
F-F2-46A (3 ส.ค.58)

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิ่มท่ีเว็บไซด์ส านักอาหาร

o ยืน่ ที ่ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา

o ยืน่ ที ่กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั

ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น 

ช่ือ-สกุลผูย้ืน่ค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ...................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail………………………………………………
ช่ือสถานทีน่ าเข้า……….............………………………………..…………………………………
เลขทีใ่บอนุญาตน าเข้า............................................................................

ข้ันตอนท่ี 3 ผูย้ืน่ค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างน้ีและตรวจสอบตนเอง

โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีครบถว้นตามข้อก าหนด
หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ครบถว้น  

หรือท าเคร่ืองหมาย -   กรณีไม่จ าเป็นต้องมี ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผูย้ืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
กรณี การขอต่ออายุใบอนุญาตน าเข้าอาหาร
1. แบบค าขอ อ.8   จ านวน 1 ฉบับ

2. ใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง

3. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูด้ าเนินกิจการ

    - ส าเนาใบทะเบยีนการค้าหรือใบทะเบยีนพาณิชย์

4. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - หนังสอืมอบอ านาจแต่งตัง้ผูด้ าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผูด้ าเนินกิจการ1 คน)

6. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป(กรณีผูด้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ

    - ระบอุ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยืน่ค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงช่ือรับทราบขอ้บกพร่อง พร้อมติดอากรแสตมป์

  - ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ

    - กรณีผูม้อบอ านาจเปน็นิติบคุคล จ านวนผูม้อบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีน และต้องแนบหนังสอืรับรองพร้อมส าเนาบตัรประชาชนกรรมการผูมี้

อ านาจลงนามตามหนังสอืรับรอง

หมายเหต ุเอกสารท่ีเป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผูรั้บมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

5. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ

    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูด้ าเนินกิจการ (กรณีเปน็บคุคลต่างด้าว

ต้องยืน่ส าเนาหนังสอืเดินทางและส าเนาหนังสอือนุญาตให้ท างานในประเทศไทย (work permit)

    - ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 

เดือน)

    - ส าเนาหนังสอืบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุ้น (บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

(กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของบริษัทตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป ต้องยืน่หนังสอืรับรองการประกอบธุรกิจนิติบคุคลต่างด้าว

จากกระทรวงพาณิชย์วา่ไม่ขดัพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ .ศ.2542 เพ่ิมเติมด้วย หรือหนังสอืได้รับ

การสง่เสริมการลงทุน (BOI))

    -ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของนิติบคุคลที่ลงนามในหนังสอื

มอบอ านาจแต่งตัง้ฯ(กรณีเปน็บคุคลต่างด้าวต้องยืน่ส าเนาหนังสอืเดินทาง )

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง : ค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8) 

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

ส าหรับผูป้ระกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูมี้อ านาจผกูพันของนิติบคุคลอาจต้อง

ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล )



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

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ืน่ค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ) o รับค าขอเพราะเอกสารครบถว้น 

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

วนัที่................................................................................................................................................. o รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถว้นพบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น 

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถดัจากวันท่ีรับค าขอ 

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก)

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ืน่ค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบือ้งต้น ........................................................................

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

วนัที่................................................................................................................................................. ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูพ้ิจารณา............................................................................

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

ขา้พเจ้าได้ยืน่เอกสารการแก้ไขขอ้บกพร่องไวจ้ านวน ….รายการตามที่ระบใุนบนัทึกขอ้บกพร่องแลว้ o แก้ไขข้อบกพร่องครบถว้น

ลงช่ือ..................................................................(ผูย้ืน่เอกสารแก้ไขขอ้บกพร่อง/ผูรั้บมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง .....................................................................................

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

o ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 

รับคืนค าขอ          o ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ืน่ค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ)          o การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถว้น

      (.................................................................................................) ท่านมีสทิธิ์ยืน่ค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคลอ้งเปน็ไป

วนัที่................................................................................................................................................. ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนี้ก็ได้ ขอให้ยืน่ค าอุทธรณ์เปน็หนังสอืต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

(ส าหรับผูป้ระกอบการ) ข้ันตอนท่ี 4  ลงลายมือช่ือรับทราบผลการรับค าขอ


