
แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
ค ำขออนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.6) (กรณีขอใหม่) 

 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร 
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นรำยละเอียดให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำฐำนข้อมูลหลัก (Master Data) 
 กรณีบุคคลธรรมดำ เอกสำรดังต่อไปนี้อย่ำงละ 1 ฉบับ 
1. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ด ำเนินกิจกำร 
2. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้ด ำเนนิกิจกำร 
3. ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำหรือใบทะเบียนพำณิชย์ 
 กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่ำงละ 1 ฉบบั 
1. หนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้งผูด้ ำเนินกิจกำร (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้ด ำเนินกจิกำร 1 คน)  
2. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ด ำเนินกิจกำร 
3. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้ด ำเนนิกิจกำร 
4. กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำวต้องยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำง (passport) และส ำเนำหนังสืออนุญำตให้ท ำงำนในประเทศไทย (work permit) 
5. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้ำ มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย และคัดลอกส ำเนำจำก
กระทรวงพำณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
6. ส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล ที่ลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจแตง่ตั้งฯ (กรณีเป็นบุคคลตำ่งด้ำวต้องยื่นส ำเนำ
หนังสือเดินทำง) 
7. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของสถำนท่ีน ำเข้ำ 
ค ำอธิบำย กรณีนิติบุคคล ผูม้อบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบคุคลเดยีวกัน ต้องท ำหนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำรด้วยเช่นกัน 
เนื่องจำกมีหน้ำที่ในฐำนะต่ำงกัน คือ (1) หน้ำท่ีกรรมกำรนิติบุคคลผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันในฐำนะผูม้อบอ ำนำจ และ (2) หน้ำท่ีผู้ด ำเนินกิจกำรของ
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรในฐำนะผูร้ับมอบอ ำนำจ 

ขั้นตอนที่ 2 เปิดสิทธิเข้ำใชง้ำนผ่ำนระบบ E- Submission  
สำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์ม และศึกษำรำยละเอียดหลักฐำนและเงื่อนไขต่ำงๆ ได้ที่เว็บไซตก์องอำหำร   

ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเตรียมเอกสำรดังนี้ ก่อนย่ืนค ำขอในระบบ E-Submission 
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

1. ส ำเนำหนังสือบัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยต้องมีครบทุกหน้ำและคัดลอกส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/ ห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญจะไม่มีเอกสำรนี้) 

2. กรณีที่มีจ ำนวนหุ้นต่ำงชำติของบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่ำงด้ำวจำกกระทรวงพำณิชย์ว่ำไม่ขัด
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย หรือหนังสือได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนท่ีเก็บอำหำร 

4. กรณีที่ผู้ด ำเนินกิจกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ี (ฉบับจริง) หรือส ำเนำสัญญำเช่ำสถำนท่ีน ำเข้ำและสถำนท่ีเก็บ
อำหำร (ถ้ำมี) 

  - กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถำนท่ีหรือผู้ให้เช่ำเป็นบุคคลธรรมดำ ใหแ้นบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ให้เช่ำ 
     - กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่หรือผู้ให้เช่ำเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนกรรมกำร                  
ผู้มีอ ำนำจตำมหนังสือรับรอง 

5. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่ำงละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น 

5.1 แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้งของสถำนที่น ำเข้ำและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง แสดงช่ือถนนและจุดสังเกตของสถำนท่ีขออนุญำต เช่น หน่วยรำชกำร 
วัด โรงเรียน 

   5.2 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถำนที่เก็บอำหำรและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง แสดงช่ือถนนและจุดสังเกตของสถำนที่ขออนุญำต เช่น หน่วยรำชกำร 
วัด โรงเรียน 
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ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเตรียมเอกสำรดังนี้ ก่อนยื่นค ำขอในระบบ E-Submission 
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

   5.3 แผนผังภำยในของสถำนท่ีเก็บอำหำร ให้ถูกต้องตำมมำตรำส่วน ดังนี้ 
        1) แผนผังแสดงต ำแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอำคำรต่ำง ๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถำนท่ีเก็บอำหำรและบริเวณข้ำงเคียง 

 2) แปลนพ้ืนแสดงบริเวณของห้องเก็บอำหำร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของห้อง หรือบริเวณต่ำงๆ ในช้ันของอำคำรที่ใช้เก็บอำหำร โดยระบุมำตรำ
ส่วนของแปลนพ้ืนที่ถูกต้อง พร้อมแสดงทิศทำงเดินผ่ำน เข้ำ-ออก แต่ละห้องในแบบแปลนด้วย/กรณีอำคำรมีหลำยชั้น ให้แจ้งด้วยว่ำแต่ละชั้นใช้ท ำ
ประโยชน์อะไร/กรณีสถำนท่ีน ำเข้ำและสถำนท่ีเก็บอยู่เลขท่ีเดียวกัน ให้ระบุต ำแหน่งของสถำนท่ีน ำเข้ำ (office) ด้วย 

3) กำรจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอำหำร ดังนี้ 
- ให้แสดงกำรจัดแยกอำหำรแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน 
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำคุณภำพของอำหำรให้คงสภำพตำมควำมจ ำเป็น เช่น  ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น และระบุอุณหภูมิ

กำรเก็บรักษำ 
6. ค ำรับรองประกอบกำรขออนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (เฉพำะกรณีไม่ตรวจสถำนที่) จ ำนวน 1 ฉบับ 
    กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนและลงลำยมือช่ือในเอกสำรของค ำรับรอง โดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพันของนิติบุคคลเท่ำนั้น 
7. ภำพถ่ำย (ภำพสี) จ ำนวน 1 ฉบับ   
    เนื่องจำกไม่มีกำรตรวจประเมินสถำนท่ี โดยจะเฝ้ำระวังตรวจสอบ สถำนที่ภำยหลังต่อไป ท้ังนี้สำมำรถถ่ำยภำพด้วยกล้องดิจิตอล แล้วพิมพ์ภำพใน
กระดำษขนำด เอ 4 โดยระบุชื่อสถำนท่ี ที่อยู่ และผู้ขออนุญำตลงช่ือก ำกับทุกหน้ำ ไม่ใช้ภำพตกแต่งแก้ไขท่ีไม่ตรงกับสถำนท่ีจริง 
       1) ภำพอำคำรด้ำนหน้ำของสถำนท่ีน ำเข้ำพร้อมทั้งแสดงป้ำย “สถำนที่น ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร และชื่อบริษัทฯ” ที่คงทนถำวร
เห็นได้ชัดเจน 

2) ภำพหน้ำห้องเก็บอำหำรพร้อมทั้งแสดงป้ำย “สถำนที่เก็บอำหำร” ที่คงทนถำวร 
3) ภำพภำยในห้องเก็บอำหำรทุกด้ำนพร้อมป้ำย “ประเภทอำหำรหรือกลุ่มอำหำรหรือชนิดอำหำร” ซึ่งสำมำรถมองเห็นช้ันหรือพื้นส ำหรับ

รองรับอำหำร 
4) ภำพแสดงสภำวะกำรเก็บอำหำร 
5) กรณีที่ห้องเก็บอำหำรเป็นลักษณะโกดังหรือห้องเก็บอำหำรที่มีกำรใช้พื้นที่เก็บร่วมกับสินค้ำของบริษัทอื่น  ซึ่งอำจเป็นช้ันหรือพำเลท ต้องแสดงป้ำย 

“ประเภทอำหำรหรือกลุ่มอำหำรหรือชนิดอำหำร และชื่อบริษัท.......” บริเวณพื้นที่กำรจัดเก็บเพื่อบ่งช้ีว่ำเป็นของบริษัทที่จะขออนุญำต 

หมำยเหตุ เอกสำรที่เป็นส ำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจทั่วไปท่ีมีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรได้ และแปลงเป็น PDF 
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