แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
คาขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)
******** ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป ********

สาหรับผู้ประกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์กองอาหาร
 ยื่น ที่ กองอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ...........................................................................................................
โทรศัพท์............................................................ E-mail :...........................................................................
ชื่อสถานที่นาเข้า.........................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยนื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย  กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
1. แบบคาขอ อ.6 จานวน 1 ฉบับ
กรอกรายละเอีย ด และลงนามโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลอาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
2.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ดาเนินกิจการ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการ
2.3 สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
3. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
3.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ดาเนินกิจการ
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการ
3.3 กรณีเป็นบุค คลต่างด้า วต้องยื่นสาเนาหนังสือ เดินทางและสาเนาหนั งสืออนุญาต
ให้ทางานในประเทศไทย (work permit)
3.4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้า มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการนาเข้าอาหารเพื่อจาหน่าย และคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.5 สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยต้องมีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจากัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญจะไม่มีเอกสารนี้)
3.6 กรณีที่มีจานวนหุ้นต่างชาติของบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย หรือหนังสือได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3.7 หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้ดาเนินกิจการ
1 คน)
3.8 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือ
มอบอานาจแต่งตั้งฯ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง)
คาอธิบาย กรณีนิติบุคคล ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องทาหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการด้วยเช่นกัน เนื่องจากมี
หน้าที่ในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าที่กรรมการนิติบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอานาจ และ (2) หน้าที่ผู้ดาเนินกิจการของใบอนุญาตนาหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักรในฐานะผู้รับมอบอานาจ
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4. เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บ ดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่นาเข้า
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เก็บอาหาร
4.3 กรณีที่ผู้ดาเนินกิจการไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
(ฉบับจริง) หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บอาหาร (ถ้ามี)
- กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้ให้เช่า
- กรณีผู้ ยิ น ยอมให้ใ ช้ สถานที่ห รื อ ผู้ใ ห้ เช่ า เป็น นิ ติ บุค คล ให้ แนบหนัง สื อรั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง
5. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่างละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น และลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น
5.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่นาเข้าและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อ
ถนนและจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ วัด โรงเรียน
5.2 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่เก็บอาหารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อ
ถนนและจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ วัด โรงเรียน
5.3 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังนี้
1) แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้ สอยของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง
2) แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของห้อง หรือ
บริเวณต่างๆ ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพื้นที่ถูกต้อง
พร้อมแสดงทิศทางเดินผ่าน เข้า-ออก แต่ละห้องในแบบแปลนด้วย/กรณีอาคารมีหลายชั้น ให้
แจ้งด้วยว่าแต่ละชั้นใช้ทาประโยชน์อะไร/กรณีสถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บอยู่เลขที่เดียวกัน
ให้ระบุตาแหน่งของสถานที่นาเข้า (office) ด้วย
3) การจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอาหาร ดังนี้
- ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจาเป็น
เช่น ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น และระบุอุณหภูมิการเก็บรักษา
6. คารับรองประกอบการขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานที)่ จานวน 1 ฉบับ
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในเอกสารของคารับรอง โดยผู้ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลเท่านั้น
7. ภาพถ่าย (ภาพสี) จานวน 1 ฉบับ
เนื่องจากไม่มีการตรวจประเมินสถานที่ โดยจะเฝ้าระวังตรวจสอบ สถานที่ภายหลังต่อไป ทั้งนี้สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล แล้วพิมพ์ภาพในกระดาษ
ขนาด เอ 4 โดยระบุชื่อสถานที่ ที่อยู่ และผู้ขออนุญาตลงชื่อกากับทุกหน้า ไม่ใช้ภาพตกแต่งแก้ไขที่ไม่ตรงกับสถานที่จริง
1) ภาพอาคารด้านหน้าของสถานที่นาเข้าพร้อมทั้งแสดงป้าย “สถานที่นาหรือสั่งอาหาร
เข้ามาในราชอาณาจักร และชื่อบริษัทฯ” ที่คงทนถาวรเห็นได้ชัดเจน
2) ภาพหน้าห้องเก็บอาหารพร้อมทั้งแสดงป้าย “สถานที่เก็บอาหาร” ที่คงทนถาวร
3) ภาพภายในห้องเก็บอาหารทุกด้านพร้อมป้าย “ประเภทอาหารหรือ กลุ่มอาหาร
หรือชนิดอาหาร” ซึ่งสามารถมองเห็นชั้นหรือพื้นสาหรับรองรับอาหาร
4) กรณีที่ห้องเก็บอาหารเป็นลักษณะโกดังหรือห้องเก็บอาหารทีม่ ีการใช้พื้นที่เก็บร่วมกับสินค้า
ของบริษัทอื่น ซึ่งอาจเป็นชั้นหรือพาเลท ต้องแสดงป้าย “ประเภทอาหารหรือ กลุ่มอาหารหรือ
ชนิดอาหาร และชื่อบริษัท.......” บริเวณพื้นที่การจัดเก็บเพื่อบ่งชีว้ ่าเป็นของบริษัทที่จะขออนุญาต
8. หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตัวเอง) จานวน 1 ฉบับ
โดยต้องระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน
(หนังสือมอบอานาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีท่ าหนังสือมอบอานาจ)
8.1 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบ
สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบอานาจและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
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8.2 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล จานวนผู้มอบอานาจ
ต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและ
สาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
8.3 กรณียื่นสาเนาหนังสือมอบอานาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจ้าหน้าที่กองอาหารแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
(สาหรับผู้ประกอบการ)
ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่......................................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน
พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอ
ต่อไป
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่...........................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง จานวน....…...รายการ ตามที่  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ) ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
(..............................................................)
วันที่..............................................
วันที่.....................................................................
รับคืนคาขอ
ส่งคืนคาขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ) ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
(..............................................................)
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
วันที่.....................................................................
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่..............................................
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