








แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นค าขอด้านอาหารทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) 1  
ส าหรับผู้ด าเนินกิจการ หรือผู้รับอนุญาต 2 

 
วันที่...................................................... 

 

เรื่อง  ขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ E-Submission อาหาร 
เรียน  ผู้ดูแลระบบ (Admin) ก าหนดสิทธิ์เข้าใช้ E-Submission อาหาร 
 

 ด้วยข้าพเจ้า............................................................. เลขที่บัตรประชาชน ............................................ 
ที่อยู่สามารถติดต่อได้ ......................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อกลับ   โทรศัพท.์.....................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................. 
E-mail address .........……..………….....………............................................. 
 

  เป็นผู้ด าเนินกิจการ3 ตามใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้า/เลขสถานที่ผลิต เลขที่.....................................
โดยแนบหลักฐาน 
o ส าเนาบัตรประชาชน 
o ส าเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน (ทุกหน้า) 
o ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก) (กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล) หรือส าเนาบัตร

ประชาชน (กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)   
  เป็นผู้รับอนุญาต4 ตามใบอนุญาต/เลขสถานที่ผลิต เลขที่........................................โดยแนบหลักฐาน 

o ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก) 
o ส าเนาบัตรประชาชน 

 

มีความประสงค์จะขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ E-Submission อาหาร เพ่ือยื่นค าขออนุญาต/แก้ไข
รายละเอียดการอนุญาต ด้านอาหาร รวมทั้งสืบค้นข้อมูลการอนุญาต ทุกรายการที่มีการยื่นโดยผูกพันกับ
อ านาจของข้าพเจ้า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่.............................หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อ านาจกรรมการ หรือผู้ด าเนินกิจการ 

ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะต้องสมัครเข้าใช้งาน Open ID ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนและจะไม่เปิดเผยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของข้าพเจ้าให้บุคคลอ่ืนใดทราบเด็ดขาด และ
ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าใช้ระบบ E-Submission อาหารและได้แนบเอกสารประกอบ
ครบถ้วนแล้ว  

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอใช้งานระบบ5  

 

 

                                           
1  สามารถใช้หนังสือบริษัทที่มีข้อความท านองเดียวกันกับแบบฟอร์มนี้ก็ได้ 
2  ส าหรับผู้รับมอบอ านาจให้ใช้หลักฐานการมอบอ านาจแทน ไม่จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์มนี้ 
3  กรณีผู้ด าเนินกิจการเป็นชื่อบุคคลมากกว่า 1 และอ านาจลงนามร่วม กรณีนี้จะยื่นค าขอทาง e-submission ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งด าเนินการ 
4  กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่ต้องลงนามร่วมมากกว่า 1 คน กรณีนี้จะยื่นค าขอทาง e-submission ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งด าเนินการ 
5  หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว Admin จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการเพ่ิมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 3 วัน

ท าการ  



หนังสือมอบอ านาจ 
เขียน  

(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) วันที่ เดือน พ.ศ.   
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล) 

ในนามของ (ชื่อสถานที่ประกอบการ) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด  
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/น าเข้า/เลขสถานที่ผลิตอาหาร ที่  
โดยม ี  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

กระทรวงพาณิชย ์ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ เมื่อวันที่  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่ เมื่อวันที่  
  (อื่นๆ) เป็นผู้มอี านาจจัดการ  

ที่ เมื่อวันที่  
ขอมอบอ านาจและแต่งต้ังให้ เป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าขอเกี่ยวกับ 
  การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ต่ออายุ หรือขอใบแทน   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 
  ยื่นค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่ผลิต หรอืสถานที่เก็บอาหาร กรณีเขา้ข่ายโรงงาน (อ.5) 
  ยื่นค าขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต (ส.4) 
  ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)   ยื่นค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหาร (อ.3)   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่น าเขา้ 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หรอืสถานที่ 

  การขออนุญาตสถานที่น าเข้า ต่ออายุ หรือขอใบแทน เก็บอาหาร (อ.10) 
  ยื่นค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.8) ราชอาณาจกัร (ส.5) 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรอืสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.9)   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร 

  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) 
  ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.6) 
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.5)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร  
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.7) กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.8) 
  ยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.17)   ยื่นค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (อ.19) 
  ยื่นค าขอใบแทนทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.20)   การขอประเมินดา้นวิชาการ 
  ยื่นหนังสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหนา่ย   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหาร 

นอกราชอาณาจักร   ยื่นค าขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจอืปนอาหาร   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัอาหาร 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์    ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช ้

(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) ท าขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาประเภทอาหาร   ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภยัของภาชนะบรรจุ 

  การอนุญาตโฆษณาอาหาร ที่ท าจากพลาสติก 
  ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.1)   การขอใบรับรอง (Certificate) 

   ยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
  (อ่ืนๆ)   
  

พร้อมทั้งแก้ไข ตัดทอน เอกสาร ตลอดจนรับทราบค าสั่งของราชการ และเป็นผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาต/ใบส าคัญต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ แบบจดทะเบียน/
แจ้งรายละเอียดอาหาร รวมถึง การจ่ายช าระค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย รวมถึงให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ 
เป็นการมอบอ านาจให้เฉพาะคราว เพื่อด าเนินการใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

 
ประทับตราส าคัญ ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ของบริษัท ( ) 
(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ( ) 
ลงชื่อ ผู้รับมอบอ านาจ 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

 ( ) 

(เช่น สหกรณ์ฯ/มูลนิธิ ฯลฯ) 

ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

หมายเหต ุ
1.  กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรอง 

จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท เป็นต้น และตอ้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลมาด้วย 

2.  กรณีต้องการยกเลิกการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อเป็นหลักฐานน าขอ้มูลของผู้รับมอบอ านาจออกจากระบบ 

(ท าความเข้าใจหมายเหตุแล้ว ใช้เป็นพืน้ที่ติดอากรแสตมป์ได้) 



หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 
ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

เขียน ………………………………………….. 

วันที่ ………… เดือน ………………………  พ.ศ………. 
 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา …………………………………………………………………………..... 
(ชื่อและประเภทนิติบุคคล) สํานักงานแหงใหญต้ังอยูเลขที่ ………….….…. ตรอก/ซอย ………………..………… 
ถนน ……………………….. หมูที ่………. ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต ………………………. 
จังหวัด ………………………….  โดยมี ………………………………………………………………………….… 

          (ชื่อกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 

เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย        
เลขที่ ………………… ลงวันที่ ……………… ขอมอบอํานาจและแตงตั้งให …………………………………… 

                          (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)  

เปนผูดําเนินกิจการและมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในการที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้โดยให …………………….……………………….. เปนผูลงลายมือชื่อในคํารอง คําใหการ 
                                                                                                     (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต) 

หนังสือชี้แจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่ เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเขาฯ  ตออายุใบอนุญาต                    
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร การขออนุญาตใชฉลากอาหาร แกไขตัดทอนเพิ่มเติมเอกสารเหลานั้น รับรอง    
เอกสารตาง ๆ รับทราบคําสั่งทางราชการ ตลอดจนกิจการอื่น ๆ อันเปนปกติธุระที่ผูรับอนุญาตโดยทั่ว ๆ ไป          
จะพึงกระทําได 

การใดที่ ผู ดําเนินกิจการและผู รับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป ภายใตขอบเขตแหงการ            
มอบอํานาจนี้ ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ …………………………… 
 
  ประทับตราสาํคัญ 
       ของบริษทั 

ลงชื่อ …………………………………...  ผูมอบอํานาจและแตงตั้ง 
        ( ………………………………….)  ผูดําเนนิกิจการ 

  
 ลงชื่อ …………………………………...  ผูมอบอํานาจและแตงตั้ง 

        ( ………………………………….)  ผูดําเนนิกิจการ 
  
 ลงชื่อ ………………………………..….. ผูรับมอบอํานาจ 

        ( ………………………………….) 
  
 ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน 

        ( ………………………………….) 
  
 ลงชื่อ ………………………………….... พยาน 

        ( ………………………………….) 
 
หมายเหต ุ  :  ใหแนบหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนแสดงชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัฉบบัลาสุดดวย 

กรรมการ 

บริษัทผูมีอํานาจ

ลงนามผูกพัน 



 



………........……….........………………… 
ใบอนุญาตเลขที…่….........……………. 

ค ำรับรองประกอบกำรขออนุญำตน ำหรือส่ังอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

             วันท่ี…………..เดือน………………………พ.ศ…………... 

1. ข้าพเจ้า………………………………..................................………..อายุ…….……ปี  เชื้อชาต…ิ…....…..….สัญชาต…ิ……….....… 
เป็นผู้ด าเนินกิจการ/กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามของนิติบุคคล ของสถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
ช่ือ…............………………................………………………………....…………………………………...................................….……….. 
ประเภทอาหาร………....................................................………………………………………………………………………….………… 
…………………………….......................................................……………………………………………....…………………….…………… 
ซึ่งมีสถานที่น าเข้าเลขท่ี……………………………………………………….................................................…………………………… 
……………........………………………………โทร…………................……………………..สถานที่เก็บอาหารเลขท่ี……….......……… 
……………………………………………………......................................…………………โทร…………...................…………………….. 

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถานทีเ่ก็บอาหารมีรายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
2.1 สถานที่เก็บอาหาร มีลักษณะดังนี้  

      อาคารหรือห้องท่ีเก็บอาหารโดยเฉพาะ 
      อาคารหรือห้องท่ีเก็บอาหารรวมกับสินค้าอื่น  (ระบุชนิดของสินค้าไว้ในแบบแปลนแผนผัง) 
      อาคารท่ีมีท่ีพักอาศัย แต่แยกออกจากห้องท่ีเก็บอาหารอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน  
      อื่นๆ ระบุ ........................................................................ 

2.2 พื้นทีข่องสถานทีเ่ก็บอาหาร  
 เก็บอาหารท่ีอุณหภูมิห้อง มีพื้นที่รวม ................. ตารางเมตร  
 เก็บอาหารท่ีอุณหภูมิแช่เย็น มีพื้นท่ีรวม  ................. ตารางเมตร 
 เก็บอาหารท่ีอุณหภูมิแช่แข็ง มีพื้นที่รวม   ................ ตารางเมตร 

2.3 สถานที่ต้ังและลักษณะอาคาร การจัดเก็บอาหาร ทางล าเลียง เคลื่อนย้ายอาหาร และการแสดงป้าย ณ สถานท่ี
น าเข้าและสถานท่ีเก็บอาหารเป็นไปตามค ารับรองประกอบการขออนุญาต 

2.4 หลักฐานรูปถ่ายสถานท่ีขออนุญาตตามข้อ 2.3 แนบพร้อมค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารฯ จ านวน ….......… รูป 
ตรงตามสถานท่ีเก็บอาหารท่ียื่นค าขอฯ  

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เข้าตรวจสอบสถานท่ีเก็บอาหารแห่งนี้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและหลักฐานรูปถ่าย
ท่ีได้แนบมาพร้อมกันนี้ทุกประการ  
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าให้การรับรองกับผู้อนุญาตเป็นความสัตย์จริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามท่ีได้ให้ถ้อยค าไว้
ทุกประการ และภายหลังการอนุญาตยินดีให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการตรวจติดตามเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ี
กฎหมายก าหนด ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่า ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับค ารับรอง หรือข้อเท็จจริงไม่ตรงตามท่ีแจ้งไวก้ับ   
ผู้อนุญาต หรือกระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งมีผลกระทบกับการอนุญาตเดิมนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้           
ผู้อนุญาตด าเนินการสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกการอนุญาตท่ีได้รับการพิจารณาไปก่อนหน้านั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไข     
ค ารับรองและรายละเอียดตามเอกสารแนบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

              ลงชื่อ……...........…………………………………ผู้ด าเนินกิจการ/กรรมการผู้มีอ านาจ 
(…………….........………………………….)  ลงนามของนิติบุคคล 

 
     …………………………….........………..…พยาน      …………………………….........………..…พยาน  
      (…………….........………………………….)                                           (…………….........………………………….) 

หมายเหตุ 1. ที่มาจากแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสถานที่เก็บอาหารที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการตรวจเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาออกใบอนุญาต 
2. ที่มาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ผลิตและน าเข้าฯ ซ่ึงอาหาร คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการผลิต น าเข้า หรือ

ส่งออกซ่ึงอาหาร ปี พ.ศ. 2534 



 

เงื่อนไขค ำรับรองและรำยละเอียดประกอบกำรขออนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
 

ข้อพิจำรณำ รำยละเอียด   
1. สถำนที่ตั้งและลักษณะ
อำคำรสถำนที่เก็บอำหำร    

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานที่เก็บอาหารเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมสู่อาหารที่จัดเก็บ และสู่อาคารหรือห้องเก็บอาหารได้ 
รวมทั้งสอดคล้องตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
1.2 ตัวอาคารสถานที่เก็บอาหารมีโครงสร้างมั่นคงถาวร สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีแสง
สว่างเพียงพอ มีการถ่ายเท และระบายอากาศได้ดี แยกจากที่พักอาศัย ไม่เก็บอาหาร
ในอาคารเดียวกับสถานที่ผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย 
1.3 สถานที่เก็บอาหาร มีลักษณะดังนี้ 

(1) เป็นอาคารหรือห้องที่เก็บอาหารโดยเฉพาะ หรือ  
(2) เป็นอาคารหรือห้องที่เก็บอาหารรวมกับสินค้าอ่ืน โดยระบุชนิดของสินค้าไว้

ในแบบแปลนแผนผัง ทั้งนี้ สินค้าที่จัดเก็บร่วมกับอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนหรือมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ทั้งกับสถานที่เก็บอาหารและอาหารที่
จัดเก็บ หรือ  

(3) เป็นอาคารที่มีที่พักอาศัย แต่ต้องแยกส่วนของที่พักอาศัยออกจากสถานที่
เก็บอาหารให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน  

2. อุปกรณ์ในกำรเก็บและ
รักษำคุณภำพของอำหำร 

2.1 มีชั้นเก็บหรือยกพื้น (Pallet) ส าหรับจัดเก็บอาหารที่มีความสูงจากพื้นอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถท าความสะอาดได้ โดยจัดวางให้มีระยะห่างระหว่างชั้นเก็บ
หรือยกพื้น และห่างจากผนังห้องพอสมควร เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย
ในการจัดการพื้นที่ ตลอดจนการดูแลด้านสุขาภิบาล ยกเว้นอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์
ขนาดใหญ่และต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการเคลื่อนย้าย ให้จัดเก็บอาหารบนวัสดุปูพื้น
รองรับตามความเหมาะสม 
2.2 มีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพอาหารให้คงสภาพตามความจ าเป็นและมี
จ านวนเพียงพอกับปริมาณอาหารที่จัดเก็บ ส าหรับอาหารที่ต้องเก็บรักษาด้วยความ
เย็นให้ระบุอุณหภูมิในห้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บของอาหารแต่ละประเภท   

3.  สถำนที่เก็บอำหำรและ
กำรจัดแบ่งพื้นที่ของสถำนที่
เก็บอำหำร 

3.1 มีการแบ่งห้องหรือพื้นที่การจัดเก็บอาหารอย่างเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับสินค้าหรือ
วัตถุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องส าอาง   
3.2 มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดเก็บอาหารแต่ละประเภทที่ขออนุญาต 
โดยให้ระบุพื้นที่ของที่เก็บอาหาร ตามประเภทอาหารที่จัดเก็บ  
3.3 ห้องหรือบริเวณเก็บอาหาร ต้องไม่ใช้เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณอ่ืนๆ เช่น 
บริเวณที่พักอาศัย ห้องน้ า-ห้องส้วม หรือส านักงาน เป็นต้น  
3.4 การล าเลียง เคลื่อนย้ายอาหารไปยังห้องหรือบริเวณเก็บอาหารจะต้องไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารที่จัดเก็บ  
3.5 การเก็บอาหารในอาคารเก็บสินค้าร่วมกับสินค้าอ่ืน ต้องห่อหุ้มอาหารที่จัดเก็บ
ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน หรือมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
และมีวิธีการจัดแบ่งพื้นที่ของสถานที่เก็บอาหารและสินค้าอ่ืนที่เป็นหมวดหมู่ชัดเจน 
อันไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ โดยมีหลักฐานเอกสารการตรวจสอบการจัดการ
การเก็บอาหารและสินค้าอ่ืนภายในอาคารเก็บสินค้าแสดงไว้ด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่เก็บ
อาหารร่วมกับวัตถุอันตราย 
 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อพิจำรณำ รำยละเอียด   
3. สถำนที่ เก็บอำหำรและ
กำรจัดแบ่งพื้นที่ของสถำนที่
เก็บอำหำร 

3.6 การเก็บอาหารประเภทเดียวหรือร่วมกันหลายประเภท ต้องแยกเก็บอาหารแต่ละ
ประเภทให้เป็นสัดส่วน และถือปฏิบัติตามแล้วแต่กรณี ดังนี้  

(1) จัดท าป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตาม
ความเหมาะสม ที่คงทนถาวร อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความเหมาะสมกับสภาวะการ
เก็บอาหารในแต่ละประเภท แสดงไว้ที่บริเวณหรือชั้นเก็บอาหาร หรือ  

(2) มีระบบการจัดการหรือฐานข้อมูลในการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการพื้นที่
การจัดเก็บอาหาร การทวนสอบ ตลอดจนระบบติดตามตรวจสอบหากเกิดปัญหาของ
ความไม่ปลอดภัยหรือคุณภาพมาตรฐานของอาหาร ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานการบันทึก
รายงานข้อมูลของระบบดังกล่าวส าหรับแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน  
3.7 การเก็บอาหารร่วมกันของผู้น าเข้าหลายๆ รายในอาคารเดียวกัน ให้แยกห้อง
หรือพื้นที่ของแต่ละรายให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน  

4. กำรแสดงป้ำย ณ สถำนที่
น ำ เ ข้ ำ แ ล ะ ส ถ ำ น ที่ เ ก็ บ
อำหำร  

4.1 สถำนที่น ำหรือสั่งอำหำรฯ และสถำนที่เก็บอำหำรอยู่ที่เดียวกัน 
(1) แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่มีข้อความ “สถานที่น าหรือสั่ งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร” และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ”  ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน      
ติดไว้ด้านหน้าอาคารของสถานที่น าเข้าในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
(2) แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่มีข้อความ “สถานที่เก็บอาหาร” ขนาดอ่านได้ชัดเจน ติดไว้
ด้านหน้าห้องหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
(3) แสดงป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตามความ
เหมาะสม รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 

4.2 สถำนที่น ำหรือสั่งอำหำรฯ และสถำนที่เก็บอำหำรอยู่ต่ำงที่กัน 
(1) แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่มีข้อความ “สถานที่น าหรือสั่ งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร” และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน ติดไว้
ด้านหน้าอาคารของสถานที่น าเข้าในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  
( 2 )  แสด งป้ า ยที่ ค ง ทนถา ว รที่ มี ข้ อ ค ว า ม  “สถานที่ เ ก็ บ อ าหา ร ”  และ                          
ป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน ติดไว้ด้านหน้าสถานที่เก็บ
อาหาร แล้วแต่กรณี ดังนี้   

(ก . )  อาคารมีหลายห้อง  ใ ห้แสดงป้ าย  “สถานที่ เก็บอาหาร” และ                 
ป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” เฉพาะหน้าห้องที่ใช้จัดเก็บอาหาร เว้นแต่มีการเก็บอาหาร
ทั้งอาคารให้แสดงป้ายไว้ ณ หน้าอาคารที่เก็บอาหารนั้น 

(ข.) อาคารหรือห้องเก็บอาหารมีผู้ประกอบการหลายรายใช้พื้นที่เก็บอาหาร
ร่วมกัน ให้แสดงป้าย “สถานที่เก็บอาหาร” และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” แต่ละราย
ไว้ ในพื้นที่ที่จัดเก็บอาหารนั้นๆ เว้นแต่อาคารนั้นมีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่
สามารถจ าแนก และบ่งชี้ส าหรับการจัดเก็บอาหารของผู้ประกอบการแต่ละรายได้   
จะแสดงป้ายชื่อผู้ประกอบการที่สถานที่จัดเก็บหรือในแผนผังรวมของห้องเก็บ
อาหารได้   
(3) แสดงป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตามความ
เหมาะสม รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 
 

 



เอกสารสรปุหลักฐานที่ตองนํามาย่ืนประกอบการขอตอใบอนญุาตนาํเขา 
 

เอกสารหลักฐานที่ยืน่ ครบถวน  ไมครบ 

ขั้นตอน 1 เปดสิทธิเ์ขาใชงานผานระบบ e-submission   
 แบบฟอรมการขอเปดสิทธ์ิเขาใชระบบยืน่คําขอดานอาหารทางอินเทอรเน็ต (E-Submission)  

สําหรับผูดําเนินกิจการ หรือผูรับอนุญาต  
หรือ หนังสือมอบอํานาจ       
      แนบสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
       ติดอากรแสตมป กรณีนิติบุคคลแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

เอกสารท่ีคัดลอกตองไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต กรรมการ
บริษัทผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราบริษัท 

 หนังสือมอบอํานาจแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
 ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับจริง) 
 จัดสงใบอนุญาตฉบับจริง หลักฐานการเปดสิทธ์ิเขาใชระบบ หนังสือมอบอํานาจแตงต้ัง 

ผูดําเนินกิจการ โดยสงทางไปรษณีย (ลงทะเบียน) ท่ี  กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 202 หมู 3 ตําบลลาดใหญ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม 75000  (เอกสารประกอบการเปดสิทธิ์เพ่ือตออายุใบอนุญาต) (สอบถามเพ่ิมเติม
ผานเบอรโทร 0 3471 6888 หรือ line ID : @grk0167r หรือ E-mail: 
consumer75000@gmail.com) 

  

ขั้นตอนที่ 2 ผปก. เตรียมเอกสารดังนี้  
              กอนยื่นคําขอ “ผานระบบ E-submission” รายละเอียดเอกสารคําขอ  

  

1. กรณีบคุคลธรรมดา เอกสารดังตอไปนี้ อยางละ 1 ฉบับ  
1.1 สําเนาบัตรประชาชนของผูดําเนินกิจการ  
1.2 สําเนาใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย  

  

2. กรณีนิติบุคคล 
2.1 สําเนาบัตรประชาชนของผูดําเนินกิจการ   
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารท่ีคัดลอกตองไมเกิน 6 เดือน นับถึง

วันท่ีย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต กรรมการบริษัทผูมีอํานาจลงนามรบัรองสําเนาถูกตองและ
ประทับตราบริษัท 

2.3 หนังสือมอบอํานาจแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
2.4 สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบ

อํานาจแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 

  

3. เอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บ 
เพ่ือเปลี่ยนใบอนุญาตเปนระบบ e-submission และอัพเดตสภาวะการจัดเก็บ 
3.1 คํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร  
3.2 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่เก็บอาหาร 
3.3 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่นําเขา 
3.4 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่เก็บ 
3.5 รูปถาย ปายชื่อ “กลุมอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ ชนิดอาหาร” 
3.6 หนังสือยินยอมใหใชสถานที่หรือสัญญาเชาสถานที่เก็บอาหาร 
3.7 รูปถายอุปกรณที่ใชในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร เชน ตูแชเย็น หองแชเย็น และระบบ

อุณหภูมิที่ใชเก็บรักษา  

  

หมายเหตุ เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลง
นามรับรองสําเนาเอกสารได และแปลงเปน PDF. 

  

 



อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตนาํเขา 

รายการ อัตราคาธรรมเนียม (ฉบับละ) 
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร  15000 บาท 

คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต  500 บาท  
คาพิจารณาคําขอและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขออนุญาต คําขอตอ
อายุใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8) 

500 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมรับเปนเงนิสดในทุกกรณ ีการผานระบบอิเล็กทรอนิกสเทานัน้ โดยออกใบสั่งชาํระผานชองระบบ 
e-submission ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf 
 

 
 

http://food.fda.moph.go.th/ESub/document/manual/payment.pdf
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