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ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี
ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทำงกำรย่ืน ดูรำยละเอียดเพ่ิมท่ีเว็บไซด์ส ำนักอำหำร

 ย่ืน ท่ี ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ
 ย่ืน ท่ี กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรำยละเอียดข้อมูลเบ้ืองต้น 
ช่ือ-สกุลผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ...................................................................................................
โทรศัพท์...................................................E-mail………………..…………………………………..……………
ช่ือสถำนท่ีผลิต/น ำเข้ำ………....................................………………………………..………………………….
เลขท่ีใบอนุญำตผลิต/น ำเข้ำ/สถำนท่ีผลิต.......................................................................................

ข้ันตอนท่ี 3  ผู้ย่ืนค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท ำเคร่ืองหมำย  กรณีครบถ้วนตำมข้อก ำหนด /หรือท ำเคร่ืองหมำย X กรณีไม่ครบถ้วน  /หรือท ำเคร่ืองหมำย - กรณีไม่จ ำเป็นต้องมี

ผู้ย่ืนค ำขอ เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ

5. หนังสือมอบอ ำนำจท่ัวไป(ฉบับจริง)(กรณีผู้ด ำเนินกิจกำรไม่ได้มำด้วยตัวเอง) จ ำนวน1 ฉบับ

7. ใบปะหน้ำย่ืนเร่ือง (กรอกเอกสำรให้ครบถ้วน)

3.1 ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ด ำเนินกิจกำร
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ด ำเนินกิจกำร

3. เอกสำรของนิติบุคคล  ดังต่อไปน้ีอย่ำงละ 1 ฉบับ

4.4 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ครบทุกหน้ำ) (คัดลอกมำไม่เกิน 6 เดือน) ด้ำนท้ำยต้องมี

ข้อควำมระบุ นิติบุคคลน้ี เดิมช่ือ  เปล่ียนช่ือเป็น (ช่ือใหม่) เม่ือวันท่ีเดือนปี ข้อควำมสอดคล้องกับ ท่ีขอย่ืนแก้ไข

ช่ือผู้รับอนุญำตและช่ือสถำนท่ีน ำหรือส่ังอำหำร

3.3 กรณีเป็นบุคคต่ำงด้ำวต้องย่ืนส ำเนำหนังสือเดินทำงและส ำเนำหนังสืออนุญำตให้ท ำงำนในประเทศไทย 

(work permit) ซ่ึงออกให้โดยกระทรวงแรงงำนหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดท่ีแจ้งกำรแก้ไขเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล 

และส ำเนำหนังสือเดินทำง

4.5 หนังสือมอบอ ำนำจแต่งต้ังผู้ด ำเนินกิจกำร (ติดอำกรแสตมป์30 บำทต่อผู้ด ำเนินกิจกำร1 คน) (ฉบับจริง)
(1) เขียนท่ี........ (ช่ือสถำนท่ีน ำหรือส่ังอำหำร )…..
(2) วันท่ี............ (วันท่ีท ำหนังสือมอบอ ำนำจและแต่งต้ังผู้ด ำเนินกิจกำร )….
(3) โดยหนังสือฉบับน้ี ข้ำพเจ้ำ ............ (ช่ือนิติบุคคล เช่น บริษัท ท ำดี จ ำกัด )…..
(4) ปรำกฎตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน ..... ทะเบียนเลขท่ี................เม่ือวันท่ี
.............................(ให้ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลและวันท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล )
(5) ต้ังแต่วันท่ี.......... (วันท่ีเป็นวันเดียวกับวันท่ีท ำหนังสือมอบอ ำนำจ )…..
(6) ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้ด ำเนินกิจกำร 1 คน
(7) ลงลำยมือช่ือผู้มอบอ ำนำจให้ครบถ้วนตำมเง่ือนไขของนิติบุคคล

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องค ำขอเปล่ียนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำส่ังอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ ส.5) 

กรณีแก้ไขช่ือผู้รับอนุญำตหรือช่ือนิติบุคคลผู้รับอนุญำต (ไม่ใช่กำรเปล่ียนตัวบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญำต)

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

********ต้องน ำเอกสำรน้ีและใบรับค ำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในคร้ังต่อไป********

1. ค ำขอ แบบ ส.5 จ ำนวน 1 ฉบับ (พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)

               ส ำหรับผู้ประกอบกำร
เลขรับท่ี....................................

วันท่ี..........................................

6. ค่ำใช้จ่ำยกำรพิจำรณำและตรวจสอบสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยท่ีจะจัดเก็บจำกผู้ย่ืนค ำขอใน

กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ค ำขอเปล่ียนแปลงรำยกำรใบอนุญำตน ำหรือส่ังอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ฉบับละ 500 บำท

(10) ประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำเง่ือนไขของนิติบุคคลก ำหนดไว้ให้ประทับตรำด้วย )
4.6 ส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลท่ีลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจ
แต่งต้ังฯ (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำวต้องย่ืนส ำเนำหนังสือเดินทำง)

    - กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือช่ือ (โดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพันของนิติบุคคล)
      อำจต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัทด้วยในกรณีท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
2. ใบอนุญำตน ำหรือส่ังอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร อ.7  ฉบับจริง ครบทุกหน้ำ

(8) ลงลำยมือช่ือผู้รับมอบอ ำนำจให้ครบถ้วน
(9) ลงมือช่ือพยำนให้ครบถ้วน จ ำนวน 2 คน
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ผู้ย่ืนค ำขอ เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ข้ันตอนท่ี 4  ลงลำยมือช่ือรับทรำบผลกำรรับค ำขอ  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลกำรรับค ำขอ
คร้ังท่ี 1 (ย่ืนค ำขอคร้ังแรก) คร้ังท่ี 1 (ย่ืนค ำขอคร้ังแรก)

 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
ลงช่ือ....................................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่อง
      (....................................................................) ตำมท่ีระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร

   วันท่ี...................................................... นับแต่วันถัดจำกวันท่ีรับค ำขอ หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและ
รับทรำบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร ส่งคืนค ำขอต่อไป 

นับแต่วันถัดจำกวันท่ีรับค ำขอ (ถ้ำมี) (ให้ผู้ย่ืนค ำขอลงนำมรับทรำบและรับส ำเนำบันทึก)

ลงช่ือ....................................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเบ้ืองต้น..................................................................
      (....................................................................)

   วันท่ี...................................................... ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ...............................................................................
      
คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)  คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ย่ืนเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่องไว้จ ำนวน……...รำยกำร  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ตำมท่ีระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว       ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีเจ้ำของเร่ือง..................................................................

ลงช่ือ.................................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)    รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
     (................................................................)   ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด
     วันท่ี............................................................     กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
รับคืนค ำขอ ท่ำนมีสิทธ์ิย่ืนค ำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง

เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอคร้ังน้ีก็ได้ 
ลงช่ือ........................................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)   ขอให้ย่ืนค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
       (.......................................................................)  ได้ภำยใน 15 วัน ท ำกำร นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
     วันท่ี..................................................................      ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีเจ้ำของเร่ือง..................................................................

   วันท่ี........................................................................................

   วันท่ี......................................................

   วันท่ี......................................................

   วันท่ี........................................................................................

หมำยเหตุ เอกสำรท่ีเป็นส ำเนำท้ังหมดต้องลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบ

อ ำนำจท่ัวไปท่ีมีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรได้
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