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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการท่ีรับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเปล่ียนแปลงแกไขรายการท่ีรับอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:    กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  7  วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน     0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปล่ียนแปลงแกไขรายการท่ีรับอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร  
11. ชองทางการใหบริการ  

 ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
  การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใชสถานท่ีเก็บอาหารเดิมตองมีพื้นท่ีหรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอสําหรับการ
เพิ่มประเภทอาหารใหมดวย หากอาหารท่ีขอเพิ่มประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บท่ีรักษาอุณหภูมิตาม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวย กรณีสถานท่ีเก็บอาหารไม
เพียงพอหรือสถานท่ีเก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นตองเพิ่มสถานท่ีเก็บ
อาหารหรือเพิ่มหองเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยตองยื่นคําขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาใน
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ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานท่ีต้ังและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานท่ีเก็บ
อาหารแหงใหมท่ีขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
เง่ือนไข 
การยื่นคําขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) ครอบคลุมกิจกรรมตางๆ 
ดังตอไปนี ้
 (1) แกไขช่ือสถานท่ีนําเขาอาหาร (ไมใชเปนการเปล่ียนบุคคลผูรับอนุญาตหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต) 
 (2) แกไขท่ีอยูของสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ีรับอนุญาตไว) เชน การเปล่ียนแปลง
เลขหมายประจําบาน เนื่องจากสํานักงานเขตแจงเปล่ียนแปลงแตสถานท่ีนําเขายังคงต้ังอยูท่ีเดิม 
 (3) เปล่ียนช่ือ-สกุลของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกุล ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) (ท่ี
ไมใชเปนการเปล่ียนตัวบุคคล) 
 (4) เปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
 (5) ยกเลิกหรือแกไขกลุมประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับอนุญาตไวใน
ใบอนุญาตนําเขาอาหาร สําหรับในกรณีท่ีมีการประกาศแกไขกลุมประเภทอาหารโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือผูรับอนุญาตมีความประสงคจะยกเลิกประเภทอาหารท่ีไดรับอนุญาตการนําเขาอาหารไวบางประเภท ใหผูรับอนุญาตยื่น
ความประสงคขอแกไขกลุมประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการนําเขาอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหารให
ถูกตองตามหลักฐานเอกสาร 
 (6) การเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
 (7) การแกไขหรือเปล่ียนแปลงหองเก็บอาหาร เชน ยายหองเก็บอาหาร เพิ่มหองเก็บอาหาร เปล่ียนช้ันท่ีเก็บอาหาร หรือ
เพิ่มเนื้อท่ีหองเก็บ 
 (8) การเปล่ียนแปลงสถานะนิติบุคคลผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการแปรสภาพนิติบุคคล  
 การรับคําขอท่ี OSSC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทน
แนบดวย) 
 กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 การขออนุญาตนําเขาอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) 
ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนําหรือส่ัง
อาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร) 
 การออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามท่ีต้ังของสถานท่ีนําเขาท่ีปรากฏท่ีอยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสามารถออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุก
ประเภทอาหาร แตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผู
อนุญาต เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เทานั้น 
 ตองมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอย และสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักร จะ
เพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน 
 การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีท่ีผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ตามบันทึกขอบกพรอง ภายใน
เวลาท่ีกําหนด และนํามาย่ืนตอ
เจาหนาท่ี ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอรอ
รับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 

4 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต และลงนามสลัก
หลังใบอนุญาตหรือหนังสือถึง
ผูประกอบการ 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตใหผูประกอบการตอไป 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   11 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
  ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

3) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) ที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่นําเขาลาสุด 
หรือ 
3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะนิติบุคคล) ที่
มีการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล
สถานที่นําเขาลาสุด (คัดลอกจา
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) 
3.3 สําเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติ
บุคคลจากกระทรวงพาณิชย (บัญชี
รายชื่อผูถือหุน) (เฉพาะนิติบุคคลที่เปน
บริษัท) )(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผูขอ
อนุญาตเปนนิติบุคคลตางดาว ตองย่ืน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลตางดาวจากกระทรวงพาณิชนวา
ไมขัดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต จํานวน 1 
ฉบับ หรือบัตรสงเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนผลิตเพื่อจําหนายจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) 

4) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) กรณีแกไขชื่อสถานท่ีนําเขา
อาหาร (ท่ีไมใชเปนการ
เปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคล
ผูรับอนุญาต) :  
5.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

6) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

7) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

8) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาเอกสารการแจงแกไขที่อยู
ของสถานที่ทีไ่ดรับอนุญาตไวจาก
สํานักงานเขต กระทรวงมหาดไทย ที่
สถานที่รับอนุญาตน้ันต้ังอยู หรือ 
3.2 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่
นําเขาและ/หรือสถานที่เก็บอาหารที่
ไดรับอนุญาตไวที่ไดมีการแจงแกไขที่อยู
ของสถานที่น้ันแลวจากสํานักงานเขต 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

กระทรวงมหาดไทย 
3.3 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) ที่มีการแกไขที่อยู
สถานที่นําเขาลาสุด หรือ 
3.4 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะนิติบุคคล) ที่
มีการแกไขที่อยูสถานที่นําเขาลาสุด 
(คัดลอกจากระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 
เดือน) 

9) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) กรณีแกไขท่ีอยูของสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
(ท่ีไมใชเปนการยายสถานท่ีท่ี
รับอนุญาตไว) :  
5.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 
 

11) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

12) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

13) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาตและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ในกรณีผูขออนุญาตเปนคน
ตางดาว ใหย่ืนสําเนาหนังสืออนุญาตให
ทํางานในประเทศ (work permit) ซ่ึง
ออกใหโดยกระทรวงแรงงานหรือผูวา
ราชการจังหวัด และสําเนาหนังสือ
เดินทาง (passport) 
3.2 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะ
นิติบุคคล) (คัดลอกจากระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 
3.3 สําเนาหลักฐานเอกสารการแจง
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูรับอนุญาต
หรือผูดําเนินกิจการตามแตกรณี) 

14) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

15) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
ของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคล
ธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตไว :  
5.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

16) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

17) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

18) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูดําเนินกิจการ
คนใหม (สําหรับกรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนผู
ดําเนินกิจการ) ในกรณีผูดําเนินกิจการที่
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนเปนคนตางดาว ใหย่ืน
สําเนาหนังสือเดินทาง (passport)และ
หนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศ 
(work permit) ซ่ึงออกใหโดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด 
3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจงวัตถุประสงค 
และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) 
3.3 หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผู
ดําเนินกิจการคนใหมจากนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท 
(ตอผูดําเนินกิจการใหม 1 คน) 

19) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
4.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

20) กรณีเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดผู
ดําเนินกิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) :  
5.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

21) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

22) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

23) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :  
3.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

24) กรณียกเลิกหรือแกไขกลุม
ประเภทอาหาร และยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมี
มากกวา 1 แหง) ท่ีไดรับ
อนุญาตไวในใบอนุญาตนําเขา
อาหาร :  
4.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

25) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

26) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

27) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่เก็บ
อาหาร 
3.2 หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับ
จริง)หรือสําเนาสัญญาเชาสถานที่นําเขา
และสถานที่เก็บอาหาร (ถาม)ี 
3.3 แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน 
ดังน้ี (ระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผน) (ฉบับ
จริง 1 ชุด) 
3.3.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของ 
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสราง
บริเวณใกลเคียง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขออนุญาตนําเขาและเปนขอมูล
ในการตรวจติดตาม 
3.3.2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บ
อาหาร ใหแสดงรายละเอียดดังตอไปน้ี 
ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชน
ใชสอยของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ต้ัง
ของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ขางเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บ
อาหาร พรอมประโยชนใชสอยของหอง
หรือบริเวณตาง ๆ ในชั้นของอาคารที่ใช
เก็บอาหาร โดยระบุมาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออกแตละหองในแบบ
แปลนดวย 
ค.การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละ
ชนิดเปนสัดสวน 
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบ
แสงสวาง 
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปนสภาพตามความจําเปน) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

28) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
4.คํารับรองประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา
มาในราชอาณาจักร  (เฉพาะ
กรณีท่ีไมมีการตรวจสถานท่ี) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
ตามเงื่อนไขเปนผูลงนามในแบบคํา
รับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2 
แผนของคํารับรองฯ) 

29) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
5.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

30) กรณีการเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
6.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

31) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

32) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
2.คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

33) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
3.แผนผังท่ีถูกตองตามมาตรา
สวน แผนผังภายในของ
สถานท่ีเก็บอาหาร ใหแสดง
รายละเอียดดังตอไปน้ี(ระบุ
ชื่อและท่ีต้ังทุกแผน)(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชน
ใชสอยของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ต้ัง
ของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ขางเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บ
อาหาร พรอมประโยชนใชสอยของหอง
หรือบริเวณตาง ๆ ในชั้นของอาคารที่ใช
เก็บอาหาร โดยระบุมาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออกแตละหองในแบบ
แปลนดวย 
ค.การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละ
ชนิดเปนสัดสวน 
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบ
แสงสวาง 
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปนสภาพตามความจําเปน) 

34) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
4.คํารับรองประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา
มาในราชอาณาจักร  (เฉพาะ
กรณีท่ีไมมีการตรวจสถานท่ี)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ชุด (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
ตามเงื่อนไขเปนผูลงนามในแบบคํา
รับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2 
แผนของคํารับรองฯ) 

35) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
5.ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

36) กรณีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หองเก็บอาหาร :  
6.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 

37) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :  
1 แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 



13/14 
 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

38) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :  
2 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เปนผูลงนามในแบบคําขอฯ) 

39) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :  
3 เอกสารท่ีเกี่ยวของ(ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

0 1 ชุด 3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่มีการแจงระบุให
เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลหรือแปร
สภาพนิติบุคคลตามกฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) 
3.2  สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ
บริษัท (ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงลาสุด) 
(กรณีที่มีจํานวนหุนตางชาติของบริษัทที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต้ังแตรอย
ละ 50 ขึ้นไป ตองย่ืนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลตางดาวจาก
กระทรวงพาณิชยวาไมขัด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคน
ตางดาว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมดวย) 
3.3 หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผู
ดําเนินกิจการจากนิติบุคคลผูขออนุญาต
ในสถานะใหมทีแ่ปรสภาพตามกฎหมาย 
พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผู
ดําเนินกิจการใหม 1 คน) (ฉบับจริง) 

40) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :  
4 ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
เขามาในราชอาณาจักร (แบบ 
อ.7) ท่ีไดรับอนุญาตไว  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

41) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
นิติบุคคลผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการแปร
สภาพนิติบุคคล :   
5 หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมา
ดําเนินการดวยตนเอง)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัท
ดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 
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16. คาธรรมเนียม 

         ไมมีคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556  สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105 
3)  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1          
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300   
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบ ส.5 
2) ตัวอยางแสดงแผนผัง ท่ีต้ังสถานท่ีนําเขา ท่ีเก็บ 
3) ตัวอยางแบบคํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารฯ 
4) ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
5) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 

 
19. หมายเหตุ 
1. การขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) ระยะเวลาแตละรายการ
ท้ังส้ิน 8 วันทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตไดรับเอกสารท่ีครบถวน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับระยะเวลา
การแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบดวยตามกรณี 
3. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได 
 

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 


