
1/24 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) 
ได้แก่ การแก้ไขช่ือสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยู่สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร/เปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล
ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ/เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภท
อาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/การเปล่ียนแปลงสถานะนิตบุิคคล 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตอาหาร (กรณีไมต้่องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การ

แก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยูส่ถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร /เปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกลุของผู้ รับอนญุาต
หรือผู้ด าเนินกิจการ/เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บ
อาหาร/การเปล่ียนแปลงสถานะนิตบิคุคล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ /สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 5วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตอาหาร (กรณีไม่
ต้องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร/แก้ไขท่ีอยูส่ถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร /เปล่ียน
ช่ือตวั-ช่ือสกลุของผู้ รับอนญุาตหรือผู้ด าเนินกิจการ /เปล่ียน เพิ่ม หรือลดผู้ด าเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่
ประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร/การเปล่ียนแปลงสถานะนิตบิคุคล  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
ทีอ่ยู่: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก(กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค) 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก  
โทรศพัท์ 037-386-390 ต่อ 107 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
1. สถานท่ีผลิตท่ีเข้าขา่ยโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ .ศ.2535 ท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรมีก าลงัรวม
ตัง้แต ่5 แรงม้า หรือก าลงัเทียบเทา่ตัง้แต ่5 แรงม้าขึน้ไป หรือใช้คนงานตัง้แต ่7 คนขึน้ไป โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไมก็่ตาม 
2. การขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีไมต้่องตรวจสถานท่ี ได้แก่ 
 -แก้ไขช่ือสถานท่ีผลิตอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนบคุคลผู้ รับอนญุาตหรือนิตบิคุคลผู้ รับอนญุาต ) 
 -แก้ไขท่ีอยูข่องสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนญุาตไว้) เชน่ การเปล่ียนแปลง
เลขหมายประจ าบ้าน เน่ืองจากส านกังานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแตส่ถานท่ีผลิตยงัคงตัง้อยูท่ี่เดมิ  
 -เปล่ียนช่ือ-สกลุของผู้ รับอนญุาต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกลุ ของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิตบิคุคล) (ท่ี
ไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนตวับคุคล) 
 -เปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิตบิคุคล) 
 -ยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา่ 1 แหง่) ท่ีได้รับอนญุาตไว้ใน
ใบอนญุาตผลิตอาหาร ส าหรับในกรณีท่ีมีการประกาศแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือผู้ รับอนญุาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารท่ีได้รับอนญุาตการผลิตอาหารไว้บางประเภท ให้ผู้ รับ
อนญุาตย่ืนความประสงค์ขอแก้ไขกลุม่ประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการผลิตอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ี
เก็บอาหารให้ถกูต้องตามหลกัฐานเอกสาร  
 -การเปล่ียนแปลงสถานะนิตบิคุคลผู้ รับอนญุาตหรือแปรสภาพนิตบิคุคลตามกฎหมาย  
เง่ือนไข 
1. ผู้ ย่ืนขออนญุาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจ  
2. ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
3. การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไมอ่นญุาตค าขอฯ ในกรณีผลการตรวจสอบเอกสาร
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หลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ี
ระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน 
4. การคืนค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืน
ค าขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึข้อบกพร่อง 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา  

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

30 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และมาย่ืนท่ี
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครนายก 

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

5) 
การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดั คณะผู้

60นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประเมินของจงัหวดัประเมิน
ความถกูต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 
 

จงัหวดั
นครนายก 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

7) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดั เจ้าหน้าท่ี
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 
7 วนัท าการหลงัเสร็จสิน้
การพิจารณาและสง่มอบ
ใบอนญุาตและ/หรือหนงัสือ 
แก่ผู้ประกอบการ 
 

1ชัว่โมง ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีผลิต
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 0 ฉบบั - 

2) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (ตาม
แบบ ส.4)  (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

4) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
(ดรูายละเอียด
ตามหมายเหต)ุ 

- 0 1 ชดุ (1 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) ท่ีมีการ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แก้ไขเปล่ียนแปลง
ช่ือสถานท่ีผลิต
ลา่สดุ หรือ 
2 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
ท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือ
นิตบิคุคลสถานท่ี
ผลิตลา่สดุ
(คดัลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3 ส าเนาหนงัสือ
รับรองสญัชาติ
ของนิตบิคุคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บคุคลท่ีเป็น
บริษัท) )(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) ในกรณีท่ี
ผู้ขออนญุาตเป็น
นิตบิคุคลตา่งด้าว 
ต้องย่ืนหนงัสือ
รับรองการ



7/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบธุรกิจนิติ
บคุคลตา่งด้าว
จากกระทรวง
พาณิชน์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจ
คนตา่งด้าว พ.ศ. 
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนญุาต จ านวน 1 
ฉบบั หรือบตัร
สง่เสริมการลงทนุ
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ
ผลิตเพ่ือจ าหนา่ย
จากส านกังาน
คณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ 
(บีโอไอ) 

5) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

6) 

หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา

- 1 0 ฉบบั - 



8/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

7) 

กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้)  

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 0 ฉบบั - 

8) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั

1 0 ฉบบั - 



9/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้อบกพร่อง นครนายก 

9) 

ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (ตาม
แบบ ส.4)  (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

10) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
(ดรูายละเอียดใน
หมายเหต)ุ 

- 0 1 ชดุ (1 ส าเนาหลกัฐาน
เอกสารการแจ้ง
แก้ไขท่ีอยูข่อง
สถานท่ีท่ีได้รับ
อนญุาตไว้จาก
ส านกังานเขต 
กระทรวงมหาด- 
ไทย ท่ีสถานท่ีรับ
อนญุาตนัน้ตัง้อยู ่
หรือ 
2 ส าเนาทะเบียน
บ้านของสถานท่ี
ผลิตและ/หรือ
สถานท่ีเก็บอาหาร



10/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท่ีได้รับอนญุาตไว้
ท่ีได้มีการแจ้ง
แก้ไขท่ีอยูข่อง
สถานท่ีนัน้แล้ว
จากส านกังานเขต 
กระทรวงมหาด- 
ไทย ) 

11) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

12) 

หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา

- 1 0 ฉบบั - 



11/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

13) 

กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุ ของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือตวั-ช่ือ
สกลุ ของผู้
ด าเนินกิจการ 
(กรณีนิตบิคุคล) 
ของบคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ 

- 0 0 ฉบบั - 

14) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

15) 

ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (ตาม
แบบ ส.4)  (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 



12/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

16) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
(ดรูายละเอียด
ตามหมายเหต)ุ 

- 0 1 ชดุ (1 ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขอ
อนญุาตและ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน ในกรณี
ผู้ขออนญุาต (ผู้
ด าเนินกิจการ)
เป็นคนตา่งด้าว 
ให้ย่ืนหนงัสือ
อนญุาตให้ท างาน
ในประเทศ (work 
permit) ซึง่ออกให้
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้วา่
ราชการจงัหวดั ท่ี
แจ้งการแก้ไข
เปล่ียนช่ือ-ช่ือสกลุ
ของบคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้นัน้และ
พร้อมส าเนา
หนงัสือเดนิทาง 
(passport) (ถ้ามี) 
หรือ 



13/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2 ส าเนาหลกัฐาน
เอกสารการแจ้ง
เปล่ียนช่ือตวั-ช่ือ
สกลุ ของผู้ รับ
อนญุาตหรือผู้
ด าเนินกิจการ
ตามแตก่รณีจาก
สว่นราชการท่ี
เก่ียวข้อง) 

17) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

18) 

หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ

- 1 0 ชดุ - 



14/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

19) 

กรณีเปล่ียน เพิ่ม 
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (เฉพาะ
กรณีนิตบิคุคล) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 0 ฉบบั - 

20) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

21) 

ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (ตาม
แบบ ส.4)  (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 



15/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

22) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
(ดรูายละเอียด
ตามหมายเหต)ุ 

- 0 1 ชดุ (  1 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ด าเนินกิจการ
และส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน ในกรณี
ท่ีผู้ด าเนินกิจการ
เป็นคนตา่งด้าว 
ให้ย่ืนส าเนา
หนงัสืออนญุาตให้
ท างานในประเทศ 
(work permit) ซึง่
ออกให้โดย
กระทรวงแรงงาน
หรือผู้วา่ราชการ
จงัหวดั พร้อม
ส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง 
(passport) 
  2 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
ท่ีแจ้งวตัถปุระสงค์ 
และผู้ มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต  
(คดัลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 



16/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

  3 หนงัสือมอบ
อ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินกิจการคน
ใหมจ่ากนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต 
พร้อมตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ด าเนิน
กิจการใหม ่1 
คน)(ฉบบัจริง ) 

23) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ชดุ - 

24) 

หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
การมอบอ านาจ
ทัว่ไปต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขของ
นิตบิคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา

- 1 0 ฉบบั - 



17/24 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

25) 

กรณียกเลิกหรือ
แก้ไขกลุม่
ประเภทอาหาร
(กรณีท่ีมีการ
ประกาศแก้ไข
กลุม่ประเภท
อาหารโดย
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)
และ/หรือยกเลิก
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีมี
มากกวา่ 1 แหง่) 
ท่ีได้รับอนญุาต
ไว้ในใบอนญุาต
ผลิตอาหาร 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 0 ชดุ - 

26) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

27) 
ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (ตาม
แบบ ส.4)  (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

28) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ชดุ - 

29) 

หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

30) 

กรณีการ
เปล่ียนแปลง
สถานะนิตบิคุคล
ผู้ รับอนญุาตหรือ
แปรสภาพนิติ
บคุคลตาม
กฎหมาย(เฉพาะ
นิตบิคุคล) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 0 ฉบบั - 

31) 

แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

 

1 0 ฉบบั - 

32) 

ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (ตาม
แบบ ส.4)  (ผู้
ด าเนินกิจการ

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

33) 

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
(ดรูายละเอียด
ตามหมายเหต)ุ 

- 0 1 ชดุ ( 1  ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
ท่ีมีการแจ้งระบใุห้
เปล่ียนแปลง
สถานะนิตบิคุคล
หรือแปรสภาพนิติ
บคุคลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(คดัลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
     2  ส าเนาบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท (ท่ีมี
การแก้ไข
เปล่ียนแปลง
ลา่สดุ)(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) (กรณีท่ีมี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จ านวนหุ้น
ตา่งชาตขิอง
บริษัทท่ีเกิดขึน้
จากการ
เปล่ียนแปลงถือ
ครองหุ้นตัง้แตร้่อย
ละ 50 ขึน้ไป ต้อง
ย่ืนหนงัสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิตบิคุคลตา่งด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจ
คนตา่งด้าว 
พ.ศ.2542 
เพิ่มเตมิด้วย) 
3 หนงัสือมอบ
อ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินกิจการ
จากนิตบิคุคลผู้ขอ
อนญุาตในสถานะ 
ใหมข่องนิตบิคุคล
พร้อมตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ด าเนิน
กิจการใหม ่1 คน) 
(ฉบบัจริง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

34) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

35) 

หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
การมอบอ านาจ
ทัว่ไปต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขของ
นิตบิคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดั ตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี ส านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 หมู ่7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โทร.037-386-390 ตอ่107  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอก 

- 
2) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขช่ือสถานทีผลิต) 

- 
3) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีแก้ไขท่ีอยูส่ถานทีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร) 

- 
4) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกลุ) 

- 
 

5) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีเปล่ียน เพิ่ม ลด ผู้ด าเนินกิจการ) 
- 

6) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณียกเลิก แก้ไข กลุม่ประเภทอาหารและ/หรือยกเลิกสถานท่ี
เก็บอาหารท่ีมีมากกวา่ 1 แหง่) 
- 

7) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (กรณีการเปล่ียนแปลงสถานะนิตบิคุคล) 
- 

 
19. หมายเหตุ 
1. รวมระยะเวลาด าเนินการ 3วนัท าการ โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้
มีอ านาจ ไมน่บัรวมเวลาการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
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2. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้  
 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย สรินรัตน์ กลิ่นหวล 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


