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คูมือสําหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานที่ผลิต) ไดแกการขอ
เพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังเพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานที่ผลิต) ไดแกการขอเพิ่ม-ลด
บริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังเพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพ.ศ. 2558เรื่อง
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 60วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานที่ผลิต) ไดแกการ
ขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหมและผลิตอาหารที่มีการมอบอํานาจใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาต : ติดตอศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมโทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1. สถานที่ผลิตที่เขาขายโรงงานหมายถึงโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535 ที่มีการใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต
5 แรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไปหรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
2. สถานที่ผลิตอาหารตองปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกฎหมายแลวแตกรณีดังนี้
2.1. กรณีเปนสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ําบริโภคฯ)
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2.2. กรณีเปนสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรสตองเปนไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธพี าสเจอไรส (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพรอมดื่ม
ชนิดเหลวพาสเจอรไรส)
2.3. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรดตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษา
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเปนกรดต่ําและ
อาหารปรับกรด)
2.4. กรณีเปนสถานที่ฉายรังสีอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารฉายรังสีประกาศณวันที่
14 กันยายน 2553
2.5. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนายตองเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุ
ในภาชนะพรอมจําหนาย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย)
2.6. กรณีเปนสถานที่ผลิตเกลือบริโภคตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
2.7. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารทั่วไปตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522
2.8. กรณีเปนสถานที่ผลิตอาหารอื่นนอกเหนือจาก 2.1-2.7 ที่มีการกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแกไขเพิ่มเติม
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
เงื่อนไข
1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรบั มอบอํานาจ
2. ผูยื่นขออนุญาตตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได
3. ผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบพรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตองตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอฯ
4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดย
ผูเชี่ยวชาญและรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือ
สําหรับประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
5. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯในกรณีตางๆดังตอไปนี้
5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมเปนไปตามขอกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑขอ 2 ขางตนหรือผลการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไมถูกตองตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผูยื่นคําขอฯสงมอบเอกสารหลักฐานไว
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6. ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการ
แกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกมิเชนนั้นจะถือวาผูรบั บริการละทิ้งคําขอ
7. กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับจะตองผานการพิจารณาโดย
คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 &ndash;
45 วันทําการแลวแตกรณี
8. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซอนหรือเปนเทคโนโลยีใหมจะตองผานการพิจารณาโดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/
หรือผูเชี่ยวชาญจะตองใชระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทําการหรือมากกวาแลวแตกรณี
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

2)

การพิจารณา

กขั้นตอนการพิจารณา
10 วันทําการ สํานักงาน
(1) พิจารณาคําขอและ
สาธารณสุข
เอกสารประกอบ
จังหวัดเชียงใหม
(2) นัดหมายเพื่อตรวจ
ประเมินสถานที่
(3) ตรวจประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดานสถานที่และ
เอกสาร
(4) สรุปผลการประเมินและ
เสนออนุญาต

-

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามอนุญาต

-

30 นาที

4 วันทําการ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-
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ที่
4)

ประเภทขั้นตอน
-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

ระยะเวลา
ใหบริการ
30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 14 วันทําการ
13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 14 วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) แบบตรวจสอบคํา สํานักงาน
1
0
ขอและบันทึก
สาธารณสุขจังหวัด
ขอบกพรอง
เชียงใหม
2) คําขอ
สํานักอาหาร
1
0
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตาม
แบบส.4) (ผู
ดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ) (ดูใน

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แบบฟอรมและ
ตัวอยางการ
กรอก)
เอกสารที่
1
0
เกี่ยวของไดแก (ดู
รายละเอียดตาม
หมาย
เหตุ)(สถานที่ผลิต
อาหารอยู
ตางจังหวัดใช 2
ชุด)(ระบุชื่อและ
ที่ตั้งทุกแผน)

กรณีเพิ่ม-ลด
เครื่องจักรใหระบุ
กําลังแรงมารวม
เดิมที่เคยไดรับ
อนุญาตและระบุ

1

0

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

ชุด

หมายเหตุ

(แบบแปลนแผนผัง
ที่ถูกตองตาม
มาตรา
สวนประกอบดวย
1 แผนที่แสดง
ที่ตั้งของโรงงาน
และสิ่งปลูกสรางที่
อยูในบริเวณ
ใกลเคียง
2 แผนผังแสดง
สิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณที่ดิน
ของโรงงานรวมทั้ง
ระบบ
กําจัดน้ําเสียและ
บอบาดาล (ถามี)
3 แบบแปลน
แผนผังของอาคาร
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บอาหาร
ที่ถูกตองตาม
มาตราสวนเชนรูป
ดานหนาดานขาง
รูปตัดแปลนพื้น
ตําแหนงเครื่องจักร
และขอมูล
รายละเอียดการ
ผลิตอื่นๆ)
-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
กําลังแรงมาที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากเดิมดวย
(สถานที่ผลิต
อาหารอยู
ตางจังหวัดใช 2
ชุด)
กรณีใชเครื่องจักร 1
0
รวมกันในการ
ผลิตอาหารหลาย
ประเภทตอง
แสดงมาตรการ
ปองกันการ
ปนเปอนเพิ่มเติม
กรณีเปนการขอ 1
0
เพิ่มสถานที่เก็บ
อาหารใหสง
เอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)
(สถานที่ผลิต
อาหารอยู
ตางจังหวัดใช 2
ชุด)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(สถานที่ผลิต
ตางจังหวัดใช 2
ชุดกรณีเอกสารที่
เปนฉบับสําเนาให"
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง" )

ชุด

(ก.แผนผังแสดง
ตําแหนงพรอม
ประโยชนใชสอย
ของอาคารตางๆใน
บริเวณที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ขางเคียง
ข.
แปลนพื้น
แสดงบริเวณของ
หองเก็บอาหาร
พรอมประโยชนใช
สอย
ของหองหรือ
บริเวณตางๆในชั้น
ของอาคารที่ใชเก็บ
อาหารโดยระบุ
มาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตอง
พรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออก
แตละหองในแบบ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

7)

ใบอนุญาตผลิต สํานักงาน
1
อาหาร (แบบอ.2) สาธารณสุขจังหวัด
ที่ไดรับอนุญาตไว เชียงใหม

1

ฉบับ

8)

หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม

0

ฉบับ

1

หมายเหตุ
แปลนดวย
ค.การจัดหองหรือ
บริเวณที่เก็บ
อาหาร
- ใหแสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แตละชนิดเปน
สัดสวน
- ใหแสดงระบบ
การถายเทอากาศ
ระบบแสงสวาง
- ใหแสดง
อุปกรณที่ใชในการ
เก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารใหคง
สภาพตามความ
จําเปนสภาพตาม
ความจําเปน)
(เอกสารที่เปนฉบับ
สําเนาให"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง" )
-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาตอาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15. คาธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานตั้งแต 7 คนแตไมถึง 20 คน
คาธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ 2) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานตั้งแต 20 คนขึ้นไป
คาธรรมเนียม5,000 บาท
หมายเหตุ 3) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมาแตไมถึง 10 แรงมา
คาธรรมเนียม6,000 บาท
หมายเหตุ 4) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 10 แรงมาแตไมถึง 25 แรงมา
คาธรรมเนียม7,000 บาท
หมายเหตุ 5) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 25 แรงมาแตไมถึง 50 แรงมา
คาธรรมเนียม8,000 บาท
หมายเหตุ 6) เครื่องจักรที่ใชมีกําลังรวมตั้งแต 50 แรงมาขึ้นไป
คาธรรมเนียม10,000 บาท
หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงินเวลา 08.30-11.30 นและเวลา 13.00-16.00 น.)
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมถ.สุ
เทพต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ-
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2)

3)

ชองทางการรองเรียน• กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยูในกรุงเทพติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ศนู ยจัดการเรื่อง
รองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพทหมายเลข 0
2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556 สํานักอาหารโทร.
02-590-7320
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรมและตัวอยางการกรอก
2)
ตัวอยางแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดอื่น
3)
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (การขอเพิ่มลดอาคารผลิตเพิ่มลดเครื่องจักร))
4)
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร)
18. หมายเหตุ
-

