกลุของผูรั้บอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) Checklist กรณีเปลีย่นหรอืลด ผูด้ ำเนนิกจิกำร (เฉพำะ นติบิคุคล) 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) Checklist กรณีกำรยกเลกิหรอืแกไ้ขกลุม่ประเภทอำหำร และยกเลกิสถำนทีเ่ก็บอำหำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
6) Checklist กรณีกำรเปลีย่นแปลงสถำนะนติบิคุคลผูรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรแปรสภำพนติบิคุคล 

(หมำยเหต:ุ -)  
7) Checklist กรณีกำรเปลีย่นนติบิคุคลผูรั้บอนุญำตทีเ่กดิจำกกำรควบรวมกจิกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบรวม

กจิกำรของนติบิคุคล 

(หมำยเหต:ุ -)  
8) Checklist กรณีกำรจดทะเบยีนเปลีย่นวสิำหกจิชมุชนเป็นนติบิคุคลตำมกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 

(หมำยเหต:ุ -)  
9) แบบกำรแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) 

(หมำยเหต:ุ -)  
10) หนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
11) ตวัอยำ่งหนังสอืมอบอ ำนำจและแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
12) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ -)  
13) หนังสอืขอใชเ้ลขสถำนทีเ่ดมิ กรณีวสิำหกจิชมุชนจดทะเบยีนเปลีย่นสภำพเป็นสภำพเป็นนติบิคุคลตำมกฎหมำยที่

เกีย่วขอ้ง 

(หมำยเหต:ุ -)  
 



หมำยเหต ุ

8.1 ระยะเวลำกำรขอแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (แบบ สบ.2) เริม่นับระยะเวลำตัง้แตไ่ดรั้บเอกสำรทีค่รบถว้น 
จนถงึ ลงนำมอนุญำตโดยผูม้อี ำนำจ ไมนั่บรวมเวลำปรับปรุง แกไ้ข และชีแ้จงขอ้มูลของผูป้ระกอบกำร ใชร้ะยะเวลำ 5 วนัท ำกำร 

กรณีสถำนทีผ่ลติตัง้อยู่ตำ่งจังหวดั และไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัใหส้ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัอนุญำต
ระยะเวลำเป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั 

 
8.2 เอกสำรทีเ่ป็นส ำเนำทัง้หมดตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอื

รับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรได ้

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำร กรณีทีไ่ม่เขำ้ขำ่ยโรงงำน (สบ.2) (กรณีไมต่อ้งตรวจสถำนทีผ่ลติ)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตอิำหำร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำวำ่ดว้ยกำรด ำเนนิกำร

เกีย่วกบัเลขสำรบบอำหำร พ.ศ. 2562 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 5.0 วนัท ำกำร 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรขอแกไ้ขสถำนทีผ่ลติอำหำร กรณีทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (สบ.2) 

(กรณีไมต่อ้งตรวจสถำนทีผ่ลติ) [N] 13/04/2563 10:09 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


