………........……….........…………………
ใบอนุญาตเลขที…่ ….........…………….
คำรับรองประกอบกำรขออนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
วันที่…………..เดือน………………………พ.ศ…………...
1. ข้าพเจ้า………………………………..................................………..อายุ…….……ปี เชื้อชาติ……....…..….สัญชาติ………….....…
เป็นผู้ดาเนินกิจการ/กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคล ของสถานที่นาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
ชือ่ …............………………................………………………………....…………………………………...................................….………..
ประเภทอาหาร………....................................................………………………………………………………………………….…………
…………………………….......................................................……………………………………………....…………………….……………
ซึ่งมีสถานที่นาเข้าเลขที่……………………………………………………….................................................……………………………
……………........………………………………โทร…………................……………………..สถานที่เก็บอาหารเลขที่……….......………
……………………………………………………......................................…………………โทร…………...................……………………..
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถานทีเ่ ก็บอาหารมีรายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 สถานที่เก็บอาหาร มีลักษณะดังนี้
 อาคารหรือห้องที่เก็บอาหารโดยเฉพาะ
 อาคารหรือห้องที่เก็บอาหารรวมกับสินค้าอื่น (ระบุชนิดของสินค้าไว้ในแบบแปลนแผนผัง)
 อาคารที่มีที่พักอาศัย แต่แยกออกจากห้องที่เก็บอาหารอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน
 อื่นๆ ระบุ ........................................................................
2.2 พื้นทีข่ องสถานทีเ่ ก็บอาหาร
 เก็บอาหารที่อุณหภูมิห้อง มีพื้นที่รวม ................. ตารางเมตร
 เก็บอาหารที่อุณหภูมิแช่เย็น มีพื้นที่รวม ................. ตารางเมตร
 เก็บอาหารที่อุณหภูมิแช่แข็ง มีพื้นที่รวม ................ ตารางเมตร
2.3 สถานที่ตั้งและลักษณะอาคาร การจัดเก็บอาหาร ทางลาเลียง เคลื่อนย้ายอาหาร และการแสดงป้าย ณ สถานที่
นาเข้าและสถานที่เก็บอาหารเป็นไปตามคารับรองประกอบการขออนุญาต
2.4 หลักฐานรูปถ่ายสถานที่ขออนุญาตตามข้อ 2.3 แนบพร้อมคาขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารฯ จานวน ….......… รูป
ตรงตามสถานที่เก็บอาหารที่ยื่นคาขอฯ
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บอาหารแห่งนี้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและหลักฐานรูปถ่าย
ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ทุกประการ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้การรับรองกับผู้อนุญาตเป็นความสัตย์จริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามที่ได้ให้ถ้อยคาไว้
ทุกประการ และภายหลังการอนุญาตยินดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการตรวจติดตามเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนด ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับคารับรอง หรื อข้อเท็จจริงไม่ตรงตามที่แจ้งไว้กับ
ผู้อนุญาต หรือกระทาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งมีผลกระทบกับการอนุญาตเดิมนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้
ผู้อนุญาตดาเนินการสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกการอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาไปก่อนหน้านั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไข
คารับรองและรายละเอียดตามเอกสารแนบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ……...........…………………………………ผู้ดาเนินกิจการ/กรรมการผู้มีอานาจ …………………………….........………..…เจ้าหน้าที่
(…………….........………………………….) ลงนามของนิติบุคคล
(…………….........………………………….)
…………………………….........………..…พยาน
(…………….........………………………….)
หมายเหตุ

…………………………….........………..…พยาน
(…………….........………………………….)

1. ที่มาจากแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสถานที่เก็บอาหารที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการตรวจเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาออกใบอนุญาต
2. ที่มาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ผลิตและนาเข้าฯ ซึ่งอาหาร คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผลิต นาเข้า หรือ
ส่งออกซึ่งอาหาร ปี พ.ศ. 2534

เงื่อนไขคำรับรองและรำยละเอียดประกอบกำรขออนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ข้อพิจำรณำ
รำยละเอียด
1. สถำนที่ ตั้ ง และลั ก ษณะ 1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานที่เก็บอาหารเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการ
อำคำรสถำนที่เก็บอำหำร
ปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมสู่อาหารที่จัดเก็บ และสู่อาคารหรือห้องเก็บอาหารได้
รวมทั้งสอดคล้องตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ตัวอาคารสถานที่เก็บอาหารมีโครงสร้างมั่นคงถาวร สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีแสง
สว่างเพียงพอ มีการถ่ายเท และระบายอากาศได้ดี แยกจากที่พักอาศัย ไม่เก็บอาหาร
ในอาคารเดียวกับสถานที่ผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย
1.3 สถานที่เก็บอาหาร มีลักษณะดังนี้
(1) เป็นอาคารหรือห้องที่เก็บอาหารโดยเฉพาะ หรือ
(2) เป็นอาคารหรือห้องที่เก็บอาหารรวมกับสินค้าอื่น โดยระบุชนิดของสินค้าไว้
ในแบบแปลนแผนผั ง ทั้ ง นี้ สิ น ค้ า ที่ จั ด เก็ บ ร่ ว มกั บ อาหารต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปนเปื้อนหรือมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ทั้งกับสถานที่เก็บอาหารและอาหารที่
จัดเก็บ หรือ
(3) เป็นอาคารที่มีที่พักอาศัย แต่ต้องแยกส่วนของที่พักอาศัยออกจากสถานที่
เก็บอาหารให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
2. อุ ป กรณ์ ใ นกำรเก็ บ และ 2.1 มีชั้น เก็บ หรือยกพื้น (Pallet) สาหรับจัดเก็บอาหารที่มีความสูง จากพื้น อย่าง
รักษำคุณภำพของอำหำร
เหมาะสม เพื่อให้สามารถทาความสะอาดได้ โดยจัดวางให้มีระยะห่างระหว่างชั้นเก็บ
หรือยกพื้น และห่างจากผนังห้องพอสมควร เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย
ในการจัดการพื้นที่ ตลอดจนการดูแลด้านสุขาภิบาล ยกเว้นอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์
ขนาดใหญ่และต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการเคลื่อนย้าย ให้จัดเก็บอาหารบนวัสดุปูพื้น
รองรับตามความเหมาะสม
2.2 มีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพอาหารให้คงสภาพตามความจาเป็นและมี
จานวนเพียงพอกับปริมาณอาหารที่จัดเก็บ สาหรับอาหารที่ต้องเก็บรักษาด้วยความ
เย็นให้ระบุอุณหภูมิในห้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บของอาหารแต่ละประเภท
3. สถำนที่ เ ก็ บ อำหำรและ 3.1 มีการแบ่งห้องหรือพื้นที่การจัดเก็บอาหารอย่างเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับสินค้าหรือ
กำรจัดแบ่งพื้นทีข่ องสถำนที่ วัตถุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสาอาง
เก็บอำหำร
3.2 มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดเก็บอาหารแต่ละประเภทที่ขออนุญาต
โดยให้ระบุพื้นที่ของที่เก็บอาหาร ตามประเภทอาหารที่จัดเก็บ
3.3 ห้องหรือบริเวณเก็บอาหาร ต้องไม่ใช้ เป็น ทางเดินผ่านไปยังบริเวณอื่น ๆ เช่น
บริเวณที่พักอาศัย ห้องน้า-ห้องส้วม หรือสานักงาน เป็นต้น
3.4 การล าเลี ย ง เคลื่ อ นย้ า ยอาหารไปยั ง ห้ อ งหรื อ บริ เ วณเก็ บ อาหารจะต้ องไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารที่จัดเก็บ
3.5 การเก็บอาหารในอาคารเก็บสินค้าร่วมกับสินค้าอื่น ต้องห่อหุ้ มอาหารที่จัดเก็บ
ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน หรือมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
และมีวิธีการจัดแบ่งพื้นที่ของสถานที่เก็บอาหารและสินค้าอื่น ที่เป็นหมวดหมู่ชัดเจน
อันไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ โดยมีหลักฐานเอกสารการตรวจสอบการจัดการ
การเก็บอาหารและสินค้าอื่นภายในอาคารเก็บ สินค้าแสดงไว้ด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่เก็บ
อาหารร่วมกับวัตถุอันตราย

ข้อพิจำรณำ
รำยละเอียด
3. สถำนที่ เ ก็ บ อำหำรและ 3.6 การเก็บอาหารประเภทเดียวหรือร่วมกันหลายประเภท ต้องแยกเก็บอาหารแต่ละ
กำรจัดแบ่งพื้นที่ของสถำนที่ ประเภทให้เป็นสัดส่วน และถือปฏิบัติตามแล้วแต่กรณี ดังนี้
เก็บอำหำร
(1) จัดทาป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตาม
ความเหมาะสม ที่คงทนถาวร อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความเหมาะสมกับสภาวะการ
เก็บอาหารในแต่ละประเภท แสดงไว้ที่บริเวณหรือชั้นเก็บอาหาร หรือ
(2) มีระบบการจัดการหรือฐานข้อมูลในการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการพื้นที่
การจัดเก็บอาหาร การทวนสอบ ตลอดจนระบบติดตามตรวจสอบหากเกิดปัญหาของ
ความไม่ปลอดภัยหรือคุณภาพมาตรฐานของอาหาร ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานการบันทึก
รายงานข้อมูลของระบบดังกล่าวสาหรับแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
3.7 การเก็บอาหารร่วมกันของผู้นาเข้าหลายๆ รายในอาคารเดียวกัน ให้แยกห้อง
หรือพื้นที่ของแต่ละรายให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
4. กำรแสดงป้ำย ณ สถำนที่ 4.1 สถำนที่นำหรือสั่งอำหำรฯ และสถำนที่เก็บอำหำรอยู่ที่เดียวกัน
น ำ เ ข้ ำ แ ล ะ ส ถ ำ น ที่ เ ก็ บ (1) แสดงป้ า ยที่ ค งทนถาวรที่ มี ข้ อ ความ “สถานที่ น าหรื อ สั่ ง อาหารเข้ า มาใน
อำหำร
ราชอาณาจักร” และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน
ติดไว้ด้านหน้าอาคารของสถานที่นาเข้าในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
(2) แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่มีข้อความ “สถานที่เก็บอาหาร” ขนาดอ่านได้ชัดเจน ติดไว้
ด้านหน้าห้องหรือบริเวณที่เก็บอาหาร
(3) แสดงป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตามความ
เหมาะสม รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6
4.2 สถำนที่นำหรือสั่งอำหำรฯ และสถำนที่เก็บอำหำรอยู่ต่ำงที่กัน
(1) แสดงป้ า ยที่ ค งทนถาวรที่ มี ข้ อ ความ “สถานที่ น าหรื อ สั่ ง อาหารเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร” และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน ติดไว้
ด้านหน้าอาคารของสถานที่นาเข้าในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
( 2 ) แ ส ด ง ป้ า ย ที่ ค ง ท น ถ า ว ร ที่ มี ข้ อค ว า ม “ ส ถ า น ที่ เก็ บ อา หา ร ” แ ล ะ
ป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน ติดไว้ด้านหน้าสถานที่เก็บ
อาหาร แล้วแต่กรณี ดังนี้
(ก.) อาคารมี ห ลายห้ อ ง ให้ แ สดงป้ า ย “สถานที่ เ ก็ บ อาหาร” และ
ป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” เฉพาะหน้าห้องที่ใช้จัดเก็บอาหาร เว้นแต่มีการเก็บอาหาร
ทั้งอาคารให้แสดงป้ายไว้ ณ หน้าอาคารที่เก็บอาหารนั้น
(ข.) อาคารหรือห้องเก็บอาหารมีผู้ประกอบการหลายรายใช้พื้นที่เก็บอาหาร
ร่วมกัน ให้แสดงป้าย “สถานที่เก็บอาหาร” และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” แต่ละราย
ไว้ ในพื้ น ที่ ที่จั ด เก็บอาหารนั้ นๆ เว้ น แต่ อาคารนั้นมี ระบบการจัด การฐานข้อมูล ที่
สามารถจาแนก และบ่งชี้สาหรับการจั ดเก็บอาหารของผู้ประกอบการแต่ละรายได้
จะแสดงป้า ยชื่อ ผู้ป ระกอบการที่ส ถานที่ จัด เก็บ หรือ ในแผนผัง รวมของห้ อ งเก็ บ
อาหารได้
(3) แสดงป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตามความ
เหมาะสม รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6

