
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนญุำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำใน

รำชอำณำจกัร  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

 1. มำตรำ 15 แหง่พระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ.2522 ไดก้ ำหนดไวว้ำ่ หำ้มมใิหผู้ใ้ดน ำเขำ้ซึง่อำหำรเพือ่จ ำหน่ำยเวน้แตจ่ะไดรั้บ

ใบอนุญำตจำกผูอ้นุญำต กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้น

กฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ.2522) 

 

 2. มำตรำ 21 แหง่พระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ.2522 ก ำหนดหำ้มมใิหผู้รั้บอนุญำตยำ้ยสถำนทีน่ ำเขำ้หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำรเวน้

แตไ่ดรั้บอนุญำตจำกผูอ้นุญำต ผูรั้บอนุญำตน ำเขำ้อำหำรทีม่คีวำมประสงคจ์ะยำ้ยสถำนทีน่ ำเขำ้หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำร ใหท้ ำกำร

ยืน่ค ำขออนุญำตยำ้ยสถำนทีน่ ำเขำ้หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำร ตำมแบบ อ.10 

 

3. มำตรำ 22 ถำ้ใบอนุญำตสญูหำยหรอืถกูท ำลำย ใหผู้รั้บอนุญำตแจง้ตอ่ผูอ้นุญำต และยืน่ขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสบิหำ้

วนันับแตว่นัทีท่รำบถงึกำรสญูหำยหรอืถกูท ำลำยดงักลำ่ว กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำต ใหเ้ป็นไป

ตำมหลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง (ฉบับที ่2) 

 

4. กำรขอเพิม่ประเภทอำหำรหำกใชส้ถำนทีเ่ก็บอำหำรเดมิตอ้งมพีืน้ทีห่รอืบรเิวณเก็บอำหำรจ ำนวนเพยีงพอส ำหรับกำรเพิม่

ประเภทอำหำรใหมด่ว้ย หำกอำหำรทีข่อเพิม่ประเภทเป็นอำหำรแชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็งจะตอ้งมหีอ้งเก็บทีรั่กษำอณุหภมูติำมควำม

เหมำะสมของอำหำรชนดินัน้เพือ่รักษำคณุภำพของอำหำรและตอ้งมบีรเิวณเพยีงพอดว้ย 

 

5. กรณีสถำนทีเ่ก็บอำหำรไมเ่พยีงพอหรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำรเดมิไมม่หีอ้งเก็บรักษำอณุหภมูติำมควำมเหมำะสมของอำหำรชนดิ

นัน้ตอ้งเพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำรหรอืเพิม่หอ้งเก็บเพือ่รักษำอณุหภมู ิโดยตอ้งยืน่ค ำขอเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรอืสัง่

อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร (แบบ ส.5) และรำยละเอยีดอืน่ๆ เกีย่วกับสถำนทีต่ัง้และแบบแปลนแผนผังรำยละเอยีดของ

สถำนทีเ่ก็บอำหำรแหง่ใหมท่ีข่อเพิม่เตมิตำมกำรเพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร 

 

6. กำรยำ้ยสถำนทีน่ ำเขำ้อำหำรขำ้มจังหวดั ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำไดม้รีะเบยีบแนวทำงกำรอนุญำตยำ้ยสถำนที่

รับอนุญำตเกีย่วกับอำหำรไปตัง้ ณ จังหวดัใหม่ 

 

1. สถำนประกอบกำรประสงคแ์กไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยำ้ยสถำนทีน่ ำเขำ้และสถำนทีเ่ก็บอำหำร ตอ้งมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

 

1.1 สถำนทีน่ ำเขำ้ 

 

1) เป็นอำคำรถำวรตัง้อยูใ่นทีเ่หมำะสมใชเ้ป็นสถำนทีน่ ำเขำ้อำหำร 

 

2) มสีถำนทีต่ัง้อยูต่ำมหลกัฐำนของกำรจดทะเบยีนพำณชิยก์จิตำมกฎหมำย และสำมำรถตรวจสอบไดต้ลอดเวลำทีด่ ำเนนิกจิกำร 

 

3) มั่นคงและถกูสขุลักษณะ 

 

1.2 สถำนทีเ่ก็บอำหำร 

 

1) สถำนทีต่ัง้ตัวอำคำรทีจ่ัดเก็บอำหำร ตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

 

(1) ตอ้งตัง้อยูใ่นทีเ่หมำะสมไม่ท ำใหเ้กดิกำรปนเป้ือนสูอ่ำหำรทีจั่ดเก็บไดอ้ยำ่งด ี

 

(2) เป็นอำคำรมลีักษณะมั่นคงและถกูสขุลักษณะ มพีืน้ทีห่รอืหอ้งภำยในอำคำรส ำหรับจัดเก็บอำหำรทีข่ออนุญำตใหเ้ป็นสดัสว่น 

และตอ้งไมอ่ยูร่วมกับบรเิวณทีพั่กอำศยั 



 

(3) หอ้งหรอืบรเิวณเก็บอำหำรตอ้งสะอำด มรีะบบแสงสวำ่ง และกำรระบำยอำกำศอยำ่งเพยีงพอ 

 

(4) หอ้งหรอืบรเิวณเก็บอำหำรตอ้งไมเ่ป็นทำงเดนิผ่ำนไปยังบรเิวณอืน่ๆ เชน่ บรเิวณทีพั่กอำศยั หอ้งน ้ำ-หอ้งสว้ม หรอืส ำนักงำน 

เป็นตน้ กรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งล ำเลยีงผำ่นส ำนักงำนตอ้งมกีำรกัน้ทำงเดนิหรอืแยกสดัสว่นใหช้ดัเจน 

 

2) กำรจัดเก็บอำหำร ตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

 

(1) พืน้ทีก่ำรจัดเก็บตอ้งเพยีงพอ และมคีวำมเหมำะสมในกำรจัดเก็บ 

 

(2) กำรเก็บอำหำรร่วมกบัทีพั่กอำศัย ตอ้งแยกสว่นของทีพั่กอำศยัออกจำกสถำนทีเ่ก็บอำหำรใหเ้ป็นสดัสว่นอย่ำงชดัเจน มกีำร

แบง่หอ้งหรอืพืน้กำรจัดเก็บอำหำรอยำ่งเป็นสดัสว่นไมป่ะปนกับสนิคำ้หรอืวัตถอุืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับอำหำร 

 

(3) กำรจัดเก็บอำหำรในคลงัเก็บสนิคำ้ (Warehouse) ร่วมกับสนิคำ้อืน่ จะตอ้งจัดเก็บอยำ่งเป็นสดัสว่น ไมเ่ก็บปะปนกนั และระบุ

มำตรกำรในกำรควบคมุกำรจัดเก็บ 

 

(4) กำรจัดเก็บอำหำรในอำคำรชดุ เชน่ คอนโดมเินยีม จะใหจั้ดเก็บไดเ้ฉพำะชัน้ทีน่ติบิคุคลของอำคำรชดุนัน้ๆ อนุญำต ทัง้นี้

จะตอ้งแสดงเอกสำรอนุญำตใหน้ ำหอ้งดงักลำ่วเพือ่ประกอบกำรพำณิชยจ์ำกนติบิคุคลมำประกอบ 

 

(5) กรณีสถำนทีผ่ลติอำหำรแบง่พืน้ทีใ่นคลงัเก็บอำหำรใหผู้อ้ ืน่มำเชำ่จัดเก็บอำหำรน ำเขำ้ตอ้งมมีำตรำกำรจัดเก็บ กำรควบคมุ

บคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งและกำรควบคมุกำรปนเป้ือนขำ้มประกอบกำรพจิำรณำ 

 

(6) กรณีรำ้นอำหำรหรอืรำ้นอืน่ทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหนำ้รำ้น ประสงคน์ ำเขำ้สนิคำ้เพือ่เป็นวตัถดุบิในกำรผลติ ตอ้งพจิำรณำพืน้ทีใ่น

กำรจัดเก็บและมำตรกำรป้องกันกำรปนเป้ือนขำ้ม 

 

 (7) หอ้งหรอืบรเิวณเก็บอำหำร ตอ้งไมเ่ป็นทำงเดนิผำ่นไปยังบรเิวณอืน่ๆ เชน่ บรเิวณทีพั่กอำศัย หอ้งน ้ำ-หอ้งสว้ม หรอื

ส ำนักงำน เป็นตน้ 

 

 (8) ไม่อนุญำตใหเ้ก็บอำหำรในอำคำรเดยีวกบัสถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีเ่ก็บวตัถุอนัตรำย 

 

(9) กำรเก็บอำหำรร่วมกนัหลำยประเภท ตอ้งแยกเก็บอำหำรแตล่ะประเภทใหเ้ป็นสดัสว่น โดยอำจมกีำรบง่ชีพ้ืน้ทีก่ำรจัดเก็บที่

ชดัเจน และตอ้งจัดท ำป้ำยคงทน ถำวร ชือ่แสดงประเภทอำหำรหรอืกลุม่อำหำร 

 

ตวัอยำ่งกำรแสดงประเภทอำหำร เชน่ วตัถเุจอืปนอำหำร นมโค เป็นตน้ 

 

ตวัอยำ่งกำรแสดงกลุม่อำหำร เชน่ อำหำรควบคมุเฉพำะ อำหำรทีก่ ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำน เป็นตน้ 

 

 โดยตดิหรอืแขวนไวบ้รเิวณหรอืชัน้เก็บอำหำร 

 

 (10) กำรพจิำรณำสถำนทีจ่ัดเก็บอำหำรตำมขอ้ 1-6 (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิตำมภำคผนวก 1) 

 

2. กำรจัดท ำป้ำยแสดงสถำนทีน่ ำเขำ้ ตำมมำตรำ 23 ของ พรบ.อำหำร ปี พ.ศ. 2522  

 

1) กรณีทีส่ถำนทีน่ ำเขำ้และทีเ่ก็บอยู่ทีเ่ดยีวกนั 

 

1) จัดท ำป้ำยถำวรแสดงชือ่สถำนทีน่ ำเขำ้หรอืบรษัิท ตดิหรอืแขวนไวภ้ำยนอกสถำนทีใ่นทีเ่ปิดเผยเห็นไดง้ำ่ย 

 

2) จัดท ำป้ำยทีค่งทน ถำวรทีม่ขีอ้ควำม &ldquo;สถำนทีน่ ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร&rdquo; ตดิดำ้นหนำ้ของ

สถำนทีน่ ำเขำ้ 



 

3) จัดท ำป้ำยคงทน ถำวร ทีม่ขีอ้ควำม &ldquo;สถำนทีเ่ก็บอำหำร&rdquo; ตดิไวด้ำ้นหนำ้หอ้งหรอืบรเิวณทีเ่ก็บอำหำร 

 

4) ภำยในหอ้งเก็บอำหำรใหจ้ัดท ำป้ำย &ldquo;ประเภทอำหำรหรอืกลุม่อำหำร&rdquo; ซึง่ตอ้งมชีัน้หรอืพืน้ส ำหรับรองรับ

อำหำร 

 

2) กรณีทีส่ถำนทีน่ ำเขำ้และทีเ่ก็บอยูค่นละที ่

 

1) จัดท ำป้ำยคงทน ถำวร แสดงชือ่สถำนทีน่ ำเขำ้หรอืบรษัิท ตดิหรอืแขวนไวภ้ำยนอกสถำนทีใ่นทีเ่ปิดเผยเห็นไดง้ำ่ย 

 

2) จัดท ำป้ำยทีค่งทนถำวรทีม่ขีอ้ควำม &ldquo;สถำนทีน่ ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร&rdquo; ตดิดำ้นหนำ้ของ

สถำนทีน่ ำเขำ้ 

 

3) จัดท ำป้ำยคงทน ถำวร ทีม่ขีอ้ควำม &ldquo;สถำนทีเ่ก็บอำหำร&rdquo; ตดิไวด้ำ้นหนำ้หอ้งหรอืบรเิวณทีเ่ก็บอำหำร 

 

4) กรณีในสถำนทีเ่ก็บอำหำรมหีลำยอำคำร/โกดงั ตอ้งแสดงป้ำย &ldquo;สถำนทีเ่ก็บอำหำร&rdquo; ทีค่งทนถำวรเห็นได ้

ชดัเจน ดำ้นหนำ้อำคำร/โกดงั 

 

5) กรณีในสถำนทีเ่ก็บอำหำรมหีลำยหอ้งเก็บ ตอ้งแสดงป้ำย &ldquo;สถำนทีเ่ก็บอำหำร&rdquo; หนำ้หอ้งเก็บอำหำร 

 

6) กรณีทีห่อ้งเก็บอำหำรเป็นลักษณะโกดงัหรอืหอ้งเก็บอำหำรทีม่กีำรใชพ้ืน้ทีเ่ก็บร่วมกับสนิคำ้ของบรษัิทอืน่ ซึง่อำจเป็นชัน้หรอื

พำเลทใหจ้ัดท ำป้ำย&ldquo;สถำนทีเ่ก็บอำหำรของบรษัิท........&rdquo;เพือ่บง่ชีว้ำ่เป็นของบรษัิททีจ่ะขออนุญำต 

 

7) ภำยในหอ้งเก็บอำหำรหรอืชัน้ หรอืพำเลท ใหจั้ดท ำป้ำย &ldquo;ประเภทอำหำรหรอืชนดิอำหำร&rdquo; ซึง่ตอ้งมชีัน้หรอื

พืน้ส ำหรับรองรับอำหำร 

 

เงือ่นไข 

 

1. กำรยืน่ค ำขอเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร (แบบ ส.5) ครอบคลมุกจิกรรมตำ่งๆ 

ดงัตอ่ไปนี้ 

 

1) เพิม่ประเภทอำหำร 

 

2) กำรเพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร 

 

3) กำรแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงหอ้งเก็บอำหำร เชน่ ยำ้ยหอ้งเก็บอำหำร เพิม่หอ้งเก็บอำหำร เปลีย่นชัน้ทีเ่ก็บอำหำร เพิม่ลดพืน้ที่

ทีห่อ้งเก็บ 

 

2. กำรขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.9) 

 

 3. กำรขอยำ้ยสถำนทีน่ ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักรและสถำนทีเ่ก็บอำหำร (แบบ อ.10) 

 

4. ผูย้ืน่ค ำขอ ตอ้งสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับสถำนทีแ่ละผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้และมอี ำนำจตดัสนิใจและลงนำม

รับทรำบขอ้บกพร่องได ้(กรณีไมใ่ชผู่ด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจนงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลใหม้หีนังสอื

มอบอ ำนำจเป็นผูด้ ำเนนิกำรแทนแนบดว้ย) 

 

5. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนดว้ยตนเองโดยกำรยืน่ค ำขอที ่OSSC ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

6. ก ำหนดใหผู้ย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดเรยีงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พรอ้มตรวจสอบใหค้รบถว้นถกูตอ้งตำมแบบ



ตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง (Checklist) (แบบ ส.5แลว้แตก่รณี) (แบบ อ.9) (แบบ อ.10)(ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิ

ตำมภำคผนวก 2) 

 

7. เอกสำรทีต่อ้งลงนำมโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคล ไดแ้ก ่

 

- แบบค ำขอเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร (แบบ ส.5) 

 

- แบบค ำขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.9) 

 

- แบบค ำขอยำ้ยสถำนทีน่ ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักรและสถำนทีเ่ก็บอำหำร (แบบ อ.10) 

 

- ค ำรับรองประกอบกำรขออนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร 

 

- หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีเ่ก็บอำหำรหรอืสญัญำเชำ่สถำนทีเ่ก็บอำหำร (ฉบบัจรงิ) 

 

8. กำรขออนุญำตน ำเขำ้อำหำรทีเ่ป็นผลติภัณฑต์อ้งไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นอำหำรใหมแ่ละอำหำรทีม่อีำหำรใหมเ่ป็นสว่นผสม (Novel 

Food) (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีคู่ม่อืส ำหรับประชำชน เรือ่ง กำรขอประเมนิควำมปลอดภัยของอำหำร) 

 

9.กำรขออนุญำตน ำเขำ้อำหำรทีเ่ป็นผลติภัณฑต์อ้งไมม่กีำรใชว้ตัถหุำ้มใชใ้นอำหำรและหรอือำหำรทีห่ำ้มผลติ น ำเขำ้หรอื

จ ำหน่ำยตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

10. กำรออกใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักรจะพจิำรณำตำมทีต่ัง้ของสถำนทีน่ ำเขำ้ทีป่รำกฏทีอ่ยูต่ำม

หลกัฐำนกำรจดทะเบยีนพำณชิยก์จิตำมกฎหมำยเทำ่นัน้ 

 

11.ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดสำมำรถออกใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักรครอบคลมุทกุประเภทอำหำร แต่

กำรขอรับเลขสำรบบอำหำรส ำหรับผลติภัณฑอ์ำหำรประเภททีไ่ม่ไดม้อบอ ำนำจใหส้ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัเป็นผูอ้นุญำตนัน้ 

ผูรั้บอนุญำตตอ้งยืน่ขอรับเลขสำรบบอำหำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเทำ่นัน้ 

 

12. ตอ้งมสีถำนทีเ่ก็บอำหำร 1 แหง่เป็นอย่ำงนอ้ย และสำมำรถมสีถำนทีเ่ก็บอำหำรไดม้ำกกวำ่ 1 แหง่ในรำชอำณำจักร จะ

เพิม่เตมิหรอืยกเลกิไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

 

13. กำรไมอ่นุญำตค ำขอ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรอืส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัจะพจิำรณำไมอ่นุญำตค ำขอฯ 

ในกรณีทีผ่ลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแลว้พบวำ่ไม่สมบรูณ์หรอืไมถ่กูตอ้งตำมหลกักฎหมำยและหลกัวชิำกำร หรอืไม่

สอดคลอ้งตำมรำยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับประชำชน 

 

14.ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูรั้บบรกิำรจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึขอ้บกพร่องมเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูรั้บบรกิำรละทิง้ค ำขอ 

 

15. กรณีสถำนทีเ่ก็บอำหำรมคีวำมซับซอ้นหรอืมคีวำมคำบเกีย่วของกำรปฏบิตัติำมกฏหมำยหลำยฉบับ ตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำ

โดยคณะท ำงำน/ คณะกรรมกำร/ หรอืผูเ้ชีย่วชำญ จะตอ้งใชเ้วลำเพิม่จำกทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบับนีป้ระมำณ 15-45 วนั 

 

 

 

หมำยเหต ุขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้นและถูกตอ้งจนถงึพจิำรณำ

แลว้เสร็จและบนัทกึขอ้มลูกำรอนุญำตในระบบสำรสนเทศ ไม่นับรวมระยะเวลกำรชีแ้จงขอ้มูลของผูป้ระกอบกำร กำรพจิำรณำจำก

คณะท ำงำน/ คณะกรรมกำร/ หรอืผูเ้ชีย่วชำญ และระยะเวลำทีผู่ป้ระกอบกำรยืน่ผำ่นส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 



 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรณีสถำนทีน่ ำเขำ้ตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ : 
ตดิตอ่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) 
ชัน้ 4 ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
88/24 กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์นนทบรุ ี11000 
โทรศพัท:์ 0 2590 7443, 0 2590 7320  

หรอืตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรณีสถำนทีน่ ำเขำ้ตัง้อยูใ่นตำ่งจังหวดั : 
ตดิตอ่ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ณ จังหวัดทีส่ถำนทีน่ ำเขำ้
ตัง้อยู่ 
(กลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสำธำรณสขุ)  
สำมำรถดรูำยละเอยีดชอ่งทำงกำรตดิตอ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัเพิม่เตมิ หรอืตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 
ผูย้ืน่ค ำขอยืน่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 

ณ ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center : OSSC) 
 

(หมำยเหต:ุ (กรณียืน่ค ำขอฯ ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดให ้
เป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัทีก่ ำหนดไว ้
))  

0 นำท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและเอกสำร
หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำและแจง้เงือ่นไขกำรพจิำรณำค ำ

ขอฯ 

 
(หมำยเหต:ุ (1.กรณีเอกสำรไม่ครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อื
ประชำชน ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องตำมบนัทกึ
ขอ้บกพร่องใหเ้จำ้หนำ้ที ่ภำยใน 10 วนัท ำกำรและลงนำมในใบ
แจง้เงือ่นไขกำรพจิำรณำค ำขอ 
2.กรณีเอกสำรครบถว้นถกูตอ้ง ผูย้ืน่ค ำขอช ำระเงนิตำมอตัรำ
คำ่ใชจ้่ำยทีก่ ำหนด ดรูำยละเอยีดตำมบญัชแีนบทำ้ยประกำศ
กระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอ
ในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 

บญัชทีี ่1 และไดรั้บใบรับค ำขอ 
))  

30 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

3) กำรพจิำรณำ 2 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เจำ้หนำ้ทีผู่ป้ระเมนิ/คณะประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชำญ ด ำเนนิกำร

ประเมนิควำมถูกตอ้งและสอดคลอ้งตำมกฎหมำยดำ้นเอกสำร 
 

(หมำยเหต:ุ (1. กรณีเอกสำรไมถ่กูตอ้งหรอืไม่สอดคลอ้งตำม
กฎหมำยใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องกบัเจำ้หนำ้ที่
ภำยในเวลำทีก่ ำหนด 
2. ไมนั่บรวมระยะเวลำกำรแกไ้ขรำยละเอยีดและเตรยีมควำม
พรอ้มของสถำนทีผ่ลติของผูป้ระกอบกำร 
3. กรณีสถำนทีน่ ำเขำ้อำหำรตัง้อยูต่ำ่งจังหวดัระยะเวลำกำร
พจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำน
สำธำรณสขุจังหวดัทีก่ ำหนดไว ้
))  

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำต 
 

 
(หมำยเหต:ุ (กรณีสถำนทีน่ ำเขำ้อำหำรตัง้อยูต่ำ่งจังหวดั
ระยะเวลำกำรพจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีก่ ำหนดไว)้)  

2 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

5) - 

เจำ้หนำ้ทีแ่จง้ผลกำรพจิำรณำหลงัเสร็จสิน้กำรพจิำรณำออก

ใบสัง่ช ำระคำ่ธรรมเนยีม (แลว้แตก่รณี) และสง่มอบใบอนุญำต
ใหผู้ป้ระกอบกำร 

(หมำยเหต:ุ -)  

90 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

รำยกำรเอกสำรประกอบกำรยืน่ค ำขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรำยกำร
ในใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (แบบ ส.5) 

(ตอ่ 1 รำยกำร) มดีงันี ้

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

แบบค ำขอเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้

มำในรำชอำณำจกัร (แบบ ส.5) (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิตำม

ภำคผนวก 3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

3) 

 

ใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (แบบ อ.7) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชก้รณีทีต่อ้งกำรแกไ้ขสิง่ทีป่รำกฏใน อ.7 ไดแ้ก ่เพิม่
ประเภทอำหำร เพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร ยกเลกิสถำนทีเ่ก็บอำหำร) 

ส ำนักอำหำร 

4) 

 

แปลนพืน้แสดงบรเิวณของหอ้งเก็บอำหำร พรอ้มประโยชนใ์ชส้อย

ของหอ้งหรอืบรเิวณตำ่งๆ ในช ัน้ของอำคำรทีใ่ชเ้ก็บอำหำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีเพิม่ประเภทอำหำร เพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร ยำ้ยหอ้ง
เก็บอำหำร เพิม่หอ้งเก็บอำหำร เปลีย่นชัน้ทีเ่ก็บอำหำร เพิม่ลดพืน้ทีท่ี่

หอ้งเก็บ - ตอ้งระบชุือ่บรษัิทผูน้ ำเขำ้ และระบเุลขทีต่ัง้ของสถำนทีเ่ก็บ
อำหำร 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

- ตอ้งแสดงทศิทำงเดนิผ่ำนเขำ้-ออก แตล่ะหอ้งในแบบแปลนดว้ย 

- กรณีอำคำรมหีลำยชัน้ ใหส้ง่เฉพำะแปลนพืน้ชัน้1  หรอืชัน้ จ ีพรอ้มระบุ
ทำงเขำ้-ออก ทีใ่ชใ้นกำรล ำเลยีงอำหำร และแปลนพืน้ชัน้ทีใ่ชเ้ก็บ

อำหำร ทัง้นีต้อ้งระบจุ ำนวนชัน้และระบกุำรใชท้ ำประโยชนข์องชัน้อืน่ๆ 
แตล่ะชัน้   

- กรณีสถำนทีน่ ำเขำ้และสถำนทีเ่ก็บอยูเ่ลขทีเ่ดยีวกนั ใหร้ะบตุ ำแหน่ง
ของสถำนทีน่ ำเขำ้ (office) ดว้ย 

- กำรจัดหอ้งหรอืบรเิวณทีเ่ก็บอำหำร ตอ้ง 

1 ใหแ้สดงกำรจัดแยกเก็บอำหำรแตล่ะชนดิเป็นสดัสว่น 
2 ใหแ้สดงระบบกำรถำ่ยเทอำกำศ ระบบแสงสวำ่ง 

3 ใหแ้สดงอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรเก็บและรักษำคณุภำพของอำหำรใหค้ง
สภำพตำมควำมจ ำเป็น และระบอุณุหภมูใินกำรเก็บรักษำ 

) 

5) 
 

ค ำรบัรองประกอบกำรขออนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำใน
รำชอำณำจกัร (เฉพำะกรณีทีไ่มม่กีำรตรวจสถำนที)่ (พมิพ/์ 

เขยีนตวับรรจงครบถว้น (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิตำม
ภำคผนวก 4) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเพิม่ประเภทอำหำร เพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร ยำ้ยหอ้ง

เก็บอำหำร เพิม่หอ้งเก็บอำหำร เปลีย่นชัน้ทีเ่ก็บอำหำร เพิม่ลดพืน้ทีท่ี่
หอ้งเก็บ) 

ส ำนักอำหำร 

6) 

 

ภำพภำ่ยประกอบค ำรบัรองประกอบกำรขออนุญำตน ำหรอืส ัง่

อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (เฉพำะกรณีทีไ่มม่กีำรตรวจ
สถำนที)่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีเพิม่ประเภทอำหำร เพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร ยำ้ยหอ้ง

เก็บอำหำร เพิม่หอ้งเก็บอำหำร เปลีย่นชัน้ทีเ่ก็บอำหำร เพิม่ลดพืน้ทีท่ี่
หอ้งเก็บ 2. เนือ่งจำกไมม่กีำรตรวจประเมนิสถำนที ่โดยจะเฝ้ำระวงั

ตรวจสอบ สถำนทีภ่ำยหลงัตอ่ไป ทัง้นีส้ำมำรถถำ่ยภำพดว้ยกลอ้ง
ดจิติอล แลว้พมิพภ์ำพในกระดำษขนำด เอ 4 ไมใ่ชภ้ำพตกแตง่แกไ้ขที่

ไมต่รงกับสถำนทีจ่รงิ  โดยระบชุือ่สถำนที ่ทีอ่ยูแ่ละผูข้ออนุญำตลงชือ่

ก ำกบัทกุหนำ้ และลงลำยมอืชือ่โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่ี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทั่วไป

ทีม่อี ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรทกุแผน่ โดย 
1 กรณีทีส่ถำนทีน่ ำเขำ้และทีเ่ก็บอยู่ทีเ่ดยีวกนั 

1) ภำพอำคำรดำ้นหนำ้ของสถำนทีน่ ำเขำ้พรอ้มทัง้แสดงป้ำย “สถำนที่

น ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักรและสถำนทีเ่ก็บอำหำร” ทีค่งทน
ถำวรเห็นไดช้ดัเจน 

2) ภำพบรเิวณใกลเ้คยีงโดยรอบของสถำนทีเ่ก็บอำหำรโดยตดิตวัอำคำร
ทกุดำ้น 

3) ภำพหนำ้หอ้งเก็บอำหำรพรอ้มทัง้แสดงป้ำย “สถำนทีเ่ก็บอำหำร” ที่
คงทนถำวร 

4) ภำพภำยในหอ้งเก็บอำหำรทกุดำ้นพรอ้มป้ำย ประเภทอำหำรหรอืชนดิ

อำหำร” ซึง่สำมำรถมองเห็นชัน้หรอืพืน้ส ำหรับรองรับอำหำร 
2 กรณีทีส่ถำนทีน่ ำเขำ้และทีเ่ก็บอยูค่นละที ่

1) ภำพอำคำรดำ้นหนำ้ของสถำนทีน่ ำเขำ้ พรอ้มทัง้แสดงป้ำย “สถำนที่
น ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร” ทีค่งทนถำวรเห็นไดช้ดัเจน 

2) ภำพอำคำรดำ้นหนำ้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร พรอ้มทัง้แสดงป้ำย 

“สถำนทีเ่ก็บอำหำร” ที ่คงทนถำวรเห็นไดช้ดัเจน (แลว้แตก่รณี) 
3) กรณีในสถำนทีเ่ก็บอำหำรมหีลำยอำคำร/โกดงั ตอ้งแสดงป้ำย 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

“สถำนทีเ่ก็บอำหำร” ทีค่งทนถำวรเห็นไดช้ดัเจน (แลว้แตก่รณี) 

4) กรณีในสถำนทีเ่ก็บอำหำรมหีลำยหอ้งเก็บ ตอ้งแสดงป้ำย “สถำนที่
เก็บอำหำร” หนำ้หอ้งเก็บอำหำร ทีค่งทนถำวรเห็นไดช้ดัเจน (แลว้แต่

กรณี) 
5) กรณีทีห่อ้งเก็บอำหำรเป็นลักษณะโกดงัหรอืหอ้งเก็บอำหำรทีม่กีำรใช ้

พืน้ทีเ่ก็บร่วมกับสนิคำ้ของบรษัิทอืน่ซึง่อำจเป็นชัน้หรอืพำเลทตอ้งแสดง
ป้ำย“สถำนทีเ่ก็บอำหำรของบรษัิท........”เพือ่บง่ชีว้ำ่เป็นของบรษัิททีจ่ะ

ขออนุญำต  

6) ภำพภำยในหอ้งเก็บอำหำรทกุดำ้นพรอ้มป้ำย“ชือ่อำหำรแตล่ะประเภท
หรอืชนดิอำหำร” ซึง่สำมำรถมองเห็นชัน้หรอืพืน้ส ำหรับรองรับอำหำร 

7) ภำพบรเิวณใกลเ้คยีงโดยรอบของสถำนทีเ่ก็บอำหำรโดยตดิตวัอำคำร
ทกุดำ้น 

) 

7) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีฉ่บบัจรงิหรอืส ำเนำสญัญำเชำ่สถำนที่
น ำเขำ้และสถำนทีเ่ก็บอำหำร (กรณีทีผู่ด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดเ้ป็น

เจำ้ของกรรมสทิธิ)์(ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิตำมภำคผนวก 5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

8) 

 

ทะเบยีนบำ้นของสถำนทีเ่ก็บอำหำร (กรณีขอเพิม่สถำนทีเ่ก็บ

อำหำรแหง่ใหม)่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลง
นำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจ

ลงนำม) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

แผนทีต่ ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีเพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร 

- ตอ้งระบสุ ิง่ปลกูสรำ้งบรเิวณใกลเ้คยีง แสดงชือ่ถนนและจุดสงัเกตของ

สถำนทีท่ีข่ออนุญำต เชน่ วดั โรงเรยีน เป็นตน้ 
- ตอ้งระบชุือ่บรษัิทผูน้ ำเขำ้ และระบเุลขทีต่ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร 

2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม
หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

- 

10) 

 

แผนผงัแสดงต ำแหนง่พรอ้มประโยชนใ์ชส้อยของอำคำรตำ่งๆ ใน

บรเิวณทีต่ ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำรและบรเิวณขำ้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีเพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร 

- ตอ้งระบสุ ิง่ปลกูสรำ้งบรเิวณ เชน่ โรงอำหำร อำคำรส ำนักงำน หรอืทีต่ัง้

ของบรษัิทอืน่ เป็นตน้ 
- ตอ้งระบชุือ่บรษัิทผูน้ ำเขำ้ และระบเุลขทีต่ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร 

 2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม
หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม 

) 

- 

11) 
 

แปลนพืน้แสดงบรเิวณของหอ้งเก็บอำหำร พรอ้มประโยชนใ์ชส้อย
ของหอ้งหรอืบรเิวณตำ่งๆ ในช ัน้ของอำคำรทีใ่ชเ้ก็บอำหำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเพิม่ประเภทอำหำร เพิม่สถำนทีเ่ก็บอำหำร ยกเลกิ

สถำนทีเ่ก็บอำหำร ยำ้ยหอ้งเก็บอำหำร เพิม่หอ้งเก็บอำหำร เปลีย่นชัน้ที่

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เก็บอำหำร เพิม่ลดพืน้ทีท่ีห่อ้งเก็บ 2.- ตอ้งระบชุือ่บรษัิทผูน้ ำเขำ้ และ

ระบเุลขทีต่ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร (รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำร
หรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บ

มอบอ ำนำจทั่วไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 
- ตอ้งแสดงทศิทำงเดนิผ่ำนเขำ้-ออก แตล่ะหอ้งในแบบแปลนดว้ย 

- กรณีอำคำรมหีลำยชัน้ ใหส้ง่เฉพำะแปลนพืน้ชัน้ 1 หรอืชัน้ จ ีพรอ้มระบุ
ทำงเขำ้-ออก ทีใ่ชใ้นกำรล ำเลยีงอำหำร และแปลนพืน้ชัน้ทีใ่ชเ้ก็บ

อำหำร ทัง้นีต้อ้งระบจุ ำนวนชัน้และระบกุำรใชท้ ำประโยชนข์องชัน้อืน่ๆ 

แตล่ะชัน้   
- กรณีสถำนทีน่ ำเขำ้และสถำนทีเ่ก็บอยูเ่ลขทีเ่ดยีวกนั ใหร้ะบุต ำแหน่ง

ของสถำนทีน่ ำเขำ้ (office) ดว้ย 
- กำรจัดหอ้งหรอืบรเิวณทีเ่ก็บอำหำร ตอ้ง 

1 ใหแ้สดงกำรจัดแยกเก็บอำหำรแตล่ะชนดิเป็นสดัสว่น 

2 ใหแ้สดงระบบกำรถำ่ยเทอำกำศ ระบบแสงสวำ่ง 
3 ใหแ้สดงอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรเก็บและรักษำคณุภำพของอำหำรใหค้ง

สภำพตำมควำมจ ำเป็น และระบอุณุหภูมใินกำรเก็บรักษำ 
) 

12) 

 

ใบทะเบยีนกำรคำ้หรอืใบทะเบยีนพำณชิย ์(เฉพำะกรณีเป็นบุคคล

ธรรมดำ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงลำ่สดุ และคดัลอกส ำเนำ

จำกกระทรวงพำณิชยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม
หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (เฉพำะกรณีเป็นนติ ิ
บุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงลำ่สดุ ตอ้งมคีรบทกุหนำ้มี

วตัถปุระสงคเ์กีย่วกบักำรน ำเขำ้อำหำรเพือ่จ ำหน่ำยและคดัลอกส ำเนำ
จำกกระทรวงพำณิชยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม

หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

14) 

 

เอกสำรกำรแจง้แกไ้ขทีอ่ยูข่องสถำนทีท่ ีไ่ดร้บัอนุญำตไวจ้ำก

ส ำนกังำนเขต กระทรวงมหำดไทย ทีส่ถำนทีร่บัอนุญำตน ัน้ต ัง้อยู ่

หรอืทะเบยีนบำ้นของสถำนทีน่ ำเขำ้และ/หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำรที่
ไดร้บัอนุญำตไวท้ีไ่ดม้กีำรแจง้แกไ้ขทีอ่ยูข่องสถำนทีน่ ัน้แลว้จำก

ส ำนกังำนเขต กระทรวงมหำดไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีเปลีย่นแปลงทีต่ัง้/ทีอ่ยู ่ของสถำนทีน่ ำหรอืสัง่อำหำร

เขำ้มำในรำชอำณำจักร หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำร 2, รับรองส ำเนำโดยผู ้

ด ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติิ
บคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

กรมกำรปกครอง 

15) 

 

หนงัสอืเดนิทำง (passport) และส ำเนำหนงัสอือนุญำตใหท้ ำงำน

ในประเทศ (work permit) (เฉพำะกรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็นชำว
ตำ่งดำ้ว) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมกำรจัดหำงำน 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(1. กรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงลำ่สดุ 

2.รับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูเ้ป็นเจำ้ของผูถ้อืหนังสอืเดนิทำงและหนังสอื
อนุญำตใหท้ ำงำนในประเทศ) 

16) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูด้ ำเนนิ
กจิกำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงลำ่สดุ 

2. รับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูเ้ป็นเจำ้ของผูถ้อืบตัร) 

กรมกำรปกครอง 

17) 
 

หลกัฐำนเอกสำรกำรแจง้เปลีย่นชือ่ตวั-ชือ่สกลุ ของผูร้บัอนุญำต
หรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมแตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
2. รับรองส ำเนำโดยเจำ้ของชือ่-สกลุ ) 

กรมกำรปกครอง 

18) 

 

หนงัสอืบญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) (เฉพำะกรณีเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงลำ่สดุ ตอ้งมคีรบทกุหนำ้

และคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณชิยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม

หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรประกอบธุรกจินติบิุคคลตำ่งดำ้ววำ่ไมข่ดั

พระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว พ.ศ.2542 หรอื

หนงัสอืไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) (เฉพำะกรณีทีม่จี ำนวน
หุน้ตำ่งชำตขิองบรษิทัต ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไป 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงลำ่สดุ ตอ้งมคีรบทกุหนำ้

และคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณชิยไ์วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม

หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

20) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำร
ดว้ยตนเอง) (แนบประกอบกำรยืน่ทุกกรณี) (พมิพ/์ เขยีนตวั

บรรจงครบถว้น) โดยตอ้งระบุอ ำนำจใหช้ดัเจน เช่น มอบใหย้ืน่ค ำ
ขอ/แกไ้ขเพิม่เตมิ/ลงชือ่รบัทรำบขอ้บกพรอ่ง และตดิอำกร

แสตมป์ 30 บำท ตอ่ผูร้บัมอบอ ำนำจ 1 คน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็น
บคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร

ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ (รับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูเ้ป็นเจำ้ของผูถ้อื
บตัร) 

2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 

จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ
ตอ้งแนบหนังสอืรับรองของนติบิคุคล พรอ้มส ำเนำบัตรประชำชน

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลและส ำเนำ
บตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ (รับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูเ้ป็นเจำ้ของผู ้

ถอืบตัร) 
 3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งเป็นฉบับทีไ่ดรั้บกำร

ตรวจสอบและรับรองจำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรหรอืส ำนักงำนสำธำรณสขุ

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

จังหวดัแลว้ (ผูรั้บมอบอ ำนำจรับรองส ำเนำถกูตอ้ง)  

) 

21) 

 

กรณียืน่ขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำใน

รำชอำณำจกัร (แบบ อ.9) มดีงันี ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

22) 

 

แบบค ำขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำใน

รำชอำณำจกัร (แบบ อ.9) (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิตำม

ภำคผนวก 6) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

23) 

 

ใบรบัแจง้ควำมทีร่ะบุวำ่ ใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำใน

รำชอำณำจกัรสูญหำยของสถำนตี ำรวจแหง่ทอ้งทีท่ ีใ่บอนุญำตน ัน้
สญูหำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีสญูหำย) 

- 

24) 
 

ใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (แบบ อ.7) ที่
ช ำรุดหรอืถกูท ำลำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีช ำรุดหรอืถูกท ำลำย) 

ส ำนักอำหำร 

25) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำร
ดว้ยตนเอง) (แนบประกอบกำรยืน่ทุกกรณี) (พมิพ/์ เขยีนตวั

บรรจงครบถว้น) โดยตอ้งระบุอ ำนำจใหช้ดัเจน เช่น มอบใหย้ืน่ค ำ

ขอ/แกไ้ขเพิม่เตมิ/ลงชือ่รบัทรำบขอ้บกพรอ่ง และตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท ตอ่ผูร้บัมอบอ ำนำจ 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็น

บคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร
ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ (รับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูเ้ป็นเจำ้ของผูถ้อื

บตัร) 
2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 

จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ
ตอ้งแนบหนังสอืรับรองของนติบิคุคล พรอ้มส ำเนำบัตรประชำชน

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลและส ำเนำ

บตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ (รับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูเ้ป็นเจำ้ของผู ้
ถอืบตัร) 

 3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งเป็นฉบับทีไ่ดรั้บกำร
ตรวจสอบและรับรองจำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรหรอืส ำนักงำนสำธำรณสขุ

จังหวดัแลว้ (ผูรั้บมอบอ ำนำจรับรองส ำเนำถกูตอ้ง)  

) 

ส ำนักอำหำร 

26) 

 

กรณียืน่ขอยำ้ยสถำนทีน่ ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร

และสถำนทีเ่ก็บอำหำร (แบบ อ.10) มดีงันี ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

27) 

 

ค ำขออนุญำตยำ้ยสถำนทีน่ ำเขำ้หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำร (แบบ อ.

10) (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิตำมภำคผนวก 7) 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

28) 
 

ใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (แบบ อ.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

29) 

 

ใบทะเบยีนกำรคำ้หรอืใบทะเบยีนพำณชิย ์(เฉพำะกรณีเป็นบุคคล

ธรรมดำ) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีทีม่กีำรยำ้ยทีอ่ยูล่ำ่สดุ 
2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม

หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

30) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (เฉพำะกรณีเป็นนติ ิ
บุคคล) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีทีม่กีำรยำ้ยทีอ่ยูล่ำ่สดุ 

2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม
หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

31) 
 

ทะเบยีนบำ้นของสถำนทีน่ ำเขำ้ (แหง่ใหม)่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีทีม่กีำรยำ้ยสถำนทีน่ ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำใน
รำชอำณำจักร หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำรไปยังทีใ่หม่ 

2.รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม
หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

32) 

 

แผนทีต่ ัง้ของสถำนทีน่ ำเขำ้ (แหง่ใหม)่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลง

นำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจ
ลงนำม) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

33) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีฉ่บบัจรงิหรอืส ำเนำสญัญำเชำ่สถำนที่
น ำเขำ้และสถำนทีเ่ก็บอำหำร (กรณีทีผู่ด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดเ้ป็น

เจำ้ของกรรมสทิธิ)์ (ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีภ่ำคผนวก 8) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ( 
) 

- 

34) 

 

ภำพภำ่ยสถำนทีน่ ำเขำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีทีม่กีำรยำ้ยสถำนทีน่ ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำใน
รำชอำณำจักร 

2. เนือ่งจำกไมม่กีำรตรวจประเมนิสถำนที ่โดยจะเฝ้ำระวงัตรวจสอบ 

สถำนทีภ่ำยหลงัตอ่ไป ทัง้นีส้ำมำรถถำ่ยภำพดว้ยกลอ้งดจิติอล แลว้พมิพ์
ภำพในกระดำษขนำด เอ 4 ไม่ใชภ้ำพตกแตง่แกไ้ขทีไ่มต่รงกับสถำนที่

จรงิ  โดยระบชุือ่สถำนที ่ทีอ่ยู่และผูข้ออนุญำตลงชือ่ก ำกบัทกุหนำ้ และ
ลงลำยมอืชือ่โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม

หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

รับรองเอกสำรทกุแผน่ โดย 

1 กรณีทีส่ถำนทีน่ ำเขำ้และทีเ่ก็บอยู่ทีเ่ดยีวกนั 
1) ภำพอำคำรดำ้นหนำ้ของสถำนทีน่ ำเขำ้พรอ้มทัง้แสดงป้ำย “สถำนที่

น ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักรและสถำนทีเ่ก็บอำหำร” ทีค่งทน
ถำวรเห็นไดช้ดัเจน 

2) ภำพบรเิวณใกลเ้คยีงโดยรอบของสถำนทีเ่ก็บอำหำรโดยตดิตวัอำคำร
ทกุดำ้น 

3) ภำพหนำ้หอ้งเก็บอำหำรพรอ้มทัง้แสดงป้ำย “สถำนทีเ่ก็บอำหำร” ที่

คงทนถำวร 
4) ภำพภำยในหอ้งเก็บอำหำรทกุดำ้นพรอ้มป้ำย ประเภทอำหำรหรอืชนดิ

อำหำร” ซึง่สำมำรถมองเห็นชัน้หรอืพืน้ส ำหรับรองรับอำหำร 
2 กรณีทีส่ถำนทีน่ ำเขำ้และทีเ่ก็บอยูค่นละที ่

1) ภำพอำคำรดำ้นหนำ้ของสถำนทีน่ ำเขำ้ พรอ้มทัง้แสดงป้ำย “สถำนที่

น ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร” ทีค่งทนถำวรเห็นไดช้ดัเจน 
2) ภำพอำคำรดำ้นหนำ้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร พรอ้มทัง้แสดงป้ำย 

“สถำนทีเ่ก็บอำหำร” ที ่คงทนถำวรเห็นไดช้ดัเจน (แลว้แตก่รณี) 
3) กรณีในสถำนทีเ่ก็บอำหำรมหีลำยอำคำร/โกดงั ตอ้งแสดงป้ำย 

“สถำนทีเ่ก็บอำหำร” ทีค่งทนถำวรเห็นไดช้ดัเจน (แลว้แตก่รณี) 
4) กรณีในสถำนทีเ่ก็บอำหำรมหีลำยหอ้งเก็บ ตอ้งแสดงป้ำย “สถำนที่

เก็บอำหำร” หนำ้หอ้งเก็บอำหำร ทีค่งทนถำวรเห็นไดช้ดัเจน (แลว้แต่

กรณี) 
5) กรณีทีห่อ้งเก็บอำหำรเป็นลักษณะโกดงัหรอืหอ้งเก็บอำหำรทีม่กีำรใช ้

พืน้ทีเ่ก็บร่วมกับสนิคำ้ของบรษัิทอืน่ซึง่อำจเป็นชัน้หรอืพำเลทตอ้งแสดง
ป้ำย“สถำนทีเ่ก็บอำหำรของบรษัิท........”เพือ่บง่ชีว้ำ่เป็นของบรษัิททีจ่ะ

ขออนุญำต  

6) ภำพภำยในหอ้งเก็บอำหำรทกุดำ้นพรอ้มป้ำย“ชือ่อำหำรแตล่ะประเภท
หรอืชนดิอำหำร” ซึง่สำมำรถมองเห็นชัน้หรอืพืน้ส ำหรับรองรับอำหำร 

7) ภำพบรเิวณใกลเ้คยีงโดยรอบของสถำนทีเ่ก็บอำหำรโดยตดิตวัอำคำร
ทกุดำ้น 

) 

35) 
 

ทะเบยีนบำ้นของสถำนทีเ่ก็บอำหำร (แหง่ใหม)่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลง

นำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจ

ลงนำม) 

กรมกำรปกครอง 

36) 

 

แผนทีต่ ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณียำ้ยสถำนทีเ่ก็บอำหำรไปยังทีเ่ก็บแหง่ใหม่ 

- ตอ้งระบสุ ิง่ปลกูสรำ้งบรเิวณใกลเ้คยีง แสดงชือ่ถนนและจุดสงัเกตของ
สถำนทีท่ีข่ออนุญำต เชน่ วดั โรงเรยีน เป็นตน้ 

- ตอ้งระบชุือ่บรษัิทผูน้ ำเขำ้ และระบเุลขทีต่ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร 
2. รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำม

หนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำม) 

- 

37) 
 

แผนผงัแสดงต ำแหนง่พรอ้มประโยชนใ์ชส้อยของอำคำรตำ่งๆ ใน
บรเิวณทีต่ ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำรและบรเิวณขำ้งเคยีง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ตอ้งระบสุ ิง่ปลกูสรำ้งบรเิวณ เชน่ โรงอำหำร อำคำร

ส ำนักงำน หรอืทีต่ัง้ของบรษัิทอืน่ เป็นตน้ 
2. ตอ้งระบชุือ่บรษัิท เลขทีต่ัง้และลงลำยมอืชือ่โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอื

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

กรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบ

อ ำนำจทั่วไปทีม่อี ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรทกุแผน่) 
) 

38) 
 

แปลนพืน้แสดงบรเิวณของหอ้งเก็บอำหำร พรอ้มประโยชนใ์ชส้อย
ของหอ้งหรอืบรเิวณตำ่งๆ ในช ัน้ของอำคำรทีใ่ชเ้ก็บอำหำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณียำ้ยสถำนทีเ่ก็บอำหำร 

 - ตอ้งระบชุือ่บรษัิทผูน้ ำเขำ้ และระบเุลขทีต่ัง้ของสถำนทีเ่ก็บอำหำร 
- ตอ้งแสดงทศิทำงเดนิผ่ำนเขำ้-ออก แตล่ะหอ้งในแบบแปลนดว้ย 

- กรณีอำคำรมหีลำยชัน้ ใหส้ง่เฉพำะแปลนพืน้ชัน้1  หรอืชัน้ จ ีพรอ้มระบุ

ทำงเขำ้-ออก ทีใ่ชใ้นกำรล ำเลยีงอำหำร และแปลนพืน้ชัน้ทีใ่ชเ้ก็บ
อำหำร ทัง้นีต้อ้งระบจุ ำนวนชัน้และระบกุำรใชท้ ำประโยชนข์องชัน้อืน่ๆ 

แตล่ะชัน้   
- กรณีสถำนทีน่ ำเขำ้และสถำนทีเ่ก็บอยูเ่ลขทีเ่ดยีวกนั ใหร้ะบตุ ำแหน่ง

ของสถำนทีน่ ำเขำ้ (office) ดว้ย 
- กำรจัดหอ้งหรอืบรเิวณทีเ่ก็บอำหำร ตอ้ง 

1 ใหแ้สดงกำรจัดแยกเก็บอำหำรแตล่ะชนดิเป็นสดัสว่น 

2 ใหแ้สดงระบบกำรถำ่ยเทอำกำศ ระบบแสงสวำ่ง 
3 ใหแ้สดงอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรเก็บและรักษำคณุภำพของอำหำรใหค้ง

สภำพตำมควำมจ ำเป็น และระบอุณุหภมูใินกำรเก็บรักษำ 
) 

- 

39) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำร

ดว้ยตนเอง) (แนบประกอบกำรยืน่ทุกกรณี) (พมิพ/์ เขยีนตวั
บรรจงครบถว้น) โดยตอ้งระบุอ ำนำจใหช้ดัเจน เช่น มอบใหย้ืน่ค ำ

ขอ/แกไ้ขเพิม่เตมิ/ลงชือ่รบัทรำบขอ้บกพรอ่ง และตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท ตอ่ผูร้บัมอบอ ำนำจ 1 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็น

บคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร
ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ (รับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูเ้ป็นเจำ้ของผูถ้อื

บตัร) 2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติิ

บคุคล) 

ส ำนักอำหำร 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค่ำพจิำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำร

กำรยือ่ขอเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้

ม ำ ใ น ร ำ ช อ ำ ณ ำ จ ั ก ร  ( แ บ บ ส . 5) 
 

(หมำยเหต:ุ (ดว้ยค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบับที ่77/2559 
เรือ่ง กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น
อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผู ้
ยืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 

  

 

2) ใบแทนใบอนุญำตน ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (อ.9) 

(หมำยเหต:ุ (ดว้ยค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบับที ่77/2559 

เรือ่ง กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผู ้
ยืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 ))  

3) คำ่พจิำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรกำร

ยืน่กำรขอยำ้ยสถำนทีน่ ำหรอืส ัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัรและ
ส ถ ำ น ที่ เ ก็ บ อ ำ ห ำ ร  ( แ บ บ  อ . 10) 

 

(หมำยเหต:ุ (ดว้ยค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบับที ่77/2559 
เรือ่ง กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์
สขุภำพ ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น
อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผู ้
ยืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ภำคผนวก 1 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) เปลีย่น เพิม่ หรอืลดผูด้ ำเนนิกจิกำร (เฉพำะนติบิคุคล)))  
3) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) เปลีย่นแปลงสถำนะนติบิคุคล))  
4) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) เพิม่ประเภท))  
5) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) แกไ้ขเปลีย่นชือ่ตวั-ช ือ่สกลุของผูรั้บอนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำร))  
6) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) แกไ้ขชือ่สถำนทีน่ ำเขำ้อำหำร))  
7) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) เพิม่สถำนทีเ่ก็บ))  
8) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงหอ้งเก็บอำหำร))  
9) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) แกไ้ขทีอ่ยูส่ถำนทีน่ ำเขำ้หรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำร))  
10) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ ส.5) กำรยกเลกิหรอืแกไ้ขกลุม่ประเภทอำหำร และยกเลกิสถำนทีเ่ก็บอำหำร))  
11) ภำคผนวก 2 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ อ.9) ขอใบแทน))  
12) ภำคผนวก 2 

(หมำยเหต:ุ ((แบบ อ.10) ยำ้นสถำนทีน่ ำเขำ้และสถำนทีเ่ก็บอำหำร))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร (N) กองอำหำร วรรณ

วสิำ  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  อำหำร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง ก ำหนดระยะเวลำกำร

ปฏบิตัริำชกำรเพือ่บรกิำรประชำชน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 5.0 วนัท ำกำร 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรอืสัง่อำหำรเขำ้มำ

ในรำชอำณำจักร (N) 1128270 กองอำหำร วรรณวสิำ   26/04/2563 13:05 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 21/05/2563 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


