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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไขรำยกำรที่รับอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไขรายการที่รับอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไขรายการที่รับอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณี สถานที น่ าเข้าตัง้ อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใช้ สถานที่เก็บอาหารเดิมต้ องมีพื ้นที่หรื อบริเวณเก็บอาหารจานวนเพียงพอสาหรับ
การเพิ่มประเภทอาหารใหม่ด้วย หากอาหารที่ขอเพิ่มประเภทเป็ นอาหารแช่เย็นหรื อแช่แข็งจะต้ องมีห้องเก็บที่รักษา
อุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนันเพื
้ ่อรักษาคุณภาพของอาหารและต้ องมีบริเวณเพียงพอด้ วย กรณี
สถานที่เก็บอาหารไม่เพียงพอหรื อสถานที่เก็บอาหารเดิมไม่มีห้องเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิด
นันต้
้ องเพิ่มสถานที่เก็บอาหารหรื อเพิ่มห้ องเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยต้ องยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
นาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานที่ตงและแบบแปลนแผนผั
ั้
ง
รายละเอียดของสถานที่เก็บอาหารแห่งใหม่ที่ขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
เงื่อนไข
การยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) ครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) แก้ ไขชื่อสถานที่นาเข้ าอาหาร (ไม่ใช่เป็ นการเปลี่ยนบุคคลผู้รับอนุญาตหรื อนิติบคุ คลผู้รับอนุญาต)
(2) แก้ ไขที่อยู่ของสถานที่นาเข้ าหรื อสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่เป็ นการย้ ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้ ) เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้ าน เนื่องจากสานักงานเขตแจ้ งเปลี่ยนแปลงแต่สถานที่นาเข้ ายังคงตังอยู
้ ท่ ี่เดิม
(3) เปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้รับอนุญาต (กรณีบคุ คลธรรมดา) หรื อเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิตบิ คุ คล)
(ที่ไม่ใช่เป็ นการเปลี่ยนตัวบุคคล)
(4) เปลี่ยน เพิ่ม หรื อลด ผู้ดาเนินกิจการ (กรณีนิติบคุ คล)
(5) ยกเลิกหรื อแก้ ไขกลุม่ ประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ที่ได้ รับอนุญาตไว้ ใน
ใบอนุญาตนาเข้ าอาหาร สาหรับในกรณีที่มีการประกาศแก้ ไขกลุ่มประเภทอาหารโดยสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรื อผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารที่ได้ รับอนุญาตการนาเข้ าอาหารไว้ บางประเภท ให้
ผู้รับอนุญาตยื่นความประสงค์ขอแก้ ไขกลุม่ ประเภทอาหาร หรื อขอยกเลิกการนาเข้ าอาหารบางประเภท หรื อขอยกเลิก
สถานที่เก็บอาหารให้ ถกู ต้ องตามหลักฐานเอกสาร
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(6) การเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
(7) การแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงห้ องเก็บอาหาร เช่น ย้ ายห้ องเก็บอาหาร เพิ่มห้ องเก็บอาหาร เปลี่ยนชันที
้ ่เก็บอาหาร
หรื อเพิ่มเนื ้อที่ห้องเก็บ
(8) การเปลี่ยนแปลงสถานะนิตบิ คุ คลผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการแปรสภาพนิตบิ คุ คล
การรับคาขอที่ กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ยื่นคาขอ ต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้ อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลให้ มีหนังสือมอบอานาจเป็ น
ผู้ดาเนินการแทนแนบด้ วย)
กาหนดให้ ผ้ ยู ื่นคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง ตาม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (Checklist) และให้ ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลเป็ นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้ แก่ ผู้ดาเนิน
กิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจฯ หรื อ ผู้รับมอบอานาจ
การขออนุญาตนาเข้ าอาหารที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ สารอาหารหรื อสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยงั
ไม่ได้ กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐานการอนุญาตให้ ใช้ ในอาหารเป็ นส่วนประกอบหรื อเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel
Food) ต้ องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขอ
อนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักรได้ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คมู่ ือสาหรับประชาชน เรื่ องการขอ
ประเมินความปลอดภัยของอาหาร)
การออกใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามที่ตงของสถานที
ั้
่นาเข้ าที่ปรากฏที่อยู่
ตามหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์กิจตามกฎหมายเท่านัน้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถออกใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุกประเภท
อาหาร แต่การขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารที่ไม่ได้ มอบอานาจให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้
อนุญาต เช่น ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ผู้รับอนุญาตต้ องยื่นขอรับเลขสารบบอาหารที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเท่านัน้
ต้ องมีสถานที่เก็บอาหาร 1 แห่งเป็ นอย่างน้ อย และสามารถมีสถานที่เก็บอาหารได้ มากกว่า 1 แห่งในราชอาณาจักร
จะเพิ่มเติมหรื อยกเลิกได้ ตามความจาเป็ น
การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรื อไม่สอดคล้ องตาม
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รายละเอียดที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริ การ
จะต้ องดาเนินการแก้ ไข หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้ง
คาขอ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ 0 นาที
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องตามบันทึก
ข้ อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และมายื่นที่
เจ้ าหน้ าที่ตามรายชื่อที่ระบุ
ในใบรับคาขอ

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วนผู้ยื่น
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็ นหลักฐาน

การพิจารณา

กรณีสถานที่นาเข้ าอาหาร

1)

2)

3)

4)
5)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

30 นาที

10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
45 วันทาการ สานักงาน

หมำยเหตุ

-

-

(ดาเนินการโดยผู้
ยื่นคาขอ)

-

(- ไม่นบั รวม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ตังอยู
้ จ่ งั หวัดอุบลราชธานี
คณะผู้ประเมินของจังหวัด
ประเมินความถูกต้ องและ
สอดคล้ องตามกฎหมายทัง้
ด้ านสถานที่ (กรณีตรวจ
สถานที่) และด้ านเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข 5 วันทาการ
จังหวัดอุบลราชธานีลงนาม
พิจารณาอนุญาต

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

-

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันทา
การหลังเสร็จสิ ้นการ
พิจารณาและส่งมอบ
ใบอนุญาตหรื อหนังสือให้
ผู้ประกอบการต่อไป

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

6)

7)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 52 วันทาการ

1 วันทาการ

หมำยเหตุ

ระยะเวลาคณะผู้
ประเมิน/
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกต้ องและ
สอดคล้ องตาม
กฎหมายทังด้
้ าน
สถานที่ (โดยการ
ตรวจสอบสถานที่
ผลิต) และด้ าน
เอกสาร
- กรณีไม่ตรวจ
สถานที่ใช้ เวลา 5
วันทาการ)
(กรณีผ้ วู า่ ราชการ
จังหวัด
อุบลราชธานีเป็ นผู้
อนุญาตใช้ เวลา 7
วันทาการ)
-
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14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
การแก้ ไขชื่อ
สถานที่นาเข้ า
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็ นการเปลี่ยน
บุคคลหรื อนิติ
บุคคลผู้รับ
อนุญาต) : แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ส.5)
ใบทะเบียน

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)

กรมพัฒนาธุรกิจ

1

ชุด

-

0

7/31

ที่

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
พาณิชย์ (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา)
ที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานที่นาเข้ า
ล่าสุด
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล
(เฉพาะนิติ
บุคคล) ที่มีการ
แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อ
นิตบิ คุ คลสถานที่
นาเข้ าล่าสุด
(คัดลอกจา
กระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคลจาก
กระทรวง
พาณิชย์ (บัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิตบิ คุ คล
ที่เป็ นบริ ษัท))
(คัดลอกจาก
กระทรวง

การค้ า

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

(ในกรณีที่ผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลต่างด้ าว
ต้ องยื่นหนังสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้ าว
จากกระทรวง
พาณิชน์วา่ ไม่ขดั
พระราชบัญญัติ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)

6)

7)

ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

1

หมำยเหตุ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้ าว พ.ศ.
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต จานวน 1
ฉบับ หรื อบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจาหน่าย
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ))
-

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
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ที่

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

การแก้ ไขที่อยู่
ของสถานที่
นาเข้ าหรื อ
สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่ไม่ใช่
เป็ นการย้ าย
สถานที่ที่รับ
อนุญาตไว้ ) :
แบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ส.5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)
-

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เอกสารการแจ้ ง
แก้ ไขที่อยูข่ อง
สถานที่ที่ได้ รับ
อนุญาตไว้ จาก
สานักงานเขต
กระทรวงมหาดไ
ทย ที่สถานที่รับ
อนุญาตนันตั
้ งอยู
้ ่
หรื อ ทะเบียน
บ้ านของสถานที่
10)
นาเข้ าและ/หรื อ
สถานที่เก็บ
อาหารที่ได้ รับ
อนุญาตไว้ ที่ได้ มี
การแจ้ งแก้ ไขที่
อยูข่ องสถานที่
นันแล้
้ วจาก
สานักงานเขต
กระทรวงมหาดไ
ทย
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา)
11)
ที่มีการแก้ ไขที่อยู่
สถานที่นาเข้ า
ล่าสุด
หนังสือรับรอง
12) การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล

กรมการปกครอง

0

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

-
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ที่

(เฉพาะนิติ
บุคคล) ที่มีการ
แก้ ไขที่อยู่
สถานที่นาเข้ า
ล่าสุด (คัดลอก
จากระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
13)
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)
14)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ

1
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

การเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุล ของ
ผู้รับอนุญาต
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา) หรื อ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
ของผู้ดาเนิน
15)
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) ของ
บุคคลที่ได้ รับ
อนุญาตไว้ : แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนา
16)
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ส.5)
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้ขออนุญาต
17)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)
-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

(ในกรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าว ให้ ยื่น
สาเนาหนังสือ
อนุญาตให้ ทางาน

0
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ที่

18)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาต

ใบทะเบียน
พาณิชย์ที่มีการ
19) เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา)
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
20) ล่าสุด (เฉพาะนิติ
บุคคล) (คัดลอก
จากระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
หลักฐานเอกสาร
การแจ้ งเปลี่ยน
21)
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผู้รับอนุญาต

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สานักงาน
เลขานุการกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

ในประเทศ (work
permit) ซึง่ ออกให้
โดยกระทรวง
แรงงานหรื อผู้ว่า
ราชการจังหวัด )
(ในกรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าว ให้ ยื่น
สาเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport))
-

สานักงาน
เลขานุการกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หรื อผู้ดาเนิน
กิจการตามแต่
กรณี
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
22)
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

การเปลี่ยน เพิ่ม สานักงาน
1
24) หรื อลดผู้ดาเนิน สาธารณสุขจังหวัด
กิจการ (กรณีนิติ อุบลราชธานี

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)
-

23)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บุคคล) : แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนา
25)
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ส.5)
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้ดาเนินกิจการ
คนใหม่ (สาหรับ
26) กรณีเพิ่มหรื อ
เปลี่ยนผู้ดาเนิน
กิจการ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผู้
ดาเนินกิจการคน
ใหม่ (สาหรับ
กรณีเพิ่มหรื อ
27)
เปลี่ยนผู้ดาเนิน
กิจการ)

0

1

ฉบับ

(ในกรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการที่ขอเพิ่ม
หรื อเปลี่ยนเป็ นคน
ต่างด้ าว ให้ ยื่น
สาเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport))
(ในกรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการที่ขอเพิ่ม
หรื อเปลี่ยนเป็ นคน
ต่างด้ าว ให้ ยื่น
สาเนาหนังสือ
อนุญาตให้ ทางาน
ในประเทศ (work
permit) ซึง่ ออกให้
โดยกระทรวง
แรงงานหรื อผู้ว่า
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ที่

28)

29)

30)

31)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล(มีครบ
ทุกหน้ าและ
คัดลอกสาเนา
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
หนังสือมอบ
อานาจและ
แต่งตังผู
้ ้ ดาเนิน
กิจการคนใหม่
จากนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาต
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ราชการจังหวัด)
-

สานักงาน
เลขานุการกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการใหม่
1 คน) )

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม

1
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

การยกเลิกหรื อ
แก้ ไขกลุม่
ประเภทอาหาร
และยกเลิก
สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่มี
32) มากกว่า 1 แห่ง)
ที่ได้ รับอนุญาต
ไว้ ในใบอนุญาต
นาเข้ าอาหาร :
แบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
33) ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)
-

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

(แบบ ส.5)
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
34)
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)
-

35)

การการเพิ่ม
สถานที่เก็บ
36) อาหาร : แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก

หมำยเหตุ
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ที่

ข้ อบกพร่อง
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนา
37)
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ส.5)
ทะเบียนบ้ านของ
38) สถานที่เก็บ
อาหาร
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ สถานที่หรื อ
สัญญาเช่า กรณี
ผู้ขออนุญาต
ไม่ได้ เป็ นเจ้ าบ้ าน
ของสถานที่เก็บ
อาหาร
39)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีหนังสือ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่
ประกอบด้ วย 1.
หลักฐานแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้ ความ
ยินยอมและผู้ขอ
อนุญาต 2.สาเนา
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ (กรณี
บุคคลธรรมดา)
หรื อหนังสือจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
(กรณีนิติบคุ คล)
3. สาเนาบัตร

20/31

ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

แผนผังที่ถกู ต้ อง ตามมาตราส่วน
(ระบุชื่อและที่ตงั ้
ทุกแผ่น) (ดู
รายละเอียดตาม
40)
หมายเหตุ)

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ
ประชาชนของผู้
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่
กรณีสญ
ั ญาเช่า
ประกอบด้ วย 1.
สัญญาเช่า (ระบุที่
อยูข่ องสถานที่ที่
ให้ เช่าครบถ้ วน
ชัดเจนในสัญญา)
2. สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ให้ เช่า
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา) หรื อ
หนังสือจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
(กรณีนิติบคุ คล)
3. สาเนาบัตร
ประชาชนของผู้ให้
เช่า)
(1 แผนที่สงั เขป
แสดงที่ตงของ
ั้
สถานที่นาเข้ าฯ
สถานที่เก็บอาหาร
และสิ่งปลูกสร้ าง
บริเวณใกล้ เคียง
เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมที่
จะใช้ เป็ นสถานที่
จัดเก็บอาหารที่ขอ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อนุญาตนาเข้ า
และเป็ นข้ อมูลใน
การตรวจติดตาม
2 แผนผังภายใน
ของสถานที่เก็บ
อาหาร ให้ แสดง
รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ก.
แผนผัง
แสดงตาแหน่ง
พร้ อมประโยชน์ใช้
สอยของอาคาร
ต่าง ๆ ในบริเวณ
ที่ตงของสถานที
ั้
่
เก็บอาหารและ
บริเวณข้ างเคียง
ข.
แปลนพื ้น
แสดงบริเวณของ
ห้ องเก็บอาหาร
พร้ อมประโยชน์ใช้
สอยของห้ องหรื อ
บริเวณต่าง ๆ ใน
ชันของอาคารที
้
่ใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราส่วน
ของแปลนพื ้นที่
ถูกต้ องพร้ อม
แสดงทิศทางเดิน
ผ่านเข้ า-ออกแต่
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ละห้ องในแบบ
แปลนด้ วย/ กรณี
อาคารมีหลายชัน้
ให้ แจ้ งด้ วยว่าแต่
ละชันใช้
้ ทา
ประโยชน์ใด /
กรณีสถานที่
นาเข้ าและสถานที่
เก็บตังอยู
้ เ่ ลขที่
เดียวกัน ให้ ระบุ
ตาแหน่งของ
สถานที่นาเข้ า
(office) ด้ วย
ค. การจัดห้ อง
หรื อบริเวณที่เก็บ
อาหาร
ให้ แสดง
การจัดแยกเก็บ
อาหารแต่ละชนิด
เป็ นสัดส่วน
ให้ แสดง
ระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสง
สว่าง
ให้ แสดง
อุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การเก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารให้ คงสภาพ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

คารับรอง
ประกอบการขอ
อนุญาตนาหรื อ
สัง่ อาหารเข้ ามา
ในราชอาณาจักร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ชุด

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

41)

ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
42)
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
43) ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

1

หมำยเหตุ
ตามความจาเป็ น
และระบุอณ
ุ หภูมิ
ในการเก็บรักษา)
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลตาม
เงื่อนไขเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
รับรองฯ ลงนาม
จริงในเอกสารทัง้
2 แผ่นของคา
รับรองฯ)
-

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงห้ อง
เก็บอาหาร :
44)
แบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนา
45)
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ส.5)
แผนผังที่ถกู ต้ อง
ตามมาตราส่วน
แผนผังภายใน
46) ของสถานที่เก็บ
อาหาร (ระบุชื่อ
และที่ตงทุ
ั้ ก
แผ่น)(ดู

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล )
-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

สานักอาหาร

1

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)

-

1

0

ชุด

(ก.
แผนผัง
แสดงตาแหน่ง
พร้ อมประโยชน์ใช้
สอยของอาคาร
ต่าง ๆ ในบริเวณ
ที่ตงของสถานที
ั้
่
เก็บอาหารและ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บริเวณข้ างเคียง
ข.
แปลน
พื ้นแสดงบริเวณ
ของห้ องเก็บ
อาหาร พร้ อม
ประโยชน์ใช้ สอย
ของห้ องหรื อ
บริเวณต่าง ๆ ใน
ชันของอาคารที
้
่ใช้
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราส่วน
ของแปลนพื ้นที่
ถูกต้ องพร้ อม
แสดงทิศทางเดิน
ผ่านเข้ า-ออกแต่
ละห้ องในแบบ
แปลนด้ วย
ค.
การจัด
ห้ องหรื อบริเวณที่
เก็บอาหาร
ให้ แสดง
การจัดแยกเก็บ
อาหารแต่ละชนิด
เป็ นสัดส่วน
ให้ แสดง
ระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสง
สว่าง
ให้ แสดง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

คารับรอง
ประกอบการขอ
อนุญาตนาหรื อ
สัง่ อาหารเข้ ามา
ในราชอาณาจักร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ชุด

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

47)

ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
48)
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
49) (กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย

1

หมำยเหตุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การเก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารให้ คงสภาพ
ตามความจาเป็ น
สภาพตามความ
จาเป็ น)
(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลตาม
เงื่อนไขเป็ นผู้ลง
นามในแบบคา
รับรองฯ ลงนาม
จริงในเอกสารทัง้
2 แผ่นของคา
รับรองฯ)
-

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ตนเอง)

การเปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบคุ คล
ผู้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
50) การแปรสภาพ
นิตบิ คุ คล : แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนา
51)
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ส.5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)
-

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลที่มีการ
แจ้ งระบุให้
เปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบคุ คล
หรื อแปรสภาพ
52)
นิตบิ คุ คลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวง
พาณิชย์ (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
หนังสือบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัท (ที่มี
การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด) (คัดลอก
จากกระทรวง
53) พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

(กรณีที่มีจานวน
หุ้นต่างชาติของ
บริษัทที่เกิดขึ ้น
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ตังแต่
้ ร้อยละ 50
ขึ ้นไป ต้ องยื่น
หนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้ าว
จากกระทรวง
พาณิชย์วา่ ไม่ขดั
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้ าว
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือมอบ
อานาจและ
แต่งตังผู
้ ้ ดาเนิน
กิจการจากนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาตใน
สถานะใหม่ที่แปร
54) สภาพตาม
กฎหมาย

ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาใน
55)
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้ รับอนุญาตไว้
หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
56)
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ชุด

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

1

หมำยเหตุ
พ.ศ.2542
เพิ่มเติมด้ วย)
(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการใหม่
1 คน) และแนบ
สาเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนามของ
นิตบิ คุ คลที่ลงนาม
ในหนังสือมอบ
อานาจแต่งตังฯ
้
(กรณีเป็ นบุคคล
ด่างด้ าวต้ องยื่น
สาเนาหนังสือ
เดินทาง))
-

(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทด้ วยใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526
2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์จดั การเรื่ องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน1
้ อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเหตุ (โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail
:1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556 )
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักอาหาร โทร. 02-590-7320
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4)

หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ส.5 และตัวอย่างการกรอก
2)

ตัวอย่างแสดงแผนผัง ที่ตงสถานที
ั้
่นาเข้ า ที่เก็บ
-

3)

ตัวอย่างแบบคารับรองประกอบการขออนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารฯ
-

4)

ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็ นผู้ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินกิจการของนิตบิ คุ คลผู้ขออนุญาต
-

5)

ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจทัว่ ไป (กรณีผ้ ดู าเนินกิจการไม่ได้ มาดาเนินการด้ วยตนเอง)
-

19. หมำยเหตุ
1. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) ระยะเวลารวม 12วัน
ทาการ (กรณีไม่ตรวจสถานที่) และระยะเวลารวม 52วันทาการ (กรณีตรวจสถานที่)
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุง แก้ ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้ อม
ของผู้ประกอบการ และชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
3. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

