
F-F2-45A (3 ส.ค.58)

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มท่ีเว็บไซด์ส านักอาหาร

o ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา

o ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด
ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น 

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

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างน้ีและตรวจสอบตนเอง

โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน  

หรือท าเคร่ืองหมาย -   กรณีไม่จ าเป็นต้องมี ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
กรณี การขอเพิ่มประเภทอาหารน าเข้าเพิ่มเติมจากท่ีเคยได้รับอนุญาต
1. แบบค าขอ อ.6   จ านวน 1 ฉบับ

2. แผนท่ี แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ (ระบุช่ือและท่ีตั้งทุกแผ่น)

    - แผนผังภายในของสถานทีเ่ก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังนี้

4. ใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง

5. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ

    - ระบอุ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงช่ือรับทราบข้อบกพร่อง พร้อมติดอากรแสตมป์

  -ส าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ

    - กรณผีู้มอบอ านาจเปน็นิติบคุคล จ านวนผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบยีน และต้องแนบหนังสือรับรองพร้อมส าเนาบตัรประชาชนกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง

หมายเหต ุเอกสารท่ีเป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

    ค.การจัดห้อง หรือบริเวณทีเ่ก็บอาหาร ดังนี้

    - ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเปน็สัดส่วน

    -ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสวา่ง

    -ให้แสดงอุปกรณท์ีใ่ช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเปน็ เช่น ตูแ้ช่เย็น ห้องแช่แข็ง เปน็

ต้น และระบอุุณหภูมิในการเก็บรักษา
3. ค ารับรองประกอบการขออนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานท่ี)จ านวน 1 ฉบับ

    - กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือช่ือในเอกสารทัง้ 2 แผ่นของค ารับรอง (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มี

อ านาจผูกพันของนิติบคุคลเท่านัน้)

    ข. แปลนพ้ืนแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของ

ห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ในช้ันของอาคารทีใ่ช้เก็บอาหาร โดยระบมุาตราส่วนของแปลนพ้ืนทีถู่กต้องพร้อมแสดงทิศทางเดิน

ผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องในแบบแปลนด้วย/ กรณอีาคารมีหลายช้ัน ให้แจ้งด้วยวา่แต่ละช้ันใช้ท าประโยชน์อะไร / กรณี

สถานทีน่ าเข้าและสถานทีเ่ก็บอยู่เลขทีเ่ดียวกัน ให้ระบตุ าแหน่งของสถานทีน่ าเข้า (office) ด้วย

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบคุคลอาจต้อง

ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณทีีร่ะบไุวใ้นหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล) และเขียนต่อท้ายประเภท

อาหารทีป่ระสงค์ยื่นขอเพ่ิมวา่ "โดยขอใช้สถานทีเ่ก็บอาหารเดิมทีไ่ด้รับอนุญาตแล้ว"

หมายเหต ุสถานท่ีเก็บอาหารเดิมและไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขห้องเก็บอาหาร โดยท่ีมีบริเวณจัดเก็บ
อาหารท่ีเพียงพอกับประเภทอาหารท่ีขอเพิม่

(ลงลายมือช่ือโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการทีมี่อ านาจลงนามตามหนังสือเอกสาร

ของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปทีมี่อ านาจลงนามรับรองส าเนา)

    ก. แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ใน

บริเวณทีต่ัง้ของสถานทีเ่ก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง

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

********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในคร้ังต่อไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี



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

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

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

วนัที่................................................................................................................................................. o รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น 

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ 

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแต่วันถดัจากวันท่ีรับค าขอ(ถา้มี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก)

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

      (.................................................................................................) วนัที่..............................................................................................................

วนัที่................................................................................................................................................. ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา............................................................................

วนัที่..............................................................................................................
คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ….รายการตามทีร่ะบใุนบนัทึกข้อบกพร่องแล้ว o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

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

      (.................................................................................................) วนัที่......................................................................................................................
วนัที่.......................................................................................................................................

o ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 

รับคืนค าขอ          o ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

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

      (.................................................................................................) ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป

วนัที่................................................................................................................................................. ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณก์ารคืนค าขอคร้ังนีก้็ได้ ขอให้ยื่นค าอุทธรณเ์ปน็หนังสือต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

(ส าหรับผู้ประกอบการ) ข้ันตอนท่ี 4  ลงลายมือช่ือรับทราบผลการรับค าขอ


