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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัรและกำรขอเพิ่มประเภท
อำหำร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสงคราม  
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

สมทุรสงคราม 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการ
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่อบริการประชาชน  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5 วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สดุ 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตตัง้โรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 06/07/2558 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีน่ าเข้าตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ : ติดต่อส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุถ.ติวานนท์นนทบุรี 11000 
โทรศพัท์: : 0 2590 7443, 0 2590 7320/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซด์ส านกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/    หรือ
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โทรศพัท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 
เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

2) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตัง้อยูต่่างจงัหวดัและผลิตอาหารที่มีการมอบอ านาจให้ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต 
ที่อยู่: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรสงคราม ชัน้ 1  
(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 
202 หมู่ 3 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม  
โทรศพัท์/โทรสาร 0 3471 6888 
สามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพ่ิมเติมได้ที ่ 
https://www.consumersmsk.org/  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบญัชี กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เปิดรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ ์
 มาตรา 15 แห่งพระราชบญัญัติอาหารพ.ศ.2522 ได้ก าหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ าหน่ายเว้นแตจ่ะ
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนญุาตการขออนุญาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2522) 
 การจดัเตรียมสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บอาหารต้องมีรายละเอียดดงันี ้
    2.1 สถานที่น าเข้า 
 
       2.1.1 เป็นอาคารเคหะสถานถาวรตัง้อยู่ในทีเ่หมาะสมใช้เป็นสถานทีน่ าเข้าอาหาร 
 
       2.1.2 มีสถานที่ตัง้อยู่ตามหลกัฐานของการจดทะเบียนพาณิชย์กจิตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 
 
       2.1.3 มัน่คงและถูกสขุลกัษณะ 
 
       2.1.4 จดัท าป้ายถาวรแสดงชื่อสถานที่น าเข้าและป้ายถาวรที่มีข้อความ ;สถานทีน่ าหรือสัง่อาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร; ติดหรือแขวนไว้ภายนอกสถานทีใ่นที่เปิดเผยเหน็ได้ง่าย 

https://www.consumersmsk.org/
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    2.2 สถานที่เก็บอาหาร 
 
       2.2.1 ต้องตัง้อยู่ในที่เหมาะสมไม่ท าให้เกดิการปนเปือ้นสู่อาหารที่จดัเก็บได้อย่างด ี
 
       2.2.2 เป็นอาคารมีลกัษณะมัน่คงและถูกสขุลกัษณะมีพืน้ที่ภายในอาคารส าหรับจดัเก็บอาหารที่ขออนุญาตน าเข้า
ได้อย่างเพียงพอ 
 
       2.2.3 ห้องหรือบริเวณเก็บอาหารต้องสะอาดมีระบบแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 
 
       2.2.4 ต้องจดัเก็บอาหารแต่ละชนิดเป็นสดัส่วนไม่ปะปนกบัสนิค้าอ่ืนหากมีสินค้าอ่ืนอยูใ่นอาคารเดียวกนัต้องแยก
เก็บอาหารจากสินค้าอ่ืนแล้วแตก่รณีดงัต่อไปนี ้
 
            - การเก็บอาหารน าเข้าฯร่วมกบัอาหารอ่ืนๆให้แยกบริเวณเกบ็เป็นสดัส่วน 
 
            - การเก็บอาหารร่วมกบัวสัดอุปุกรณ์อ่ืนๆเชน่กล่องลงัภาชนะบรรจุเป็นต้นต้องแยกห้องเก็บอาหารเป็นสดัส่วน 
 
           - การเก็บอาหารร่วมกนัในอาคารเดียวกบัผลิตภณัฑ์ยาเคร่ืองส าอางและวตัถุมีพษิจะต้องกัน้ห้องเกบ็ผลิตภณัฑ์
แต่ละชนิดด้วยผนงัทึบจรดเพดานให้เป็นสดัส่วนและมีประตทูางเข้า-ออกโดยเฉพาะของแต่ละห้องและส าหรับกรณเีก็บ
ร่วมกบัวตัถุมีพิษจะต้องไม่ใช้ทางล าเลียงขนส่งร่วมกนัด้วย 
 
           - ไม่ให้เกบ็อาหารในโรงงานหรือสถานที่ผลิตวตัถุมพีิษ 
 
            - การเก็บอาหารร่วมกนัหลายๆรายในอาคารเดยีวกนัต้องแยกห้องเก็บเป็นสดัส่วนยกเว้นห้องเยน็ให้แยกบริเวณ
เก็บอาหารแต่ละรายให้เป็นสดัส่วนไม่ปะปนกนั 
 
            - บริเวณหรือห้องเก็บอาหารไม่เป็นทางเดนิผ่านไปยงับริเวณอ่ืนๆเช่นบริเวณที่พกัอาศยัห้องน า้-ห้องส้วมเป็นต้น 
 
       2.2.5 ต้องมีชัน้หรือยกพืน้ส าหรบัวางอาหารมีความสงู 8 นิว้เป็นอย่างน้อยยกเว้นในกรณีทีใ่ช้เคร่ืองทุน่แรงในการยก
สินค้าให้มคีวามสงูตามความเหมาะสม 
 
       2.2.6 การจดัเก็บอาหารให้มีช่องว่างระหว่างชัน้และหา่งจากผนงัห้องพอสมควรเพื่อสะดวกในการเกบ็อาหารและท า
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ความสะอาดที่เก็บ 
 
       2.2.7 ต้องมีอปุกรณ์ในการเก็บและรักษาคณุภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเป็นและมีจ านวนเพียงพอกบั
ปริมาณของอาหารที่เก็บ 
 
       2.2.8 ให้จดัท าป้ายถาวรที่มีข้อความ&ldquo;สถานทีน่ าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร&rdquo; ติดไว้ใน
สถานทเีก็บอาหาร (ในกรณีที่สถานทีเ่กบ็อาหารอยู่คนละแห่งกบัสถานทีน่ าเข้าฯ) 
 
       2.2.9 ให้จดัท าป้ายถาวรที่มีข้อความ&ldquo;สถานทีเ่ก็บอาหาร&rdquo; ติดไว้หน้าห้องเก็บอาหาร 
 
       2.2.10 ให้จดัท าป้ายชื่อแสดงชนิดของอาหารแต่ละชนิดติดหรือแขวนไว้ในที่ทีเ่กบ็อาหารตวัอย่างเช่น วตัถเุจือปน
อาหาร, อาหารในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท, หรือจดัท าป้ายชือ่แสดงกลุ่มประเภทของอาหารแต่ละกลุ่มติดหรือแขวนไว้ในที่
ที่เกบ็อาหารแต่ละกลุ่ม เช่น อาหารควบคมุเฉพาะ, อาหารที่ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน, อาหารที่ต้องมีฉลาก, 
อาหารทัว่ไป 
 
     3. การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใช้สถานที่เก็บอาหารเดิมต้องมีพืน้ที่หรือบริเวณเก็บอาหารจ านวนเพียงพอส าหรับ
การเพิ่มประเภทอาหารใหม่ด้วยหากอาหารที่ขอเพิ่มประเภทเป็นอาหารแช่เยน็หรือแช่แข็งจะต้องมห้ีองเกบ็ที่รักษา
อณุหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนัน้เพื่อรักษาคณุภาพของอาหารและต้องมีบริเวณเพียงพอด้วยกรณีสถานที่
เก็บอาหารไม่เพยีงพอหรือสถานที่เก็บอาหารเดิมไม่มีห้องเก็บรักษาอณุหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนัน้ต้อง
เพิ่มสถานที่เก็บอาหารหรือเพิ่มห้องเก็บเพื่อรักษาอณุหภูมิโดยต้องยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือสัง่
อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบส.5) และรายละเอียดอ่ืนๆเกีย่วกบัสถานที่ตัง้และแบบแปลนแผนผงัรายละเอียด
ของสถานที่เก็บอาหารแห่งใหมท่ี่ขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานทีเ่ก็บอาหาร 
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เงื่อนไข 
 
 ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลกัฐานด้วยตนเองโดยการรับค าขอที่ OSSC ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาบริการด้วยระบบนดัหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ส านกัอาหารหรือทางโทรศพัท ์
 ผู้ยื่นค าขอต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ที่ยืน่ค าขอได้และมีอ านาจตดัสนิใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจเป็น
ผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 ก าหนดให้ผู้ยืน่ค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิติบคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯสว่นเอกสารอ่ืนๆบุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้แก่ผู้ด าเนนิ
กิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจฯหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 การขออนุญาตน าเข้าอาหารทีเ่ป็นผลิตภณัฑท์ี่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนดิใหม่ (Novel Ingredients) ที่ยงั
ไม่ได้ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตให้ใช้ในอาหารเป็นส่วนประกอบหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม่ (Novel 
Food) ต้องผ่านการประเมนิความปลอดภยัโดยผู้เชีย่วชาญและรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนญุาต
น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือส าหรับประชาชนเร่ืองการขอประเมินความ
ปลอดภยัของอาหาร) 
 การออกใบอนุญาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรจะพจิารณาตามที่ตัง้ของสถานทีน่ าเข้าที่ปรากฏที่อยู่
ตามหลกัฐานการจดทะเบียนพาณชิย์กจิตามกฎหมายเท่านัน้ 
 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถออกใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรครอบคลมุทุกประเภท
อาหารแต่การขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต
เช่นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารผู้รับอนุญาตต้องยื่นขอรับเลขสารบบอาหารที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านัน้ 
 ต้องมีสถานทีเ่ก็บอาหาร 1 แห่งเป็นอย่างน้อยและสามารถมีสถานทีเ่กบ็อาหารได้มากกว่า 1 แห่งในราชอาณาจกัร
จะเพิ่มเติมหรือยกเลกิได้ตามความจ าเป็น 
 การไม่อนุญาตค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไม่
อนุญาตค าขอฯในกรณทีี่ผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลกักฎหมายและ
หลกัวิชาการหรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
 การคืนค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะส่งคนืค าขอฯพร้อม
เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯในกรณทีี่ผู้ยืน่ค าขอฯไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยืน่ค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 

0 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

(ตามวนัเวลาที่นดั
หมายล่วงหน้า
ผ่านทางเวปไซต์
ส านกัอาหาร/ทาง
โทรศพัท์หรือกรณี
ยื่นค าขอฯที่
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน
ของส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัที่ก าหนด
ไว้) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

30 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
ก าหนดและมายื่นที่
เจ้าหน้าที่ส านกัอาหารตาม
รายชื่อที่ระบใุนใบรับค าขอ 

0 นาที - (ด าเนนิการโดยผู้
ยื่นค าขอ) 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่น
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้

5 นาที - (ด าเนนิการโดยผู้
ยื่นค าขอ) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

เป็นหลกัฐาน 
 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้เชี่ยวชาญด าเนนิการ
ประเมินความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 
 

48 ชัว่โมง กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่น าเข้าอาหาร
ตัง้อยู่ต่างจงัหวดัคณะผู้
ประเมินของจงัหวดัประเมนิ
ความถูกต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมายทัง้ด้าน
สถานที่ (กรณีตรวจสถานที่) 
และด้านเอกสาร 
 

1 วนัท าการ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

(ระยะเวลาการ
พิจารณาขึน้กบั
สาธารณสขุ
จงัหวดั) 

7) 

การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนามพจิารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 

1 วนัท าการ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

8) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาออกใบสัง่ช าระ
ค่าธรรมเนียม (แล้วแต่
กรณี) และส่งมอบ
ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ต่อไป 
 

90 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วนัท าการ 
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14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบตัิรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 5 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

กรณีการขอ
ใบอนุญาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.6)  : 1 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

2) 

2.ค าขออนุญาต
น าหรือสัง่อาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.6) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนนิกจิการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

3) 
3. เอกสาร
ที่เกีย่วข้อง (ดู

ส านกัอาหาร 0 1 ชุด (ได้แก ่
3.1 ส าเนา
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

รายละเอียดใน
หมายเหต)ุ 

ทะเบยีนบ้านของ
ผู้ขออนุญาตและ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนหรือบตัร
บตัรประชาชน
(ฉบบัจริง)ในกรณี
ผู้ขออนุญาตเป็น
คนต่างด้าวให้ยื่น
ส าเนาหนงัสือ
อนุญาตให้ท างาน
ในประเทศ (work 
permit) ซึ่งออกให้
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้ ว่า
ราชการจงัหวดั
และส าเนาหนงัสือ
เดินทาง 
(passport) 
3.2  ส าเนาใบ
ทะเบยีนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) 
3.3 ส าเนา
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้ง
วตัถุประสงค์และ
ผู้มีอ านาจลงชื่อ
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

แทนนิตบิุคคลผู้ขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติ
บุคคล)(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 
6 เดือน) 
3.4 ส าเนา
หนงัสือรับรอง
สญัชาติของนติิ
บุคคลจาก
กระทรวงพาณชิย์ 
(บญัชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลทีเ่ป็น
บริษัท) )(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 
6 เดือน) ในกรณทีี่
ผู้ขออนุญาตเป็น
นิติบุคคลต่างด้าว
ต้องยื่นหนงัสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกจินิติ
บุคคลต่างด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์ว่าไม่ขดั
พระราชบญัญัติ
การประกอบธุรกจิ
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

คนต่างด้าวพ.ศ. 
2542 ตาม
ประเภทธุรกจิ
อาหารที่ขอ
อนุญาตจ านวน 1 
ฉบบัหรือบตัร
ส่งเสริมการลงทนุ
ตามประเภทธุรกจิ
อาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทนุ
ผลิตเพื่อจ าหน่าย
จากส านกังาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ 
(บีโอไอ) 
3.5 ส าเนา
ทะเบยีนบ้านของ
สถานที่น าเข้าและ
สถานทีเ่ก็บ
อาหาร) 

4) 

3. เอกสาร
ที่เกีย่วข้อง 
(ต่อ)(ดู
รายละเอียดใน
หมายเหต)ุ 

ส านกัอาหาร 1 0 ชุด (ได้แก ่
3.6 หนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ (ฉบบัจริง) 
หรือส าเนาสญัญา
เช่าสถานที่น าเข้า
และสถานทีเ่ก็บ
อาหาร (ถ้ามี) 
3.7 แผนผงัที่
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ถูกต้องตาม
มาตราส่วนดงันี ้
(ระบุชื่อและทีต่ัง้
ทุกแผ่น) (ดู
ตวัอย่างตาม
ภาคผนวก 3) 
3.7.1 แผนที่
สงัเขปแสดงที่ตัง้
ของสถานที่
น าเข้าฯสถานที่
เก็บอาหารและส่ิง
ปลกูสร้างบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อ
พิจารณาความ
เหมาะสมทีจ่ะใช้
เป็นสถานทีจ่ดัเก็บ
อาหารที่ขอ
อนุญาตน าเข้า
และเป็นข้อมลูใน
การตรวจติดตาม 
3.7.2 แผนผงั
ภายในของ
สถานทีเ่ก็บอาหาร
ให้แสดง
รายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
ก. แผนผงั
แสดงต าแหน่ง
พร้อมประโยชนใ์ช้
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

สอยของอาคาร
ต่างๆในบริเวณ
ที่ตัง้ของสถานที่
เก็บอาหารและ
บริเวณข้างเคียง 
ข. แปลนพืน้
แสดงบริเวณของ
ห้องเก็บอาหาร
พร้อมประโยชนใ์ช้
สอยของห้องหรือ
บริเวณต่างๆในชัน้
ของอาคารที่ใช้
เก็บอาหารโดย
ระบุมาตราส่วน
ของแปลนพืน้ที่
ถูกต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดิน
ผ่านเข้า-ออกแต่
ละห้องในแบบ
แปลนด้วย 
ค.  การจดัห้อง
หรือบริเวณที่เกบ็
อาหาร 
- ให้แสดง
การจดัแยกเกบ็
อาหารแต่ละชนิด
เป็นสดัส่วน 
- ให้แสดง
ระบบการถ่ายเท
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อากาศระบบแสง
สว่าง 
- ให้แสดง
อปุกรณ์ทีใ่ช้ใน
การเก็บและรักษา
คณุภาพของ
อาหารให้คงสภาพ
ตามความจ าเป็น 
 ) 

5) 

4. หนงัสือ
แสดงว่าเป็นผู้
ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินกิจการ
ของนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต  
(เฉพาะนิติ
บุคคล) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท (ต่อผู้
ด าเนินกิจการ 1 
คน) อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีที่ระบุไว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล) 

6) 

5. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนนิ
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนติิ
บุคคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อนุญาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีที่ระบุไว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล) 

7) 

6. ค า
รับรอง
ประกอบการขอ
อนุญาตน าหรือ
สัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร  
(เฉพาะกรณีที่ไม่
มีการตรวจ
สถานที่) 

ส านกัอาหาร 1 0 ชุด (ผู้ด าเนนิกจิการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบุคคลตาม
เงื่อนไขเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
รับรองฯลงนาม
จริงในเอกสารทัง้ 
2 แผ่นของค า
รับรองฯ) 

8) 

กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
ในใบอนุญาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.6) 
(ส าหรับสถานที่
เก็บอาหารที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขห้อง

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เก็บอาหารโดยมี
บริเวณและ
อปุกรณ์ควบคมุ
การจดัเก็บ
อาหารให้มี
คณุภาพเพียงพอ
กบัการจดัเกบ็
รักษาคณุภาพ
อาหารทัง้หมด) : 
1. แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทึก
ข้อบกพร่อง 

9) 

2. ค าขอ
อนุญาตน าหรือ
สัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร
ตามแบบอ.6  

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนนิกจิการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

10) 

3.
 ใบอนุญ
าตน าหรือสัง่
อาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.7) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ 

ส านกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

11) 
4. เอกสาร
เช่นเดยีวกบัข้อ 4 

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ข้อ 6 และข้อ 7 
ของกรณีการขอ
อนุญาตน าหรือ
สัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร 

16. ค่ำธรรมเนียม 
รำยกำร หน่วยนับ อัตรำค่ำใช้จ่ำยที่

จะจัดเกบ็ (บำท) 
1) ค่าพิจารณาค าขอและตรวจสอบความถูกต้องของค าขออนุญาตน าหรือสัง่
อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบ อ.6) 

ฉบบัละ 5,000 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร ฉบบัละ 15,000 
หมำยเหตุ (ฝ่ายการเงินและบญัชี กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เปิดรับการช าระเงินถึงเวลา 15.30 น.) 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพศนูยจ์ดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 
ถนนติวานนทต์ าบลตลาดขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านกั
อาหารโทร. 02-590-7320 
หมายเหต-ุ 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการที่ตัง้อยู่ในต่างจงัหวดัตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัที่สถานประกอบการตัง้อยู่ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสงคราม (กลุ่มงานนิตกิาร) 
โทรศพัท์หมายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124 
Website : skmo.moph.go.th/skmo/ 
หมายเหต-ุ 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 



18/18 
 

18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบอ.6 

- 
2) ตวัอย่างหนงัสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกจิการของนิติบคุคลผู้ขออนุญาต 

- 
3) ตวัอย่างหนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป (กรณีผู้ด าเนินกจิการไมไ่ด้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 

- 
4) ตวัอย่างแผนที่แสดงที่ตัง้และแผนผงัสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บอาหาร 

- 
5) แบบค ารับรองประกอบการขออนุญาตน าหรือสัง่อาหาร 

- 
 

19. หมำยเหต ุ
1. ระยะเวลาด าเนนิการรวม 5 วนัท าการโดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนจนถงึลงนามอนญุาต 
โดยผู้มีอ านาจไม่นบัระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์หรือการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
2.  การตรวจสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มือส าหรบัประชาชนของส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัประกอบด้วยตามกรณ ี
 
3.  เอกสารที่เป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจทัว่ไปที่มอี านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 
 

วันท่ีพิมพ์  
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย สอุาภา กลัน่ประเสริฐ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


