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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการที่รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการที่รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพ.ศ.2558 เรื่องการ
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการที่รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการกรณีสถานที่นําเขาตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม
: ติดตอศูนยบริการผลิตภัณฑสขุ ภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมโทรศัพท 0-5389-4742 ตอ
11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใชสถานที่เก็บอาหารเดิมตองมีพื้นที่หรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอสําหรับการเพิ่ม
ประเภทอาหารใหมดวยหากอาหารที่ขอเพิ่มประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บที่รักษาอุณหภูมติ าม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวยกรณีสถานที่เก็บอาหารไม
เพียงพอหรือสถานที่เก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นตองเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหารหรือเพิ่มหองเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิโดยตองยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบส.5) และรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานที่เก็บอาหาร
แหงใหมที่ขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
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เงื่อนไข
การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบส.5) ครอบคลุมกิจกรรม
ตางๆดังตอไปนี้
(1) แกไขชื่อสถานที่นําเขาอาหาร (ไมใชเปนการเปลี่ยนบุคคลผูรับอนุญาตหรือนิติบุคคลผูรับอนุญาต)
(2) แกไขที่อยูของสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไมใชเปนการยายสถานที่ที่รับอนุญาตไว) เชนการเปลี่ยนแปลง
เลขหมายประจําบานเนื่องจากสํานักงานเขตแจงเปลี่ยนแปลงแตสถานที่นําเขายังคงตั้งอยูที่เดิม
(3) เปลี่ยนชื่อ-สกุลของผูรับอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผูดําเนินกิจการ (กรณีนติ ิบุคคล) (ที่
ไมใชเปนการเปลี่ยนตัวบุคคล)
(4) เปลี่ยนเพิ่มหรือลดผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)
(5) ยกเลิกหรือแกไขกลุมประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร (ที่มมี ากกวา 1 แหง) ที่ไดรับอนุญาตไวใน
ใบอนุญาตนําเขาอาหารสําหรับในกรณีที่มีการประกาศแกไขกลุมประเภทอาหารโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผูรับอนุญาตมีความประสงคจะยกเลิกประเภทอาหารที่ไดรับอนุญาตการนําเขาอาหารไวบางประเภทใหผูรับอนุญาตยื่น
ความประสงคขอแกไขกลุมประเภทอาหารหรือขอยกเลิกการนําเขาอาหารบางประเภทหรือขอยกเลิกสถานที่เก็บอาหารให
ถูกตองตามหลักฐานเอกสาร
(6) การเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
(7) การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหองเก็บอาหารเชนยายหองเก็บอาหารเพิ่มหองเก็บอาหารเปลี่ยนชั้นที่เก็บอาหารหรือเพิ่ม
เนื้อที่หองเก็บ
(8) การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการแปรสภาพนิตบิ ุคคล
ผูยื่นคําขอตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอไดและมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทน
แนบดวย)
กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบพรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตองตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯสวนเอกสารอื่นๆบุคคลที่สามารถลงนามรับรองไดแกผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอํานาจฯหรือผูรับมอบอํานาจ
การขออนุญาตนําเขาอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food)
ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญและรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร)
การออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามที่ตั้งของสถานที่นําเขาที่ปรากฏที่อยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุกประเภท
อาหารแตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารที่ไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาตเชน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเทานั้น
ตองมีสถานที่เก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอยและสามารถมีสถานที่เก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักรจะ
เพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน
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การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการหรือไมสอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
คูมือสําหรับประชาชน
ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณา
ไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูรับบริการจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกมิเชนนั้นจะถือวาผูรบั บริการละทิ้งคําขอ
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

2)

การพิจารณา

ขั้นตอนการพิจารณา
1 วันทําการ
(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ
และประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนออนุญาต

30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้นหากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนดแลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต

2 วันทําการ

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 3 วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) การแกไขชื่อ
1
0
สถานที่นําเขา
อาหาร (ที่ไมใช
เปนการเปลี่ยน
บุคคลหรือนิติ
บุคคลผูรับ
อนุญาต) เอกสาร
หลักฐานดังนี:้
1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
2) 2.คําขอ
สํานักอาหาร
1
0
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนําหรือ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
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ที่

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบส.5)
3.เอกสารที่
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
เกี่ยวของ (ดู
การคา
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
(ไดแก
3.1 สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อสถานที่นาํ เขา
ลาสุดหรือ
3.2 สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
(เฉพาะนิติบุคคล)
ที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงชื่อนิติ
บุคคลสถานที่
นําเขาลาสุด
(คัดลอกจา
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
3.3 สําเนาหนังสือ
รับรองสัญชาติของ
นิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย
(บัญชีรายชื่อผูถือ
หุน) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เปนบริษัท)
)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
ในกรณีที่ผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
บุคคลตางดาวตอง
ยื่นหนังสือรับรอง
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

4.ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
5.หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

1

หมายเหตุ
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลตางดาว
จากกระทรวง
พาณิชนวาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนตางดาวพ.ศ.
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขอ
อนุญาตจํานวน 1
ฉบับหรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจําหนาย
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) กรณี
เอกสารที่เปนฉบับ
สําเนาให"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง" )
-

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
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ที่

6)

7)

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

การแกไขที่อยู
ของสถานที่นําเขา
หรือสถานที่เก็บ
อาหาร (ที่ไมใช
เปนการยาย
สถานที่ที่รับ
อนุญาตไว)
เอกสารหลักฐาน
ดังนี้ : 1.แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรอง
2.คําขอ
สํานักอาหาร
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบส.5)
3.เอกสารที่
กรมการปกครอง
เกี่ยวของไดแก
3.1 สําเนา
เอกสารการแจง
แกไขที่อยูของ
สถานที่ที่ไดรับ
อนุญาตไวจาก

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
(กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง" )
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สํานักงานเขต
กระทรวงมหาดไ
ทยที่สถานที่รบั
อนุญาตนั้นตั้งอยู
หรือ 3.2 สําเนา
ทะเบียนบานของ
สถานที่นําเขา
และ/หรือสถานที่
เก็บอาหารที่ไดรับ
อนุญาตไวที่ไดมี
การแจงแกไขที่อยู
ของสถานที่นั้น
แลวจาก
สํานักงานเขต
กระทรวงมหาดไ
ทย
9) 3.3 สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการ
แกไขที่อยูสถานที่
นําเขาลาสุดหรือ
3.4 สําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล (เฉพาะ
นิติบุคคล) ที่มี
การแกไขที่อยู
สถานที่นําเขา
ลาสุด (คัดลอกจา
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
10) 4.ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง" )

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
11) 5.หนังสือมอบ
1
0
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)
ที่

12) การเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุลของผูรับ
อนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา)
หรือเปลี่ยนชื่อสกุลของผูดําเนิน
กิจการ (กรณีนติ ิ
บุคคล) ของ
บุคคลที่ไดรับ
อนุญาตไวเอกสาร
หลักฐานดังนี:้
1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
13) 2.คําขอ
สํานักอาหาร
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนําหรือ

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบส.5)
14) 3.เอกสารที่
กรมการปกครอง 0
1
เกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
(ไดแก
3.1 สําเนา
ทะเบียนบานของผู
ขออนุญาตและ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนในกรณีผู
ขออนุญาตเปนคน
ตางดาวใหยื่น
สําเนาหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ (work
permit) ซึ่งออกให
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวา
ราชการจังหวัด
และสําเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport)
3.2 สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) หรือ
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
(เฉพาะนิติบุคคล)
(คัดลอกจา
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
3.3 สําเนา
หลักฐานเอกสาร
การแจงเปลี่ยนชื่อ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

15) 4.ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
16) 5.หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

17) การเปลี่ยนเพิ่ม
หรือลดผูดําเนิน
กิจการ (กรณีนติ ิ
บุคคล) เอกสาร
หลักฐานดังนี้ :

-

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ตัว-ชื่อสกุลของ
ผูรับอนุญาตหรือผู
ดําเนินกิจการ
ตามแตกรณีกรณี
เอกสารที่เปนฉบับ
สําเนาให"ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง" )
-

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
18) 2.คําขอ
สํานักอาหาร
1
0
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบส.5)
19) 3. เอกสารที่
กรมการปกครอง 0
1
เกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

ชุด

หมายเหตุ

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
(ไดแก
3.1 สําเนา
ทะเบียนบานและ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ดําเนินกิจการคน
ใหม (สําหรับกรณี
เพิ่มหรือเปลี่ยนผู
ดําเนินกิจการ) ใน
กรณีผูดําเนิน
กิจการที่ขอเพิ่ม
หรือเปลี่ยนเปนคน
ตางดาวใหยื่น
สําเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport)และ
หนังสืออนุญาตให
ทํางานในประเทศ
(work permit) ซึ่ง
ออกใหโดย
กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด
3.2 สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ทะเบียนนิติบุคคล
ที่แจงวัตถุประสงค
และผูมีอํานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6
เดือน)

20) 4 หนังสือมอบ
อํานาจและ
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการคนใหม
จากนิติบุคคลผูขอ
อนุญาตพรอมติด
อากรแสตมป 30
บาท (ตอผูดําเนิน
กิจการใหม 1
คน)
21) 5.ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
22) 6.หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

1

0

ชุด

กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง" )
-

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป

-

1
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

23) การยกเลิกหรือ
แกไขกลุม
ประเภทอาหาร
และยกเลิก
สถานที่เก็บ
อาหาร (ที่มี
มากกวา 1 แหง)
ที่ไดรับอนุญาตไว
ในใบอนุญาต
นําเขาอาหาร
เอกสารหลักฐาน
ดังนี้: 1. แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรอง
24) 2.คําขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบส.5)
25) 3.ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

สํานักอาหาร

1

0

ฉบับ

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
26) 4. หนังสือมอบ 1
0
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)
ที่

27) การการเพิ่ม
สถานที่เก็บ
อาหารเอกสาร
หลักฐานดังนี้ :
1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
28) 2.คําขอ
สํานักอาหาร
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบส.5)
29) 3.เอกสารที่
เกี่ยวของไดแก
3.1 สําเนา
ทะเบียนบานของ

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
(กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง")
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สถานที่เก็บ
อาหาร3.2
หนังสือยินยอมให
ใชสถานที่ (ฉบับ
จริง)หรือสําเนา
สัญญาเชาสถานที่
นําเขาและ
สถานที่เก็บ
อาหาร(ถามี))
30) 3.3 แผนผังที่
1
0
ถูกตองตาม
มาตราสวนดังนี้
(ระบุชื่อและที่ตั้ง
ทุกแผน) (ฉบับ
จริง 1 ชุด) 3.3.1
แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้งของ
สถานที่เก็บ
อาหารและสิ่ง
ปลูกสรางบริเวณ
ใกลเคียงเพื่อ
พิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่
จัดเก็บอาหารที่
ขออนุญาตนําเขา
และเปนขอมูลใน
การตรวจติดตาม
3.3.2 แผนผัง
ภายในของ
สถานที่เก็บ
อาหารใหแสดง
รายละเอียด
ดังตอไปนี้
ก.แผนผังแสดง
ตําแหนงพรอม
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ประโยชนใชสอย
ของอาคารตางๆ
ในบริเวณที่ตั้ง
ของสถานที่เก็บ
อาหารและ
บริเวณขางเคียง
ข.แปลนพื้นแสดง
บริเวณของหอง
เก็บอาหารพรอม
ประโยชนใชสอย
ขอ
31) 4.คํารับรอง
สํานักอาหาร
1
0
ประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีที่ไมมี
การตรวจสถานที)่
ที่

32) 5.ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
33) 6.หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

สํานักอาหาร

0

ฉบับ

1

หมายเหตุ

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลตาม
เงื่อนไขเปนผูลง
นามในแบบคํา
รับรองฯลงนามจริง
ในเอกสารทั้ง 2
แผนของคํารับรอง
ฯ)
-

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

34) การแกไข
เปลี่ยนแปลงหอง
เก็บอาหาร
เอกสารหลักฐาน
ไดแก :
1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
35) 2.
คําขอ
สํานักอาหาร
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบส.5)
36) 3.แผนผังที่
ถูกตองตาม
มาตราสวน
แผนผังภายใน
ของสถานที่เก็บ
อาหารใหแสดง
รายละเอียด
ดังตอไปนี้(ระบุชื่อ
และที่ตั้งทุกแผน)
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ชุด

หมายเหตุ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
(ก.
แผนผัง
แสดงตําแหนง
พรอมประโยชนใช
สอยของอาคาร
ตางๆในบริเวณ
ที่ตั้งของสถานที่
เก็บอาหารและ
บริเวณขางเคียง
ข.
แปลนพื้น
แสดงบริเวณของ
หองเก็บอาหาร
พรอมประโยชนใช
สอยของหองหรือ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

37) 4.คํารับรอง
สํานักอาหาร
ประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีที่ไมมี
การตรวจสถานที)่

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
บริเวณตางๆในชั้น
ของอาคารที่ใชเก็บ
อาหารโดยระบุ
มาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตอง
พรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออก
แตละหองในแบบ
แปลนดวย
ค.การจัดหองหรือ
บริเวณที่เก็บ
อาหาร
-ใหแสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แตละชนิดเปน
สัดสวน
-ใหแสดงระบบการ
ถายเทอากาศ
ระบบแสงสวาง
-ใหแสดงอุปกรณที่
ใชในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของ
อาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปน
สภาพตามความ
จําเปน)
(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลตาม
เงื่อนไขเปนผูลง
นามในแบบคํา
รับรองฯลงนามจริง
ในเอกสารทั้ง 2
แผนของคํารับรอง
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

38) 5.ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
39) 6.หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

40) การเปลี่ยนแปลง สถานะนิติบุคคล
ผูรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การแปรสภาพนิติ
บุคคลเอกสาร
หลักฐานไดแก:
1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
41) 2.คําขอ
สํานักอาหาร
เปลี่ยนแปลง
รายการใน

หมายเหตุ
ฯ)
-

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)
-

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบส.5)
42) 3.เอกสารที่
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
เกี่ยวของ:3.1
การคา
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ที่มีการแจงระบุ
ใหเปลี่ยนแปลง
สถานะนิติบุคคล
หรือแปรสภาพ
นิติบุคคลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
3.2 สําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน
ของบริษัท (ที่มี
การแกไข
เปลี่ยนแปลง
ลาสุด) (กรณีที่มี
จํานวนหุน
ตางชาติของ
บริษัทที่เกิดขึ้น
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ตั้งแตรอ ยละ 50
ขึ้นไปตองยื่น
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาวจาก
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
(กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง")

22/24

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย
วาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ.2542
เพิ่มเติม
43) 4. หนังสือมอบ
อํานาจและ
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการจากนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาตในสถานะ
ใหมที่แปรสภาพ
ตามกฎหมาย
พรอมติดอากร
แสตมป 30 บาท
(ตอผูดําเนิน
กิจการใหม 1
คน) (ฉบับจริง
44) 5.ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
45) 6หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง

1
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)

15. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมถ.สุ
เทพต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรี 11000โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail
:1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบส.5
2)
ตัวอยางแสดงแผนผังที่ตั้งสถานที่นําเขาที่เก็บ
3)
ตัวอยางแบบคํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารฯ
4)
ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไ ดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
5)
ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
-
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18. หมายเหตุ
-

