
1/15 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรที่รับอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร  
หน่วยงำนที่ให้บริกำร: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำน ีกระทรวงสำธำรณสุข 
  
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   หลักเกณฑ ์
        กำรขอเพ่ิมประเภทอำหำรหำกใช้สถำนท่ีเก็บอำหำรเดิมต้องมีพื้นท่ีหรือบริเวณเก็บอำหำรจ ำนวนเพียงพอส ำหรับกำร
เพิ่มประเภทอำหำรใหม่ด้วย หำกอำหำรที่ขอเพิ่มประเภทเป็นอำหำรแช่เย็นหรือแช่แข็งจะต้องมีห้องเก็บท่ีรักษำอุณหภมูิตำม
ควำมเหมำะสมของอำหำรชนิดนัน้เพื่อรักษำคุณภำพของอำหำรและต้องมีบริเวณเพียงพอด้วย กรณสีถำนท่ีเก็บอำหำรไม่
เพียงพอหรือสถำนท่ีเก็บอำหำรเดมิไมม่ีห้องเก็บรักษำอณุหภูมติำมควำมเหมำะสมของอำหำรชนิดนั้นต้องเพิ่มสถำนท่ีเก็บ
อำหำรหรือเพิ่มห้องเก็บเพื่อรักษำอุณหภูมิ โดยต้องยื่นค ำขอเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ ส.5) และรำยละเอยีดอื่นๆ เกีย่วกับสถำนท่ีตั้งและแบบแปลนแผนผังรำยละเอยีดของสถำนท่ีเก็บอำหำร
แห่งใหม่ท่ีขอเพิ่มเติมตำมกำรเพิ่มสถำนท่ีเก็บอำหำร 
กำรยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ ส.5) ครอบคลุมกจิกรรมต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี ้
 (1) แก้ไขช่ือสถำนท่ีน ำเข้ำอำหำร (ไม่ใช่เป็นกำรเปลี่ยนบุคคลผู้รับอนุญำตหรือนิติบุคคลผูร้ับอนุญำต) 
 (2) แก้ไขท่ีอยู่ของสถำนท่ีน ำเข้ำหรือสถำนท่ีเก็บอำหำร (ไม่ใช่เป็นกำรย้ำยสถำนท่ีที่รับอนุญำตไว)้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลง
เลขหมำยประจ ำบ้ำน เนื่องจำกส ำนักงำนเขตแจ้งเปลี่ยนแปลงแตส่ถำนท่ีน ำเข้ำยังคงตั้งอยู่ที่เดิม 
 (3) เปลี่ยนช่ือ-สกุลของผู้รับอนญุำต (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือเปลี่ยนช่ือ-สกุล ของผูด้ ำเนินกิจกำร (กรณีนิตบิุคคล)      
(ที่ไม่ใช่เป็นกำรเปลี่ยนตัวบคุคล) 
 (4) เปลี่ยน เพิ่ม หรือลด ผูด้ ำเนินกิจกำร (กรณีนติิบุคคล) 
 (5) ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอำหำรและยกเลิกสถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่มีมำกกว่ำ 1 แห่ง) ที่ได้รับอนุญำตไว้ใน
ใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร ส ำหรับในกรณีที่มีกำรประกำศแก้ไขกลุ่มประเภทอำหำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
หรือผู้รบัอนุญำตมีควำมประสงค์จะยกเลิกประเภทอำหำรที่ไดร้ับอนญุำตกำรน ำเข้ำอำหำรไว้บำงประเภท ให้ผู้รับอนุญำตยื่น
ควำมประสงค์ขอแก้ไขกลุม่ประเภทอำหำร หรือขอยกเลิกกำรน ำเข้ำอำหำรบำงประเภท หรือขอยกเลกิสถำนท่ีเก็บอำหำรให้
ถูกต้องตำมหลักฐำนเอกสำร 
 (6) กำรเพิ่มสถำนท่ีเก็บอำหำร 
 (7) กำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอำหำร เช่น ย้ำยห้องเก็บอำหำร เพิ่มห้องเก็บอำหำร เปลี่ยนช้ันท่ีเก็บอำหำร หรือ
เพิ่มเนื้อที่ห้องเก็บ 
 (8) กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะนติิบุคคลผูร้ับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแปรสภำพนติิบุคคล 
 
     เงื่อนไข 
      1) ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นค ำขอและเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเองโดยกำรรับค ำขอที่กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำน ี
 2) ผู้ยื่นค ำขอ ต้องสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียดเกีย่วกับผลิตภณัฑ์ทีย่ื่นค ำขอได้ และมีอ ำนำจตัดสินใจและลงนำม
รับทรำบข้อบกพร่องได้ (กรณไีม่ใช่ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ ำนำจเป็น
ผู้ด ำเนินกำรแทนแนบด้วย) 
 3) ก ำหนดใหผู้้ยื่นค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตำม
แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และใหผู้้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผูล้งนำมในแบบค ำขอฯ ส่วนเอกสำรอื่นๆ บคุคลที่สำมำรถลงนำมรับรอง ได้แก่ ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจฯ หรือ ผูร้ับมอบอ ำนำจ 
 4) กำรขออนุญำตน ำเข้ำอำหำรที่เป็นผลติภณัฑ์ที่มีกำรใช้สำรอำหำรหรือสำรเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยัง
ไม่ได้ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนกำรอนุญำตให้ใช้ในอำหำรเป็นสว่นประกอบหรือเป็นผลิตภณัฑ์อำหำรใหม่ (Novel Food) 
ต้องผ่ำนกำรประเมินควำมปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชำญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมกำรอำหำรก่อนจึงจะขออนุญำตน ำหรือสั่ง
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อำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือส ำหรับประชำชน เรื่องกำรขอประเมินควำมปลอดภัยของ
อำหำร) 
 5) กำรออกใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรจะพิจำรณำตำมทีต่ั้งของสถำนท่ีน ำเข้ำที่ปรำกทที่อยู่ตำม
หลักฐำนกำรจดทะเบยีนพำณิชย์กจิตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 
 6) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสำมำรถออกใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรครอบคลุมทุกประเภท
อำหำร แต่กำรขอรับเลขสำรบบอำหำรในประเภทอำหำรที่ไมไ่ดม้อบอ ำนำจให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเป็นผู้อนญุำต เช่น 
ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร ผูร้ับอนุญำตต้องยื่นขอรับเลขสำรบบอำหำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเท่ำนั้น 
 7) ต้องมีสถำนท่ีเก็บอำหำร 1 แหง่เป็นอย่ำงน้อย และสำมำรถมีสถำนท่ีเก็บอำหำรได้มำกกว่ำ 1 แห่งในรำชอำณำจักร จะ
เพิ่มเตมิหรือยกเลิกได้ตำมควำมจ ำเป็น 
 8) กำรไม่อนุญำตค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรอืส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะพิจำรณำไม่อนญุำต
ค ำขอฯ ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแล้วพบว่ำไมส่มบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและหลักวิชำกำร 
หรือไมส่อดคล้องตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชน 
 9) กำรคืนค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะส่งคืนค ำขอฯ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนให้แก่ผูย้ื่นค ำขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอฯ ไมส่ำมำรถส่งมอบเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
ในแบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
 
2.ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center : OSSC)  
ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000  
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 
 
 

   
3. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม:  12 วันท ำกำร  
 

ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1) กำรตรวจสอบ

เอกสำร 
 

ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำ 

0 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

2) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 
 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

3) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน ให้ผู้
ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องตำมบันทึก
ข้อบกพร่อง ภำยในเวลำที่
ก ำหนด  

30 นำที - (ด ำเนินกำรโดยผู้ยื่นค ำขอ) 

4) กำรตรวจสอบ กรณีเอกสำรครบถ้วนผูย้ื่นค ำ  30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ ค่ำธรรมเนียมค ำขอ
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ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
เอกสำร และ
ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม 
 

ขอรอรับใบรับค ำขอไวเ้ป็น
หลักฐำน และช ำระ
ค่ำธรรมเนียมค ำขอ
เปลี่ยนแปลงรำยกำร
ใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

เปลี่ยนแปลงรำยกำร
ใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร 
ฉบับละ 500 บำท 

5) กำรพิจำรณำ 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้เชี่ยวชำญ ด ำเนินกำร
ประเมินควำมสอดคล้องตำม
กฎหมำย 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

6) กำรพิจำรณำ 
 

กรณสีถำนท่ีน ำเข้ำอำหำร
ตั้งอยู่ต่ำงจังหวัด คณะผู้
ประเมินของจังหวัด ประเมิน
ควำมถูกต้องและสอดคล้อง
ตำมกฎหมำยทั้งด้ำนสถำนท่ี 
(กรณีตรวจสถำนท่ี) และด้ำน
เอกสำร 

0* วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

(*ระยะเวลำกำรพิจำรณำ 
ขึ้นกับ สำธำรณสุขจังหวัด
นั้นๆ) 

7) กำรพิจำรณำ
อนุญำต 
 

เสนอผูม้ีอ ำนำจลงนำม 
 
 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

8) กำรพิจำรณำ
อนุญำต 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม พิจำรณำ
อนุญำตหรือไม่อนุญำต 
 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

9) กำรพิจำรณำ
อนุญำต 
 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำ
รับใบอนุญำต 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) กรณีแกไ้ขช่ือสถำนท่ีน ำเข้ำอำหำร (ที่ไม่ใช่
เป็นกำรเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผูร้ับ
อนุญำต) :  
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

2) กรณีแกไ้ขช่ือสถำนท่ีน ำเข้ำอำหำร (ที่ไม่ใช่
เป็นกำรเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผูร้ับ
อนุญำต) :  
2. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ ส.5)  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 



4/15 
 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) กรณีแกไ้ขช่ือสถำนท่ีน ำเข้ำอำหำร (ที่ไม่ใช่
เป็นกำรเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผูร้ับ
อนุญำต) :  
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
3.1 ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (เฉพำะ
บุคคลธรรมดำ) ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ช่ือสถำนท่ีน ำเข้ำล่ำสุด หรือ 
3.2 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล (เฉพำะนิติบุคคล) ที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคลสถำนท่ีน ำเข้ำ
ล่ำสดุ (คัดลอกจำกระทรวงพำณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) 
3.3 ส ำเนำหนังสือรับรองสัญชำติของนิติ
บุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ (บัญชีรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้น) (เฉพำะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) 
(คัดลอกจำกกระทรวงพำณิชยไ์ว้ไม่เกิน 6 
เดือน) ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคล
ต่ำงด้ำว ต้องยื่นหนังสือรับรองกำร
ประกอบธุรกิจนติิบุคคลต่ำงด้ำวจำก
กระทรวงพำณิชน์ว่ำไม่ขัดพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 
ตำมประเภทธรุกิจอำหำรที่ขออนญุำต 
จ ำนวน 1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสรมิกำร
ลงทุนตำมประเภทธรุกิจอำหำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนผลิตเพื่อจ ำหนำ่ยจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(บีโอไอ) 

- 0 1 ชุด  

4) กรณีแกไ้ขช่ือสถำนท่ีน ำเข้ำอำหำร (ที่ไม่ใช่
เป็นกำรเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผูร้ับ
อนุญำต) :  
4. ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับอนุญำต
ไว้  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

5) กรณีแกไ้ขช่ือสถำนท่ีน ำเข้ำอำหำร (ที่ไม่ใช่
เป็นกำรเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผูร้ับ
อนุญำต) :  
5. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญำต

- 1 0 ฉบับ  



5/15 
 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

เป็นนิติบุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญำต อำจต้องประทับตรำส ำคญัของ
บริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียน นติิบุคคล) 

6) กรณีแกไ้ขท่ีอยู่ของสถำนท่ีน ำเข้ำหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่ไม่ใช่เป็นกำรย้ำย
สถำนท่ีที่รับอนุญำตไว)้ :  
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

7) กรณีแกไ้ขท่ีอยู่ของสถำนท่ีน ำเข้ำหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่ไม่ใช่เป็นกำรย้ำย
สถำนท่ีที่รับอนุญำตไว)้ :  
2. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ ส.5) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 

8) กรณีแกไ้ขท่ีอยู่ของสถำนท่ีน ำเข้ำหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่ไม่ใช่เป็นกำรย้ำย
สถำนท่ีที่รับอนุญำตไว)้ :  
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
3.1 ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งแก้ไขที่อยู่ของ
สถำนท่ีที่ไดร้ับอนุญำตไว้จำกส ำนกังำน
เขต กระทรวงมหำดไทย ที่สถำนที่รับ
อนุญำตนั้นตั้งอยู่ หรือ 
3.2 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของสถำนที่น ำเข้ำ
และ/หรือสถำนท่ีเก็บอำหำรทีไ่ดร้บั
อนุญำตไว้ท่ีได้มีกำรแจ้งแก้ไขท่ีอยูข่อง
สถำนท่ีนั้นแล้วจำกส ำนักงำนเขต 
กระทรวงมหำดไทย 
3.3 ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (เฉพำะ
บุคคลธรรมดำ) ที่มีกำรแก้ไขที่อยูส่ถำนท่ี
น ำเข้ำล่ำสุด หรือ 
3.4 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล (เฉพำะนิติบุคคล) ที่มีกำรแก้ไข
ที่อยู่สถำนท่ีน ำเข้ำล่ำสุด (คัดลอกจำ
กระทรวงพำณิชยไ์ว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

0 1 ชุด  

9) กรณีแกไ้ขท่ีอยู่ของสถำนท่ีน ำเข้ำหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่ไม่ใช่เป็นกำรย้ำย
สถำนท่ีที่รับอนุญำตไว)้ :  
4. ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับอนุญำต
ไว้  

10) กรณีแกไ้ขท่ีอยู่ของสถำนท่ีน ำเข้ำหรือ
สถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่ไม่ใช่เป็นกำรย้ำย
สถำนท่ีที่รับอนุญำตไว)้ :  
5. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญำต
เป็นนิติบุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญำต อำจต้องประทับตรำส ำคญัของ
บริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียน นติิบุคคล) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ  

11) กรณีเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล ของผู้รบั
อนุญำต (กรณบีุคคลธรรมดำ) หรือเปลี่ยน
ช่ือ-สกุล ของผูด้ ำเนินกิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ได้รับอนุญำตไว้ :  
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

12) กรณีเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล ของผู้รบั
อนุญำต (กรณบีุคคลธรรมดำ) หรือเปลี่ยน
ช่ือ-สกุล ของผูด้ ำเนินกิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ได้รับอนุญำตไว้ :  
2. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ ส.5)  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 

13) กรณีเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล ของผู้รบั
อนุญำต (กรณบีุคคลธรรมดำ) หรือเปลี่ยน
ช่ือ-สกุล ของผูด้ ำเนินกิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ได้รับอนุญำตไว้ :   
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
3.1 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผู้ขออนุญำต
และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ใน
กรณผีู้ขออนุญำตเป็นคนต่ำงด้ำว ให้ยื่น
ส ำเนำหนังสืออนุญำตให้ท ำงำนในประเทศ 
(work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
แรงงำนหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และ
ส ำเนำหนังสือเดินทำง (passport) 
3.2 ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (เฉพำะ

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

0 1 ชุด  
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

บุคคลธรรมดำ) หรือ ส ำเนำหนังสอืรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพำะนิติ
บุคคล) (คัดลอกจำกระทรวงพำณชิย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) 
3.3 ส ำเนำหลักฐำนเอกสำรกำรแจ้ง
เปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล ของผู้รับอนุญำต
หรือผู้ด ำเนินกิจกำรตำมแต่กรณ ี

14) กรณีเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล ของผู้รบั
อนุญำต (กรณบีุคคลธรรมดำ) หรือเปลี่ยน
ช่ือ-สกุล ของผูด้ ำเนินกิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ได้รับอนุญำตไว้ : 
4. ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับอนุญำต
ไว้  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

15) กรณีเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล ของผู้รบั
อนุญำต (กรณบีุคคลธรรมดำ) หรือเปลี่ยน
ช่ือ-สกุล ของผูด้ ำเนินกิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล) ของบุคคลที่ได้รับอนุญำตไว้ :  
5. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญำต
เป็นนิติบุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญำต อำจต้องประทับตรำส ำคญัของ
บริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียน นติิบุคคล) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ  

16) กรณีเปลี่ยน เพิม่ หรือลดผูด้ ำเนินกิจกำร 
(กรณีนิติบุคคล) :  
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

17) กรณีเปลี่ยน เพิม่ หรือลดผูด้ ำเนินกิจกำร 
(กรณีนิติบุคคล) :  
2. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ ส.5) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 

18) กรณีเปลี่ยน เพิม่ หรือลดผูด้ ำเนินกิจกำร 
(กรณีนิติบุคคล) :  
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

0 1 ชุด  
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3.1 ส ำเนำทะเบียนบำ้นและส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้ด ำเนินกจิกำร
คนใหม่ (ส ำหรับกรณเีพิ่มหรือเปลีย่นผู้
ด ำเนินกิจกำร) ในกรณีผูด้ ำเนินกิจกำรที่
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนเป็นคนต่ำงด้ำว ให้ยื่น
ส ำเนำหนังสือเดินทำง (passport)และ
หนังสืออนุญำตให้ท ำงำนในประเทศ 
(work permit) ซึง่ออกให้โดยกระทรวง
แรงงำนหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
3.2 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มี
อ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
(เฉพำะนิติบุคคล) (คัดลอกจำกกระทรวง
พำณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 
3.3 หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตัง้ผู้
ด ำเนินกิจกำรคนใหม่จำกนติิบุคคลผู้ขอ
อนุญำต พร้อมตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท 
(ต่อผู้ด ำเนินกิจกำรใหม่ 1 คน) 

19) กรณีเปลี่ยน เพิม่ หรือลดผูด้ ำเนินกิจกำร 
(กรณีนิติบุคคล) :  
4. ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับอนุญำต
ไว้  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

20) กรณีเปลี่ยน เพิม่ หรือลดผูด้ ำเนินกิจกำร 
(กรณีนิติบุคคล) :  
5. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญำต
เป็นนิติบุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญำต อำจต้องประทับตรำส ำคญัของ
บริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียน นติิบุคคล) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ  

21) กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอำหำร 
และยกเลิกสถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่มี
มำกกว่ำ 1 แห่ง) ที่ไดร้ับอนุญำตไว้ใน
ใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร : 
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

22) กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอำหำร 
และยกเลิกสถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่มี
มำกกว่ำ 1 แห่ง) ที่ไดร้ับอนุญำตไว้ใน
ใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร :  
2. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ ส.5) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 

23) กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอำหำร 
และยกเลิกสถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่มี
มำกกว่ำ 1 แห่ง) ที่ไดร้ับอนุญำตไว้ใน
ใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร :  
3. ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับอนุญำต
ไว้  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

24) กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอำหำร 
และยกเลิกสถำนท่ีเก็บอำหำร (ที่มี
มำกกว่ำ 1 แห่ง) ที่ไดร้ับอนุญำตไว้ใน
ใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร :  
4. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญำต
เป็นนิติบุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญำต อำจต้องประทับตรำส ำคญัของ
บริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียน นติิบุคคล) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ  

25) กรณีกำรเพิ่มสถำนท่ีเก็บอำหำร :  
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

26) กรณีกำรเพิ่มสถำนท่ีเก็บอำหำร :  
2. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ ส.5) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 

27) กรณีกำรเพิ่มสถำนท่ีเก็บอำหำร :  
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
3.1 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของสถำนที่เก็บ
อำหำร 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

0 1 ชุด  
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3.2 หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ี (ฉบับ
จริง)หรือส ำเนำสญัญำเช่ำสถำนท่ีน ำเข้ำ
และสถำนท่ีเก็บอำหำร (ถ้ำมี) 
3.3 แผนผังที่ถูกต้องตำมมำตรำสว่น ดังนี้ 
(ระบุช่ือและที่ตั้งทุกแผ่น) (ฉบับจริง 1 ชุด) 
3.3.1 แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้งของ สถำนท่ี
เก็บอำหำร และสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณ
ใกล้เคียง เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมที่
จะใช้เป็นสถำนท่ีจัดเก็บอำหำรที่ขอ
อนุญำตน ำเข้ำและเป็นข้อมูลในกำรตรวจ
ติดตำม 
3.3.2 แผนผังภำยในของสถำนท่ีเก็บ
อำหำร ให้แสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ก. แผนผังแสดงต ำแหน่งพร้อมประโยชน์
ใช้สอยของอำคำรต่ำง ๆ ในบริเวณที่ตั้ง
ของสถำนท่ีเก็บอำหำรและบรเิวณ
ข้ำงเคียง 
ข. แปลนพื้นแสดงบรเิวณของห้องเก็บ
อำหำร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของห้อง
หรือบริเวณต่ำง ๆ ในช้ันของอำคำรที่ใช้
เก็บอำหำร โดยระบุมำตรำส่วนของแปลน
พื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดงทิศทำงเดนิผ่ำน
เข้ำ-ออกแต่ละห้องในแบบแปลนด้วย 
ค. กำรจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บอำหำร 
- ให้แสดงกำรจัดแยกเก็บอำหำรแต่ละ
ชนิดเป็นสัดส่วน 
- ให้แสดงระบบกำรถ่ำยเทอำกำศ ระบบ
แสงสว่ำง 
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บและ
รักษำคุณภำพของอำหำรให้คงสภำพตำม
ควำมจ ำเป็นสภำพตำมควำมจ ำเปน็ 

28) กรณีกำรเพิ่มสถำนท่ีเก็บอำหำร :  
4. ค ำรับรองประกอบกำรขออนุญำตน ำ
หรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร  
(เฉพำะกรณีที่ไมม่ีกำรตรวจสถำนที่) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ชุด (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
ตำมเงื่อนไขเป็นผูล้ง
นำมในแบบค ำรับรอง
ฯ ลงนำมจริงใน
เอกสำรทั้ง 2 แผ่นของ
ค ำรับรองฯ) 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

29) กรณีกำรเพิ่มสถำนท่ีเก็บอำหำร :  
5. ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับอนุญำต
ไว้  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

30) กรณีกำรเพิ่มสถำนท่ีเก็บอำหำร :  
6. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญำต
เป็นนิติบุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญำต อำจต้องประทับตรำส ำคญัของ
บริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียน นติิบุคคล) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ  

31) กรณีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บ
อำหำร :  
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

32) กรณีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บ
อำหำร :  
2. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ ส.5)  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 

33) กรณีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บ
อำหำร :  
3. แผนผังที่ถูกต้องตำมมำตรำส่วน 
แผนผังภำยในของสถำนท่ีเก็บอำหำร ให้
แสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี ้(ระบช่ืุอและ
ที่ตั้งทุกแผ่น)  
ก. แผนผังแสดงต ำแหน่งพร้อมประโยชน์
ใช้สอยของอำคำรต่ำง ๆ ในบริเวณที่ตั้ง
ของสถำนท่ีเก็บอำหำรและบรเิวณ
ข้ำงเคียง 
ข. แปลนพื้นแสดงบรเิวณของห้องเก็บ
อำหำร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของห้อง
หรือบริเวณต่ำง ๆ ในช้ันของอำคำรที่ใช้
เก็บอำหำร โดยระบุมำตรำส่วนของแปลน
พื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดงทิศทำงเดนิผ่ำน
เข้ำ-ออกแต่ละห้องในแบบแปลนด้วย 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ชุด  
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ค. กำรจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บอำหำร 
- ให้แสดงกำรจัดแยกเก็บอำหำรแต่ละ
ชนิดเป็นสัดส่วน 
- ให้แสดงระบบกำรถ่ำยเทอำกำศ ระบบ
แสงสว่ำง 
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บและ
รักษำคุณภำพของอำหำรให้คงสภำพตำม
ควำมจ ำเป็นสภำพตำมควำมจ ำเปน็ 

34) กรณีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บ
อำหำร :  
4. ค ำรับรองประกอบกำรขออนุญำตน ำ
หรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร  
(เฉพำะกรณีที่ไมม่ีกำรตรวจสถำนที่)  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ชุด (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
ตำมเงื่อนไขเป็นผูล้ง
นำมในแบบค ำรับรอง
ฯ ลงนำมจริงใน
เอกสำรทั้ง 2 แผ่นของ
ค ำรับรองฯ) 

35) กรณีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บ
อำหำร :  
5. ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับอนุญำต
ไว ้

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

36) กรณีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บ
อำหำร :  
6. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญำต
เป็นนิติบุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญำต อำจต้องประทับตรำส ำคญัของ
บริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียน นติิบุคคล) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ  

37) กรณีกำรเปลีย่นแปลงสถำนะนิติบคุคล
ผู้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแปร
สภำพนิติบคุคล :  
1 แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

38) กรณีกำรเปลีย่นแปลงสถำนะนิติบคุคล
ผู้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแปร

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

สภำพนิติบคุคล :  
2 ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต
น ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(แบบ ส.5) 

อุบลรำชธำน ี นำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนำมในแบบ
ค ำขอฯ) 

39) กรณีกำรเปลีย่นแปลงสถำนะนิติบคุคล
ผู้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแปร
สภำพนิติบคุคล :  
3 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
3.1  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีกำรแจ้งระบุให้เปลี่ยนแปลง
สถำนะนิติบคุคลหรือแปรสภำพนติิบุคคล
ตำมกฎหมำยจำกกระทรวงพำณิชย์ 
(คัดลอกจำกกระทรวงพำณิชยไ์ว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 
3.2  ส ำเนำบญัชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงล่ำสุด) (กรณีที่มี
จ ำนวนหุ้นต่ำงชำติของบริษัทท่ีเกดิขึ้นจำก
กำรเปลีย่นแปลงตั้งแตร่้อยละ 50 ขึ้นไป 
ต้องยื่นหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลต่ำงด้ำวจำกกระทรวงพำณิชย์ว่ำ
ไม่ขัดพระรำชบญัญัติกำรประกอบธุรกิจ
คนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย) 
3.3 หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตัง้ผู้
ด ำเนินกิจกำรจำกนิติบุคคลผู้ขออนุญำตใน
สถำนะใหม่ที่แปรสภำพตำมกฎหมำย 
พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อผู้
ด ำเนินกิจกำรใหม่ 1 คน) (ฉบับจริง) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

0 1 ชุด  

40) กรณีกำรเปลีย่นแปลงสถำนะนิติบคุคล
ผู้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแปร
สภำพนิติบคุคล :  
4 ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับอนุญำต
ไว้  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

41) กรณีกำรเปลีย่นแปลงสถำนะนิติบคุคล
ผู้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแปร
สภำพนิติบคุคล :  
5 หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้ด ำเนิน
กิจกำรไม่ไดม้ำด ำเนินกำรด้วยตนเอง) 
(ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อผู้รบัมอบ
อ ำนำจ 1 คน) กรณผีู้ขออนุญำตเป็นนิติ

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ  



14/15 
 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

บุคคลกำรมอบอ ำนำจทั่วไปต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
อำจต้องประทับตรำส ำคัญของบรษิัทด้วย
ในกรณีที่ระบไุว้ในหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียน นิติบุคคล) 

 
5. ค่ำธรรมเนียม 
   ค่ำธรรมเนียมค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำร ฉบับละ 500 บำท 
  
6.ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 4526 2692-8 ต่อ 
1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 1 ถนนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail: 1556@fda.moph.go.th สำย
ด่วน 1556  ส ำนักอำหำร โทร. 02-590-7320 

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
7.แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

1) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึข้อบกพร่อง 
2) ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ ส.5) 
3) ตัวอย่ำงแสดงแผนผัง ท่ีตั้งสถำนท่ีน ำเข้ำ ท่ีเก็บ 
4) ตัวอย่ำงแบบค ำรับรองประกอบกำรขออนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรฯ 
5) ตัวอย่ำงหนังสือแสดงว่ำเป็นผูไ้ด้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
6) ตัวอย่ำงหนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้ด ำเนินกิจกำรไมไ่ด้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง) 
7) รำยละเอยีดเพิ่มเติม (สำมำรถดำวน์โหลด แบบฟอร์มค ำขอ ได้ที ่http://www.fda.moph.go.th) 

 
8.หมำยเหตุ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม : 12 วันท ำกำร 
 
9.Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน:  
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ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรที่รับอนญุำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร  
 2.หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พรบ.อำหำร พ.ศ.2522 
2) พรบ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
3) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 77/2559 ลงวันท่ี 27 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภณัฑส์ุขภำพ 
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต

ผลิตภณัฑ์อำหำร พ.ศ. 2560 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พ้ืนที่ให้บริกำร: จังหวัดอุบลรำชธำนี 
8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ:  - 
9.ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด -   
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด -   
10.งำนนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ไม่ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปทิบัตริำชกำร 
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรที่รับอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร  

 


