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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรำยกำรท่ีรับอนุญำตน ำหรือส่ังอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการท่ีรับอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การ
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการท่ีรับอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 20/05/2015 14:33  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานทีน่ าเข้าตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ : ติดต่อ   ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 
โทรศพัท์: : 0 2590 7443, 0 2590 7320/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านเวปไซด์ส านกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/    หรือ
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โทรศพัท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 
เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 
 

2) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานทีน่ าหรือสัง่อาหารฯ ตัง้อยู่จงัหวดันนทบรีุ  
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขออนญุาต) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 
        การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใช้สถานท่ีเก็บอาหารเดมิต้องมีพืน้ท่ีหรือบริเวณเก็บอาหารจ านวนเพียงพอส าหรับ
การเพิ่มประเภทอาหารใหม่ด้วย หากอาหารท่ีขอเพิ่มประเภทเป็นอาหารแชเ่ย็นหรือแชแ่ข็งจะต้องมีห้องเก็บท่ีรักษา
อณุหภมูิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนัน้เพ่ือรักษาคณุภาพของอาหารและต้องมีบริเวณเพียงพอด้วย กรณี
สถานท่ีเก็บอาหารไมเ่พียงพอหรือสถานท่ีเก็บอาหารเดมิไมมี่ห้องเก็บรักษาอณุหภมูิตามความเหมาะสมของอาหารชนิด
นัน้ต้องเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหารหรือเพิ่มห้องเก็บเพ่ือรักษาอณุหภมูิ โดยต้องย่ืนค าขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาต
น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัสถานท่ีตัง้และแบบแปลนแผนผงั
รายละเอียดของสถานท่ีเก็บอาหารแหง่ใหมท่ี่ขอเพิ่มเตมิตามการเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
 
เง่ือนไข 
  
 การย่ืนค าขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบ ส.5) ครอบคลมุ
กิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 (1) แก้ไขช่ือสถานท่ีน าเข้าอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนบคุคลผู้ รับอนญุาตหรือนิติบคุคลผู้ รับอนญุาต) 
 
 (2) แก้ไขท่ีอยู่ของสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนญุาตไว้) เชน่ การ
เปล่ียนแปลงเลขหมายประจ าบ้าน เน่ืองจากส านกังานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแตส่ถานท่ีน าเข้ายงัคงตัง้อยูท่ี่เดมิ 
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 (3) เปล่ียนช่ือ-สกลุของผู้ รับอนญุาต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกลุ ของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิตบิคุคล) 
(ท่ีไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนตวับคุคล) 
 
 (4) เปล่ียน เพิ่ม หรือลด ผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิติบคุคล) 
 
 (5) ยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา่ 1 แหง่) ท่ีได้รับอนญุาตไว้ใน
ใบอนญุาตน าเข้าอาหาร ส าหรับในกรณีท่ีมีการประกาศแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารโดยส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือผู้ รับอนญุาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารท่ีได้รับอนญุาตการน าเข้าอาหารไว้บางประเภท ให้
ผู้ รับอนญุาตย่ืนความประสงค์ขอแก้ไขกลุม่ประเภทอาหาร หรือขอยกเลิกการน าเข้าอาหารบางประเภท หรือขอยกเลิก
สถานท่ีเก็บอาหารให้ถกูต้องตามหลกัฐานเอกสาร 
 
 (6) การเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
 
 (7) การแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงห้องเก็บอาหาร เชน่ ย้ายห้องเก็บอาหาร เพิ่มห้องเก็บอาหาร เปล่ียนชัน้ท่ีเก็บอาหาร 
หรือเพิ่มเนือ้ท่ีห้องเก็บ 
 
 (8) การเปล่ียนแปลงสถานะนิตบิคุคลผู้ รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยการแปรสภาพนิตบิคุคล 
  
 การรับค าขอท่ี OSSC ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา บริการด้วยระบบนดัหมายลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซด์
ส านกัอาหาร หรือทางโทรศพัท์ 
 
 ผู้ ย่ืนค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้ และมีอ านาจตดัสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจเป็น
ผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
 ก าหนดให้ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ บคุคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจ 
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 การขออนญุาตน าเข้าอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่(Novel Ingredients) ท่ียงั
ไมไ่ด้ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานการอนญุาตให้ใช้ในอาหารเป็นส่วนประกอบหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่(Novel 
Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขอ
อนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชน เร่ืองการขอ
ประเมินความปลอดภยัของอาหาร) 
 
 การออกใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรจะพิจารณาตามท่ีตัง้ของสถานท่ีน าเข้าท่ีปรากฏท่ีอยู่
ตามหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชย์กิจตามกฎหมายเทา่นัน้ 
 
 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถออกใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรครอบคลมุทกุประเภท
อาหาร แตก่ารขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนญุาต เชน่ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ผู้ รับอนญุาตต้องย่ืนขอรับเลขสารบบอาหารท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเทา่นัน้ 
 
 ต้องมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหง่เป็นอย่างน้อย และสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารได้มากกวา่ 1 แหง่ในราชอาณาจกัร 
จะเพิ่มเตมิหรือยกเลิกได้ตามความจ าเป็น 
 
 การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไม่
อนญุาตค าขอฯ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบว่าไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและ
หลกัวิชาการ หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน 
 
 การคืนค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯ พร้อม
เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ 0 นาที ส านกัอาหาร (ตามวนัเวลาท่ีนดั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 

หมายลว่งหน้า
ผา่นทางเวปไซต์
ส านกัอาหาร/ทาง
โทรศพัท์ หรือกรณี
ย่ืนค าขอฯท่ี
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัตามคูมื่อ
ส าหรับประชาชน
ของส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัท่ีก าหนด
ไว้) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 

30 นาที ส านกัอาหาร - 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ีส านกัอาหารตาม
รายช่ือท่ีระบใุนใบรับค าขอ 

0 นาที - (ด าเนินการโดยผู้
ย่ืนค าขอ) 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 

5 นาที - (ด าเนินการโดยผู้
ย่ืนค าขอ) 

5) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้ เช่ียวชาญ ด าเนินการ

24 ชัว่โมง ส านกัอาหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ประเมินความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 

6) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีน าเข้าอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดั คณะผู้
ประเมินของจงัหวดั 
ประเมินความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทัง้
ด้านสถานท่ี (กรณีตรวจ
สถานท่ี) และด้านเอกสาร 

0 วนัท าการ ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

(ระยะเวลาการ
พิจารณา ขึน้กบั
ส านกังาน 
สาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้
ก าหนด) 

7) การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามพิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
และลงนามสลกัหลงั
ใบอนญุาตหรือหนงัสือถึง
ผู้ประกอบการ 

1 วนัท าการ ส านกัอาหาร (กรณีสถานท่ี
น าเข้าอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดั
ระยะเวลา
ด าเนินการขึน้อยู่
กบัส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้
ก าหนด) 

8) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและสง่มอบ
ใบอนญุาตหรือหนงัสือให้
ผู้ประกอบการตอ่ไป 

90 นาที ส านกัอาหาร - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนัท าการ (ไมน่บัรวมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลา
เก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี,ระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบรูณ์ เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อม
ของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ) 
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14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 7 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) :  
1. แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

2) กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) :  
2. ค าขอ

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ ส.5)  

3) กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) :  
3. เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

ส านกัอาหาร 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) ท่ีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลง
ช่ือสถานท่ีน าเข้า
ลา่สดุ หรือ 
3.2 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
ท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือ
นิตบิคุคลสถานท่ี
น าเข้าลา่สดุ 
(คดัลอกจา
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3.3 ส าเนาหนงัสือ
รับรองสญัชาติ
ของนิติบคุคลจาก
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กระทรวงพาณิชย์ 
(บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บคุคลท่ีเป็น
บริษัท) )(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) ในกรณีท่ี
ผู้ขออนญุาตเป็น
นิตบิคุคลตา่งด้าว 
ต้องย่ืนหนงัสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บคุคลตา่งด้าว
จากกระทรวง
พาณิชน์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจ
คนตา่งด้าว พ.ศ. 
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนญุาต จ านวน 1 
ฉบบั หรือบตัร
สง่เสริมการลงทนุ
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ
ผลิตเพ่ือจ าหน่าย
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จากส านกังาน
คณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ 
(บีโอไอ)) 

4) กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) :  
4. ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

5) กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) :  
5. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ตนเอง)  ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บคุคล) 

6) กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

7) กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) :  
2. ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ ส.5) 

8) กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) :  
3. เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

ส านกัอาหาร 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนาเอกสาร
การแจ้งแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ีท่ี
ได้รับอนญุาตไว้
จากส านกังานเขต 
กระทรวง 
มหาดไทย ท่ี
สถานท่ีรับ
อนญุาตนัน้ตัง้อยู่ 
หรือ 
3.2 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีน าเข้า
และ/หรือสถานท่ี
เก็บอาหารท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ท่ีได้มี
การแจ้งแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ีนัน้
แล้วจากส านกังาน
เขต กระทรวง 
มหาดไทย 
3.3 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) ท่ีมีการ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แก้ไขท่ีอยูส่ถานท่ี
น าเข้าลา่สดุ หรือ 
3.4 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
ท่ีมีการแก้ไขท่ีอยู่
สถานท่ีน าเข้า
ลา่สดุ (คดัลอกจา
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน)) 

9) กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) :  
4. ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

10) กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ



14/36 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) :  
5. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บคุคล) 

11) กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุ ของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ 
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ
บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

12) กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุ ของ

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ 
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ
บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ :  
2. ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ ส.5)  

อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

13) กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุ ของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ 
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ
บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ :  
3. เอกสารท่ี

ส านกัอาหาร 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ขออนญุาตและ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน ในกรณี
ผู้ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าว ให้ย่ืน
ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตให้ท างาน
ในประเทศ (work 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

permit) ซึง่ออกให้
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ว่า
ราชการจงัหวดั 
และส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง 
(passport) 
3.2 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) หรือ 
ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
(คดัลอกจา
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3.3 ส าเนา
หลกัฐานเอกสาร
การแจ้งเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุ ของ
ผู้ รับอนญุาตหรือผู้
ด าเนินกิจการ
ตามแตก่รณี) 

14) กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุ ของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ 
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ
บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ :  
4. ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

15) กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุ ของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ 
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ
บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ : 
 5. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ตนเอง)  บคุคล) 

16) กรณีเปล่ียน เพิ่ม 
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

17) กรณีเปล่ียน เพิ่ม 
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) :  
2. ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ ส.5) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

18) กรณีเปล่ียน เพิ่ม 
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) :  
3. เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

ส านกัอาหาร 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนา
ทะเบียนบ้านและ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ด าเนินกิจการคน
ใหม ่(ส าหรับกรณี
เพิ่มหรือเปล่ียนผู้
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ด าเนินกิจการ) ใน
กรณีผู้ด าเนิน
กิจการท่ีขอเพิ่ม
หรือเปล่ียนเป็นคน
ตา่งด้าว ให้ย่ืน
ส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง 
(passport)และ
หนงัสืออนญุาตให้
ท างานในประเทศ 
(work permit) ซึง่
ออกให้โดย
กระทรวงแรงงาน
หรือผู้วา่ราชการ
จงัหวดั 
3.2 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
ท่ีแจ้งวตัถปุระสงค์ 
และผู้ มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
(คดัลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3.3 หนงัสือมอบ
อ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินกิจการคน
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ใหมจ่ากนิติบคุคล
ผู้ขออนญุาต 
พร้อมตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ด าเนิน
กิจการใหม ่1คน)) 

19) กรณีเปล่ียน เพิ่ม 
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) :  
4. ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

20) กรณีเปล่ียน เพิ่ม 
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) :  
5. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บคุคล) 

21) กรณียกเลิกหรือ
แก้ไขกลุม่
ประเภทอาหาร 
และยกเลิก
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีมี
มากกวา่ 1 แหง่) 
ท่ีได้รับอนญุาต
ไว้ในใบอนญุาต
น าเข้าอาหาร :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

22) กรณียกเลิกหรือ
แก้ไขกลุม่
ประเภทอาหาร 
และยกเลิก
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีมี
มากกวา่ 1 แหง่) 
ท่ีได้รับอนญุาต
ไว้ในใบอนญุาต
น าเข้าอาหาร :  
2. ค าขอ
เปล่ียนแปลง

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ ส.5) 

23) กรณียกเลิกหรือ
แก้ไขกลุม่
ประเภทอาหาร 
และยกเลิก
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีมี
มากกวา่ 1 แหง่) 
ท่ีได้รับอนญุาต
ไว้ในใบอนญุาต
น าเข้าอาหาร :  
3. ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

24) กรณียกเลิกหรือ
แก้ไขกลุม่
ประเภทอาหาร 
และยกเลิก
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีมี
มากกวา่ 1 แหง่) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ท่ีได้รับอนญุาต
ไว้ในใบอนญุาต
น าเข้าอาหาร :  
4. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บคุคล) 

25) กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

26) กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
2. ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ ส.5) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

27) กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ

ส านกัอาหาร 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนา
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อาหาร :  
3. เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีเก็บอาหาร 
3.2 หนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ี (ฉบบัจริง)
หรือส าเนาสญัญา
เชา่สถานท่ีน าเข้า
และสถานท่ีเก็บ
อาหาร (ถ้ามี) 
3.3 แผนผงัท่ี
ถกูต้องตาม
มาตราสว่น ดงันี ้
(ระบช่ืุอและท่ีตัง้
ทกุแผน่) (ฉบบั
จริง 1 ชดุ) 
3.3.1 แผนท่ี
สงัเขปแสดงท่ีตัง้
ของ สถานท่ีเก็บ
อาหาร และสิ่ง
ปลกูสร้างบริเวณ
ใกล้เคียง เพื่อ
พิจารณาความ
เหมาะสมท่ีจะใช้
เป็นสถานท่ีจดัเก็บ
อาหารท่ีขอ
อนญุาตน าเข้า
และเป็นข้อมลูใน
การตรวจติดตาม 
3.3.2 แผนผงั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ภายในของ
สถานท่ีเก็บอาหาร 
ให้แสดง
รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
ก. แผนผงัแสดง
ต าแหนง่พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารตา่ง ๆ 
ในบริเวณท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง 
ข. แปลนพืน้แสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหาร พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือ
บริเวณตา่ง ๆ ใน
ชัน้ของอาคารท่ีใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบมุาตราสว่น
ของแปลนพืน้ท่ี
ถกูต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดนิ
ผา่นเข้า-ออกแต่
ละห้องในแบบ
แปลนด้วย 
ค. การจดัห้องหรือ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บริเวณท่ีเก็บ
อาหาร 
-ให้แสดงการ
จดัแยกเก็บอาหาร
แตล่ะชนิดเป็น
สดัสว่น 
-ให้แสดงระบบ
การถ่ายเทอากาศ 
ระบบแสงสวา่ง 
-ให้แสดงอปุกรณ์
ท่ีใช้ในการเก็บ
และรักษาคณุภาพ
ของอาหารให้คง
สภาพตามความ
จ าเป็นสภาพตาม
ความจ าเป็น) 

28) กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
4. ค ารับรอง
ประกอบการขอ
อนญุาตน าหรือ
สัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร  
(เฉพาะกรณีท่ีไม่
มีการตรวจ
สถานท่ี) 

ส านกัอาหาร 1 0 ชดุ (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลตาม
เง่ือนไขเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
รับรองฯ ลงนาม
จริงในเอกสารทัง้ 
2 แผน่ของค า
รับรองฯ) 

29) กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อาหาร :  
5. ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

30) กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
6. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บคุคล) 

31) กรณีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงห้อง
เก็บอาหาร :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ข้อบกพร่อง  
32) กรณีการแก้ไข 

เปล่ียนแปลงห้อง
เก็บอาหาร :  
2. ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ ส.5)  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

33) กรณีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงห้อง
เก็บอาหาร :  
3. แผนผงัท่ี
ถกูต้องตาม
มาตราสว่น 
แผนผงัภายใน
ของสถานท่ีเก็บ
อาหาร ให้แสดง
รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี(้ระบุ
ช่ือและท่ีตัง้ทกุ
แผน่) (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

ส านกัอาหาร 1 0 ชดุ (ก. แผนผงัแสดง
ต าแหนง่พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารตา่ง ๆ 
ในบริเวณท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง 
ข. แปลนพืน้แสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหาร พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือ
บริเวณตา่ง ๆ ใน
ชัน้ของอาคารท่ีใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบมุาตราสว่น
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ของแปลนพืน้ท่ี
ถกูต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดนิ
ผา่นเข้า-ออกแต่
ละห้องในแบบ
แปลนด้วย 
ค. การจดัห้องหรือ
บริเวณท่ีเก็บ
อาหาร 
-ให้แสดงการ
จดัแยกเก็บอาหาร
แตล่ะชนิดเป็น
สดัสว่น 
-ให้แสดงระบบ
การถ่ายเทอากาศ 
ระบบแสงสวา่ง 
-ให้แสดงอปุกรณ์
ท่ีใช้ในการเก็บ
และรักษาคณุภาพ
ของอาหารให้คง
สภาพตามความ
จ าเป็นสภาพตาม
ความจ าเป็น) 

34) กรณีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงห้อง
เก็บอาหาร :  
4. ค ารับรอง
ประกอบการขอ
อนญุาตน าหรือ

ส านกัอาหาร 1 0 ชดุ (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลตาม
เง่ือนไขเป็นผู้ลง



30/36 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร  
(เฉพาะกรณีท่ีไม่
มีการตรวจ
สถานท่ี)  

นามในแบบค า
รับรองฯ ลงนาม
จริงในเอกสารทัง้ 
2 แผน่ของค า
รับรองฯ) 

35) กรณีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงห้อง
เก็บอาหาร :  
5. ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้ 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

36) กรณีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงห้อง
เก็บอาหาร :  
6. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ



31/36 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จดทะเบียน นิติ
บคุคล) 

37) กรณีการ
เปล่ียนแปลง
สถานะนิติบคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การแปรสภาพ
นิตบิคุคล :  
1 แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

38) กรณีการ
เปล่ียนแปลง
สถานะนิติบคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การแปรสภาพ
นิตบิคุคล :  
2 ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ ส.5) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

39) กรณีการ
เปล่ียนแปลง

ส านกัอาหาร 0 1 ชดุ (3.1  ส าเนา
หนงัสือรับรองการ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สถานะนิติบคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การแปรสภาพ
นิตบิคุคล :  
3 เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ  

จดทะเบียนนิติ
บคุคลท่ีมีการแจ้ง
ระบใุห้
เปล่ียนแปลง
สถานะนิติบคุคล
หรือแปรสภาพนิติ
บคุคลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(คดัลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3.2  ส าเนาบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท (ท่ีมี
การแก้ไข
เปล่ียนแปลง
ลา่สดุ) (กรณีท่ีมี
จ านวนหุ้น
ตา่งชาติของ
บริษัทท่ีเกิดขึน้
จากการ
เปล่ียนแปลง
ตัง้แตร้่อยละ 50 
ขึน้ไป ต้องย่ืน
หนงัสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บคุคลตา่งด้าว
จากกระทรวง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พาณิชย์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจ
คนตา่งด้าว 
พ.ศ.2542 
เพิ่มเตมิด้วย) 
3.3 หนงัสือมอบ
อ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินกิจการ
จากนิติบคุคลผู้ขอ
อนญุาตในสถานะ
ใหมท่ี่แปรสภาพ
ตามกฎหมาย 
พร้อมตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ด าเนิน
กิจการใหม ่1 คน) 
(ฉบบัจริง) 

40) กรณีการ
เปล่ียนแปลง
สถานะนิติบคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การแปรสภาพ
นิตบิคุคล :  
4 ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

41) กรณีการ
เปล่ียนแปลง
สถานะนิติบคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การแปรสภาพ
นิตบิคุคล :  
5 หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บคุคล) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ (โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    
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E-mail :1556@fda.moph.go.th 
สายด่วน 1556 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกัอาหาร 
หมายเหตุ (โทร. 02-590-7320) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดันนทบรีุ ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน 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. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ ส.5 

- 
 

2) ตวัอยา่งแสดงแผนผงั ท่ีตัง้สถานท่ีน าเข้า ท่ีเก็บ 
- 
 

3) ตวัอยา่งแบบค ารับรองประกอบการขออนญุาตน าหรือสัง่อาหารฯ 
- 
 

4) ตวัอยา่งหนงัสือแสดงวา่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิตบิคุคลผู้ขออนญุาต 
- 
 

5) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไมไ่ด้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
- 
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19. หมำยเหตุ 
1. การขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบ ส.5) ระยะเวลาแตล่ะ
รายการทัง้สิน้ 7 วนัท าการโดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจ ไม่
นบัรวมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลาเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี,ระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้
สมบรูณ์ เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไมพ่ร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
2.  การตรวจสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในคูมื่อส าหรับประชาชนของส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัประกอบด้วยตามกรณี 
 
3. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


