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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการท่ีรับอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการท่ีรับอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ /สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ:สว่นกลาง/สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการ
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการท่ีรับอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีน่ าเข้าตัง้อยู่ในต่างจงัหวดั 

ทีอ่ยู่: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก(กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค) 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โทรศพัท์ 037-386-390 ต่อ 107/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
 การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใช้สถานท่ีเก็บอาหารเดมิต้องมีพืน้ท่ีหรือบริเวณเก็บอาหารจ านวนเพียงพอส าหรับการ
เพิ่มประเภทอาหารใหมด้่วยหากอาหารท่ีขอเพิ่มประเภทเป็นอาหารแชเ่ย็นหรือแชแ่ข็งจะต้องมีห้องเก็บท่ีรักษาอณุหภมูิ
ตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนัน้เพ่ือรักษาคณุภาพของอาหารและต้องมีบริเวณเพียงพอด้วยกรณีสถานท่ีเก็บ
อาหารไมเ่พียงพอหรือสถานท่ีเก็บอาหารเดมิไมมี่ห้องเก็บรักษาอณุหภมูิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนัน้ต้องเพิ่ม
สถานท่ีเก็บอาหารหรือเพิ่มห้องเก็บเพ่ือรักษาอณุหภมูิโดยต้องย่ืนค าขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตน าหรือสัง่
อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบส.5) และรายละเอียดอ่ืนๆเก่ียวกบัสถานท่ีตัง้และแบบแปลนแผนผงัรายละเอียด
ของสถานท่ีเก็บอาหารแหง่ใหมท่ี่ขอเพิ่มเตมิตามการเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร  
 
เง่ือนไข 
 การย่ืนค าขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบส.5) ครอบคลมุ
กิจกรรมตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
 (1) แก้ไขช่ือสถานท่ีน าเข้าอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนบคุคลผู้ รับอนญุาตหรือนิตบิคุคลผู้ รับอนญุาต ) 
 (2) แก้ไขท่ีอยูข่องสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (ไมใ่ชเ่ป็นการย้ายสถานท่ีท่ีรับอนญุาตไว้) เชน่การ
เปล่ียนแปลงเลขหมายประจ าบ้านเน่ืองจากส านกังานเขตแจ้งเปล่ียนแปลงแตส่ถานท่ีน าเข้ายงัคงตัง้อยูท่ี่เดมิ  
 (3) เปล่ียนช่ือ-สกลุของผู้ รับอนญุาต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือเปล่ียนช่ือ-สกลุของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิตบิคุคล) 
(ท่ีไมใ่ชเ่ป็นการเปล่ียนตวับคุคล) 
 (4) เปล่ียนเพิ่มหรือลดผู้ด าเนินกิจการ (กรณีนิตบิคุคล) 
 (5) ยกเลิกหรือแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารและยกเลิกสถานท่ีเก็บอาหาร (ท่ีมีมากกวา่ 1 แหง่) ท่ีได้รับอนญุาตไว้ใน
ใบอนญุาตน าเข้าอาหารส าหรับในกรณีท่ีมีการประกาศแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาหรือผู้ รับอนญุาตมีความประสงค์จะยกเลิกประเภทอาหารท่ีได้รับอนญุาตการน าเข้าอาหารไว้บางประเภทให้ผู้ รับ
อนญุาตย่ืนความประสงค์ขอแก้ไขกลุม่ประเภทอาหารหรือขอยกเลิกการน าเข้าอาหารบางประเภทหรือขอยกเลิกสถานท่ี
เก็บอาหารให้ถกูต้องตามหลกัฐานเอกสาร  
 (6) การเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
 (7) การแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงห้องเก็บอาหารเชน่ย้ายห้องเก็บอาหารเพิ่มห้องเก็บอาหารเปล่ียนชัน้ท่ีเก็บอาหารหรือ
เพิ่มเนือ้ท่ีห้องเก็บ 
 (8) การเปล่ียนแปลงสถานะนิตบิคุคลผู้ รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยการแปรสภาพนิตบิคุคล  
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  การรับค าขอท่ี ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
  ผู้ ย่ืนค าขอต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้และมีอ านาจตดัสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจเป็น
ผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 ก าหนดให้ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯสว่นเอกสารอ่ืนๆบคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจฯหรือผู้ รับมอบอ านาจ  
 การขออนญุาตน าเข้าอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่ (Novel Ingredients) ท่ียงั
ไมไ่ด้ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานการอนญุาตให้ใช้ในอาหารเป็นสว่นประกอบหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่ (Novel 
Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญและรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนญุาต
น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขอประเมินความ
ปลอดภยัของอาหาร) 
 การออกใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรจะพิจารณาตามท่ีตัง้ของสถานท่ีน าเข้าท่ีปรากฏท่ีอยู่
ตามหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชย์กิจตามกฎหมายเทา่นัน้  
 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถออกใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรครอบคลมุทกุประเภท
อาหารแตก่ารขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต
เชน่ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผู้ รับอนญุาตต้องย่ืนขอรับเลขสารบบอาหารท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเทา่นัน้  
 ต้องมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหง่เป็นอยา่งน้อยและสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารได้มากกวา่ 1 แหง่ในราชอาณาจกัร
จะเพิ่มเตมิหรือยกเลิกได้ตามความจ าเป็น 
 การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไมอ่นญุาตค าขอฯในกรณีท่ีผลการตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการหรือไมส่อดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน  
 การคืนค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯพร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯในกรณีท่ีผู้ ย่ืน
ค าขอฯไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

30 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี
ก าหนดและมาย่ืนท่ี
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครนายก 
 

0 นาที - (ด าเนินการโดยผู้
ย่ืนค าขอ) 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที - (ด าเนินการโดยผู้
ย่ืนค าขอ) 

6) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีน าเข้าอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดัคณะผู้
ประเมินของจงัหวดัประเมิน
ความถกูต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมายทัง้ด้าน
สถานท่ี (กรณีตรวจสถานท่ี) 
และด้านเอกสาร 

3วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

7) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามพิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาตและ
ลงนามสลกัหลงัใบอนญุาต
หรือหนงัสือถึง
ผู้ประกอบการ 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

8) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและสง่มอบ
ใบอนญุาตหรือหนงัสือให้
ผู้ประกอบการตอ่ไป 
 

90 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 5วนัท าการ 
 

13. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 7 วนัท าการ 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

2) 

กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ
บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) :  
2.ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบส.5)  

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

3) 
กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า

- 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนาใบ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

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

ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) ท่ีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลง
ช่ือสถานท่ีน าเข้า
ลา่สดุหรือ 
3.2 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
ท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือ
นิตบิคุคลสถานท่ี
น าเข้าลา่สดุ 
(คดัลอกจา
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3.3 ส าเนาหนงัสือ
รับรองสญัชาติ
ของนิตบิคุคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บคุคลท่ีเป็น
บริษัท) )(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) ในกรณีท่ี
ผู้ขออนญุาตเป็น
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นิตบิคุคลตา่งด้าว
ต้องย่ืนหนงัสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บคุคลตา่งด้าว
จากกระทรวง
พาณิชน์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจ
คนตา่งด้าวพ.ศ. 
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนญุาตจ านวน 1 
ฉบบัหรือบตัร
สง่เสริมการลงทนุ
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ
ผลิตเพ่ือจ าหนา่ย
จากส านกังาน
คณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ 
(บีโอไอ)) 

4) 

กรณีแก้ไขช่ือ
สถานท่ีน าเข้า
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการเปล่ียน
บคุคลหรือนิติ

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคลผู้ รับ
อนญุาต) :  
4.ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้ 

5) 

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

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

6) 

กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

7) 

กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) : 
 2.ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบส.5) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

8) 

กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนาเอกสาร
การแจ้งแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ีท่ี
ได้รับอนญุาตไว้
จากส านกังานเขต
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) :  
3.เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

กระทรวงมหาดไท
ยท่ีสถานท่ีรับ
อนญุาตนัน้ตัง้อยู่
หรือ 
3.2 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีน าเข้า
และ/หรือสถานท่ี
เก็บอาหารท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ท่ีได้มี
การแจ้งแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ีนัน้
แล้วจากส านกังาน
เขต
กระทรวงมหาดไท
ย 
3.3 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) ท่ีมีการ
แก้ไขท่ีอยูส่ถานท่ี
น าเข้าลา่สดุหรือ 
3.4 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
ท่ีมีการแก้ไขท่ีอยู่
สถานท่ีน าเข้า
ลา่สดุ (คดัลอก
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน)) 

9) 

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

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

10) 

กรณีแก้ไขท่ีอยู่
ของสถานท่ี
น าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีไมใ่ช่
เป็นการย้าย
สถานท่ีท่ีรับ
อนญุาตไว้) : 
 5.หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

11) 

กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ
บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ : 
 1.แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

- 1 0 ฉบบั - 

12) 

กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ : 
 2.ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบส.5)  

13) 

กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ
บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ :  
3.เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ขออนญุาตและ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนในกรณี
ผู้ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าวให้ย่ืน
ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตให้ท างาน
ในประเทศ (work 
permit) ซึง่ออกให้
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้วา่
ราชการจงัหวดั
และส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง 
(passport) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3.2 ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) หรือ
ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
(คดัลอกจา
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3.3 ส าเนา
หลกัฐานเอกสาร
การแจ้งเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุของ
ผู้ รับอนญุาตหรือผู้
ด าเนินกิจการ
ตามแตก่รณี) 

14) 

กรณีเปล่ียนช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุของ
ผู้ รับอนญุาต 
(กรณีบคุคล
ธรรมดา) หรือ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ
ของผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) ของ
บคุคลท่ีได้รับ
อนญุาตไว้ :  

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 
 
4.ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้ 

15) 

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

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

16) 

กรณีเปล่ียนเพิ่ม
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) :  

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

17) 

กรณีเปล่ียนเพิ่ม
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) : 
 2.ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบส.5) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

18) 

กรณีเปล่ียนเพิ่ม
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) : 
 3. เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

- 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนา
ทะเบียนบ้านและ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ด าเนินกิจการคน
ใหม ่(ส าหรับกรณี
เพิ่มหรือเปล่ียนผู้
ด าเนินกิจการ) ใน
กรณีผู้ด าเนิน
กิจการท่ีขอเพิ่ม
หรือเปล่ียนเป็นคน
ตา่งด้าวให้ย่ืน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง 
(passport)และ
หนงัสืออนญุาตให้
ท างานในประเทศ 
(work permit) ซึง่
ออกให้โดย
กระทรวงแรงงาน
หรือผู้วา่ราชการ
จงัหวดั 
3.2 ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
ท่ีแจ้งวตัถปุระสงค์
และผู้ มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต 
(เฉพาะนิตบิคุคล) 
(คดัลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3.3 หนงัสือมอบ
อ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินกิจการคน
ใหมจ่ากนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต
พร้อมตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ด าเนิน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กิจการใหม ่1 คน) 

19) 

กรณีเปล่ียนเพิ่ม
หรือลดผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บคุคล) :  
4.ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้ 

 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

20) 

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

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

21) 

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

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

22) 

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

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบส.5) 

23) 

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

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

24) 

กรณียกเลิกหรือ
แก้ไขกลุม่
ประเภทอาหาร
และยกเลิก
สถานท่ีเก็บ
อาหาร (ท่ีมี
มากกวา่ 1 แหง่) 
ท่ีได้รับอนญุาต
ไว้ในใบอนญุาต
น าเข้าอาหาร :  

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4.หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

25) 

กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

26) 

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

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

27) 

กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ
อาหาร : 
 3.เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง(ดู

- 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีเก็บอาหาร 
3.2 หนงัสือ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ 

ยินยอมให้ใช้
สถานท่ี (ฉบบัจริง)
หรือส าเนาสญัญา
เชา่สถานท่ีน าเข้า
และสถานท่ีเก็บ
อาหาร (ถ้ามี) 
3.3 แผนผงัท่ี
ถกูต้องตาม
มาตราสว่นดงันี ้
(ระบช่ืุอและท่ีตัง้
ทกุแผน่) (ฉบบั
จริง 1 ชดุ) 
3.3.1 แผนท่ี
สงัเขปแสดงท่ีตัง้
ของสถานท่ีเก็บ
อาหารและสิ่งปลกู
สร้างบริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือ
พิจารณาความ
เหมาะสมท่ีจะใช้
เป็นสถานท่ีจดัเก็บ
อาหารท่ีขอ
อนญุาตน าเข้า
และเป็นข้อมลูใน
การตรวจตดิตาม 
3.3.2 แผนผงั
ภายในของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
ให้แสดง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
ก.แผนผงัแสดง
ต าแหนง่พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารตา่งๆ
ในบริเวณท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพืน้แสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหารพร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือ
บริเวณตา่งๆในชัน้
ของอาคารท่ีใช้
เก็บอาหารโดย
ระบมุาตราสว่น
ของแปลนพืน้ท่ี
ถกูต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดนิ
ผา่นเข้า-ออกแต่
ละห้องในแบบ
แปลนด้วย 
ค.การจดัห้องหรือ
บริเวณท่ีเก็บ
อาหาร 
-ให้แสดงการ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

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

28) 

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

- 1 0 ชดุ (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลตาม
เง่ือนไขเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
รับรองฯลงนาม
จริงในเอกสารทัง้ 
2 แผน่ของค า
รับรองฯ) 

29) 

กรณีการเพิ่ม
สถานท่ีเก็บ
อาหาร :  
5.ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้ 

30) 

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

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

31) 

กรณีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงห้อง
เก็บอาหาร :  
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

32) 
กรณีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงห้อง

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

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

นครนายก อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

33) 

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

- 1 0 ชดุ (ก.แผนผงัแสดง
ต าแหนง่พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารตา่งๆ
ในบริเวณท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพืน้แสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหารพร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือ
บริเวณตา่งๆในชัน้
ของอาคารท่ีใช้
เก็บอาหารโดย
ระบมุาตราสว่น
ของแปลนพืน้ท่ี
ถกูต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดนิ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

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

34) 

กรณีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงห้อง
เก็บอาหาร :  
4.ค ารับรอง
ประกอบการขอ
อนญุาตน าหรือ
สัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร  
(เฉพาะกรณีท่ีไม่

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ชดุ (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลตาม
เง่ือนไขเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
รับรองฯลงนาม
จริงในเอกสารทัง้ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มีการตรวจ
สถานท่ี)  

2 แผน่ของค า
รับรองฯ) 

35) 

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

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

36) 

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

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

37) กรณีการ ส านกังาน 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เปล่ียนแปลง
สถานะนิตบิคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การแปรสภาพ
นิตบิคุคล : 
 1แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

38) 

กรณีการ
เปล่ียนแปลง
สถานะนิตบิคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การแปรสภาพ
นิตบิคุคล : 
 2ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบส.5) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

39) 

กรณีการ
เปล่ียนแปลง
สถานะนิตบิคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย

- 0 1 ชดุ (3.1  ส าเนา
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคลท่ีมีการแจ้ง
ระบใุห้
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การแปรสภาพ
นิตบิคุคล : 
 3เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหต)ุ  

เปล่ียนแปลง
สถานะนิตบิคุคล
หรือแปรสภาพนิติ
บคุคลตาม
กฎหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(คดัลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 
3.2  ส าเนาบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท (ท่ีมี
การแก้ไข
เปล่ียนแปลง
ลา่สดุ) (กรณีท่ีมี
จ านวนหุ้น
ตา่งชาตขิอง
บริษัทท่ีเกิดขึน้
จากการ
เปล่ียนแปลง
ตัง้แตร้่อยละ 50 
ขึน้ไปต้องย่ืน
หนงัสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บคุคลตา่งด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

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

40) 

กรณีการ
เปล่ียนแปลง
สถานะนิตบิคุคล
ผู้ รับอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การแปรสภาพ
นิตบิคุคล : 
 4ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

41) กรณีการ - 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

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

30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 

ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านกัอาหาร 

หมายเหตุ(โทร. 02-590-7320) 
 

2) ช่องทางการร้องเรียนกรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดัตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ีส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 หมู7่ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โทรศพัท์ 037-386-390 ตอ่ 107 
หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบส.5 

- 
 

2) ตวัอยา่งแสดงแผนผงัท่ีตัง้สถานท่ีน าเข้าท่ีเก็บ 
- 
 

3) ตวัอยา่งแบบค ารับรองประกอบการขออนญุาตน าหรือสัง่อาหารฯ  
- 
 

4) ตวัอยา่งหนงัสือแสดงวา่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิตบิคุคลผู้ขออนญุาต  
- 
 

5) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไมไ่ด้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
- 
 

 
18. หมายเหตุ 
1. การขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบส.5) ระยะเวลาแตล่ะรายการ
ทัง้สิน้ 7 วนัท าการโดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอ านาจไมน่บั
ระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบรูณ์หรือการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
2.  การตรวจสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในคูมื่อส าหรับประชาชนของส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัประกอบด้วยตามกรณี 
3. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้  
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วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย สรินรัตน์ กลิ่นหวล 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


