
F-F2-44A (3 ส.ค.58)

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดรูายละเอียดเพิ่มท่ีเว็บไซดส์ านักอาหาร

o ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา

o ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั

ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งตน้ 

ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ...................................................................................................
โทรศัพท.์..............................................................E-mail………………………………………………
ช่ือสถานที่น าเขา้……….............………………………………..…………………………………
เลขที่ใบอนุญาตน าเขา้............................................................................

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้ยื่นค าขอตอ้งจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างน้ีและตรวจสอบตนเอง

โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน  

หรือท าเคร่ืองหมาย -   กรณีไม่จ าเป็นต้องมี ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ
กรณี การขอน าเข้าอาหาร (ขอใหม่)
1. แบบค าขอ อ.6   จ านวน 1 ฉบบั

2. กรณีบคุคลธรรมดา เอกสารดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนนิกิจการ

    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์

3. กรณีนิตบิคุคล จัดเตรียมดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั

    - หนงัสอืมอบอ านาจแต่งตั้งผู้ด าเนนิกิจการ(ติดอากรแสตมป3์0 บาทต่อผู้ด าเนนิกิจการ1 คน)

4.เอกสารท่ีเก่ียวข้องของสถานท่ีน าเข้าและสถานท่ีเก็บ ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานทีน่ าเข้า

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานทีเ่ก็บอาหาร

5. แผนท่ี แผนผัง แบบแปลน ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั (ระบช่ืุอและท่ีตั้งทุกแผ่น)

    - แผนผงัภายในของสถานทีเ่ก็บอาหาร ใหถู้กต้องตามมาตราสว่น ดังนี้

    ก. แผนผงัแสดงต าแหนง่พร้อมประโยชนใ์ช้สอยของอาคารต่าง ๆ ใน

บริเวณทีต่ั้งของสถานทีเ่ก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง

     -  หนงัสอืยินยอมใหใ้ช้สถานที่(ฉบับจริง)หรือส าเนาสญัญาเช่าสถานทีผ่ลติและสถานทีเ่ก็บอาหาร (ถ้ามี) แนบส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหเ้ช่า(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเป็นบุคคลธรรมดา)

หรือแนบหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเป็นนติิบุคคล)พร้อมส าเนาบัตร

ประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจตามหนงัสอืรับรอง

(ลงลายมือช่ือโดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการทีมี่อ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรอง

ของนติิบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปทีมี่อ านาจลงนามรับรองเอกสาร)

    -แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ั้งของสถานทีน่ าเข้าและสิ่งปลกูสร้างบริเวณใกลเ้คียง

    -แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ั้งของสถานทีเ่ก็บอาหารและสิ่งปลกูสร้างบริเวณใกลเ้คียง

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนนิกิจการ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว

ต้องยื่นส าเนาหนงัสอืเดินทางและส าเนาหนงัสอือนญุาตใหท้ างานในประเทศไทย (work permit)

    - ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล(มีครบทกุหนา้และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 

เดือน)และมีวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการน าเข้าอาหารเพ่ือจ าหนา่ย

    - ส าเนาหนงัสอืบัญชีรายช่ือผู้ถือหุน้(บอจ.5)(มีครบทกุหนา้และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

(กรณีทีมี่จ านวนหุน้ต่างชาติของบริษทัตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนงัสอืรับรองการประกอบธุรกิจนติิบุคคลต่างด้าว

จากกระทรวงพาณิชย์วา่ไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพ่ิมเติมด้วย หรือหนงัสอืได้รับ

การสง่เสริมการลงทนุ (BOI))

    -ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนติิบุคคลทีล่งนามในหนงัสอื

มอบอ านาจแต่งตั้งฯ(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนงัสอืเดินทาง)

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง 
ค าขออนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) (ขอใหม่)

********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในคร้ังตอ่ไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บนัทึกข้อบกพร่อง

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (โดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผกูพันของนติิบุคคลอาจต้อง

ประทบัตราส าคัญของบริษทัด้วยในกรณีทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล )



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บนัทึกข้อบกพร่อง

7. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ไดม้าดว้ยตวัเอง) จ านวน 1 ฉบบั

  - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ

    - กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนติิบุคคล จ านวนผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนงัสอืรับรองการ

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลการรับค าขอ
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก)

ลงช่ือ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) o รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน 

      (.................................................................................................)

วนัที.่................................................................................................................................................ o รับค าขอแตมี่เง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามท่ีระบขุ้างตน้ 

ตอ้งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแตวั่นถัดจากวันท่ีรับค าขอ 

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแตวั่นถัดจากวันท่ีรับค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป (ให้ผูย้ื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก)

ลงช่ือ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องตน้ ........................................................................

      (.................................................................................................) วนัที.่.............................................................................................................

วนัที.่................................................................................................................................................ ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา............................................................................

วนัที.่.............................................................................................................
คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ….รายการตามทีร่ะบุในบันทกึข้อบกพร่องแลว้ o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ลงช่ือ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหนา้ทีเ่จ้าของเร่ือง .....................................................................................

      (.................................................................................................) วนัที.่.....................................................................................................................
วนัที.่......................................................................................................................................

o ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 

รับคืนค าขอ          o ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ลงช่ือ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)          o การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

      (.................................................................................................) ทา่นมีสทิธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหค้รบถ้วนและสอดคลอ้งเป็นไป

วนัที.่................................................................................................................................................ ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนีก้็ได้ ขอใหย้ื่นค าอุทธรณ์เป็นหนงัสอืต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ี.........................................................วันท่ี............................

หมายเหต ุเอกสารท่ีเป็นส าเนาท้ังหมดตอ้งลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิุคคล
หรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

(ส าหรับผู้ประกอบการ) ข้ันตอนท่ี 4  ลงลายมือช่ือรับทราบผลการรับค าขอ

    - กรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วนและลงลายมือช่ือในเอกสารทัง้ 2 แผน่ของค ารับรอง (โดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการผู้

มีอ านาจผกูพันของนติิบุคคลเทา่นัน้)

จดทะเบียน และต้องแนบหนงัสอืรับรองพร้อมส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรอง

    - ระบุอ านาจใหชั้ดเจน เช่น มอบใหย้ื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงช่ือรับทราบข้อบกพร่อง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน

    ข. แปลนพ้ืนแสดงบริเวณของหอ้งเก็บอาหาร พร้อมประโยชนใ์ช้สอยของ

หอ้งหรือบริเวณต่าง ๆ ในช้ันของอาคารทีใ่ช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราสว่นของแปลนพ้ืนทีถู่กต้องพร้อมแสดงทศิทางเดิน

ผา่นเข้า-ออกแต่ละหอ้งในแบบแปลนด้วย / กรณีอาคารมีหลายช้ัน ใหแ้จ้งด้วยวา่แต่ละช้ันใช้ท าประโยชนอ์ะไร / กรณี

สถานทีน่ าเข้าและสถานทีเ่ก็บอยู่เลขทีเ่ดียวกัน ใหร้ะบุต าแหนง่ของสถานทีน่ าเข้า (office) ด้วย

    ค.การจัดหอ้ง หรือบริเวณทีเ่ก็บอาหาร ดังนี้

    - ใหแ้สดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนดิเป็นสดัสว่น

    -ใหแ้สดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสวา่ง 

    -ใหแ้สดงอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารใหค้งสภาพตามความจ าเป็น เช่น ตู้แช่เย็น หอ้งแช่แข็ง เป็นต้น

 และระบุอุณหภูมิในการเก็บรักษา

6. ค ารับรองประกอบการขออนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานท่ี) จ านวน 1 ฉบบั


