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………........……….........………………… 
ใบอนุญาตเลขที่…….........……………. 

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

1. ข้าพเจ้า………………………………..................................………..อายุ…….……ปี  เชื้อชาติ……....…..….สัญชาติ………….....…  
เป็นผู้ดำเนินกิจการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลของสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร  
ชื่อ…............………………................………………………………....…………………………………...................................….……….. 
ประเภทอาหาร………....................................................………………………………………………………………………….…………  
…………………………….......................................................……………………………………………....…………………….…………… 
ซ่ึงมีสถานที่นำเข้าเลขที่……………………………………………………….................................................……………………………  
……………........………………………………โทร…………................……………………..สถานที่เก็บอาหารเลขที่……….......………  
……………………………………………………......................................…………………โทร…………...................…………………….. 

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถานที่เก็บอาหารมีรายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
2.1 สถานที่เก็บอาหาร มีลักษณะดังน้ี  

    อาคารหรือห้องที่เก็บอาหารโดยเฉพาะ 
    อาคารหรือห้องที่เก็บอาหารรวมกับสินค้าอ่ืน(ระบุชนิดของสินค้าไว้ในแบบแปลนแผนผัง) 
    อาคารที่มีที่พักอาศัย แต่แยกออกจากห้องที่เก็บอาหารอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน  
    อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................  

2.2 พื้นที่ของสถานที่เก็บอาหาร 
   เก็บอาหารที่อุณหภูมิห้อง    มีพื้นที่รวม ................. ตารางเมตร  
   เก็บอาหารที่อุณหภูมิแช่เย็น มีพื้นที่รวม  ................. ตารางเมตร 

    เก็บอาหารที่อุณหภูมิแช่แข็ง มีพื้นที่รวม   ................ ตารางเมตร 
2.3 สถานที่ตั้งและลักษณะอาคาร การจัดเก็บอาหารทางลำเลียง เคลื่อนย้ายอาหาร และการแสดงป้าย ณ สถานที่นำเข้า

และสถานที่เก็บอาหารเป็นไปตามคำรับรองประกอบการขออนุญาต 
2.4 หลักฐานรูปถ่ายสถานที่ขออนุญาตตามข้อ 2.3 แนบพร้อมคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ จำนวน….......… รูป ตรง

ตามสถานที่เก็บอาหารที่ยื่นคำขอฯ 
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บอาหารแห่งน้ีแล้วซ่ึงเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังและหลักฐานรูปถ่ายที่ได้
แนบมาพร้อมกันน้ีทุกประการ  
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้การรับรองกับผู้อนุญาตเป็นความสัตย์จริงทุกประการและจะปฏิบัติตามที่ได้ให้ถ้อยคำไว้ทุก
ประการ และภายหลังการอนุญาตยินดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจติดตามเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กฎหมาย
กำหนด ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับคำรับรอง หรือข้อเท็จจริงไม่ตรงตามที่แจ้งไว้กับผู้อนุญาต หรือ
กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึงมีผลกระทบกับการอนุญาตเดิมน้ัน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อนุญาตดำเนินการสั่งให้
แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกการอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาไปก่อนหน้าน้ัน ซ่ึงข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขคำรับรองและรายละเอียดตาม
เอกสารแนบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ลงช่ือ……...........…………………………………ผู้ดำเนินกิจการ/กรรมการผู้มีอำนาจ   …………………………….........………..…เจ้าหน้าที่ 
      (…………….........………………………….)ลงนามของนิติบุคคล                     (…………….........………………………….) 
 
       …………………………….........………..…พยาน                    …………………………….........………..พยาน  
       (…………….........………………………….)                                        (…………….........………………………….)  

หมายเหตุ 1. ที่มาจากแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสถานที่เก็บอาหารที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการตรวจเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
2. ที่มาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ผลิตและนำเข้าฯซ่ึงอาหาร คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการผลิต นำเข้า หรือส่งออกซ่ึงอาหาร ปี พ.ศ. 2534 
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เง่ือนไขคำรับรองและรายละเอียดประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
 

ข้อพิจารณา รายละเอียด  
1. สถาน ท่ี ต้ังและลักษณ ะ
อาคารสถานท่ีเก็บอาหาร    

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานที่เก็บอาหารเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
จากสภาพแวดล้อมสู่อาหารที่จัดเก็บ และสู่อาคารหรือห้องเก็บอาหารได้ รวมทั้งสอดคล้อง
ตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
1.2 ตัวอาคารสถานที่เก็บอาหารมีโครงสร้างม่ันคงถาวร สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีแสง
สว่างเพียงพอ มีการถ่ายเท และระบายอากาศได้ดีแยกจากที่พักอาศัย ไม่เก็บอาหารใน
อาคารเดียวกับสถานที่ผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย 
1.3 สถานที่เก็บอาหาร มีลักษณะดังน้ี 

(1) เป็นอาคารหรือห้องที่เก็บอาหารโดยเฉพาะ หรือ  
(2) เป็นอาคารหรือห้องที่เก็บอาหารรวมกับสินค้าอ่ืน โดยระบุชนิดของสินค้าไว้ใน

แบบแปลนแผนผัง ทั้งน้ี สินค้าที่จัดเก็บร่วมกับอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ทั้งกับสถานที่เก็บอาหารและอาหารที่จัดเก็บ หรือ  

(3) เป็นอาคารที่มีที่พักอาศัย แต่ต้องแยกส่วนของที่พักอาศัยออกจากสถานที่เก็บ
อาหารให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน  

2. อุปกรณ์ ในการเก็บ และ
รักษาคุณภาพของอาหาร 

2.1 มีชั้นเก็บหรือยกพื้น (Pallet) สำหรับจัดเก็บอาหารที่มีความสูงจากพื้นอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ โดยจัดวางให้มีระยะห่างระหว่างชั้นเก็บหรือยกพื้น และ
ห่างจากผนังห้องพอสมควร เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการจัดการพื้นที่ 
ตลอดจนการดูแลด้านสุขาภิบาล ยกเว้นอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่และต้องใช้เครื่อง
ทุ่นแรงในการเคลื่อนย้าย ให้จัดเก็บอาหารบนวัสดุปูพื้นรองรับตามความเหมาะสม 
2.2 มีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพอาหารให้คงสภาพตามความจำเป็นและมี
จำนวนเพียงพอกับปริมาณอาหารที่จัดเก็บ สำหรับอาหารที่ต้องเก็บรักษาด้วยความเย็นให้
ระบุอุณหภูมิในห้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บของอาหารแต่ละประเภท   

3. สถานท่ีเก็บอาหารและการ
จัดแบ่งพื้นท่ีของสถานท่ีเก็บ
อาหาร 

3.1มีการแบ่งห้องหรือพื้นที่การจัดเก็บอาหารอย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับสินค้าหรือวัตถุอ่ืน
ที่ไม่เก่ียวข้องกับอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง   
3.2 มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดเก็บอาหารแต่ละประเภทที่ขออนุญาต โดยให้
ระบุพื้นที่ของที่เก็บอาหาร ตามประเภทอาหารที่จัดเก็บ 
3.3 ห้องหรือบริเวณเก็บอาหาร ต้องไม่ใช้เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณอ่ืนๆ เช่น บริเวณที่
พักอาศัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม หรือสำนักงาน เป็นต้น  
3.4 การลำเลียง เคลื่อนย้ายอาหารไปยังห้องหรือบริเวณเก็บอาหารจะต้องไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนกับอาหารที่จัดเก็บ  
3.5 การเก็บอาหารในอาคารเก็บสินค้าร่วมกับสินค้าอ่ืน ต้องห่อหุ้มอาหารที่จัดเก็บด้วย
บรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน หรือมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและมี
วิธีการจัดแบ่งพื้นที่ของสถานที่ เก็บอาหารและสินค้าอ่ืนที่เป็นหมวดหมู่ชัดเจนอันไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ โดยมีหลักฐานเอกสารการตรวจสอบการจัดการการเก็บ
อาหารและสินค้าอ่ืนภายในอาคารเก็บสินค้าแสดงไว้ด้วย ทั้งน้ี ต้องไม่เก็บอาหารร่วมกับ
วัตถุอันตราย 
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ข้อพิจารณา รายละเอียด  
3. สถานท่ีเก็บอาหารและการ
จัดแบ่งพื้นท่ีของสถานท่ีเก็บ
อาหาร 

3.6 การเก็บอาหารประเภทเดียวหรือร่วมกันหลายประเภท ต้องแยกเก็บอาหารแต่ละประเภท
ให้เป็นสัดส่วน และถือปฏิบัติตามแล้วแต่กรณี ดังน้ี  

(1) จัดทำป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตามความ
เหมาะสม ที่คงทนถาวร อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความเหมาะสมกับสภาวะการเก็บอาหาร
ในแต่ละประเภทแสดงไว้ที่บริเวณหรือชั้นเก็บอาหาร หรือ  

(2) มีระบบการจัดการหรือฐานข้อมูลในการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการพื้นที่การ
จัดเก็บอาหาร การทวนสอบ ตลอดจนระบบติดตามตรวจสอบหากเกิดปัญหาของความไม่
ปลอดภัยหรือคุณภาพมาตรฐานของอาหาร ทั้งน้ีต้องมีหลักฐานการบันทึกรายงานข้อมูลของ
ระบบดังกล่าวสำหรับแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน  
3.7 การเก็บอาหารร่วมกันของผู้นำเข้าหลายๆ รายในอาคารเดียวกัน ให้แยกห้องหรือ
พื้นที่ของแต่ละรายให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน  

4. การแสดงป้าย ณ สถานท่ี
นำเข้าและสถานท่ีเก็บอาหาร  

4.1 สถานท่ีนำหรือสั่งอาหารฯ และสถานท่ีเก็บอาหารอยู่ท่ีเดียวกัน 
(1) แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่มีข้อความ “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร” 
และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ”  ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกันติดไว้ด้านหน้าอาคารของ
สถานที่นำเข้าในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
(2) แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่ มีข้อความ “สถานที่ เก็บอาหาร” ขนาดอ่านได้ชัดเจน ติดไว้
ด้านหน้าห้องหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
(3) แสดงป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตามความเหมาะสม 
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 

4.2 สถานท่ีนำหรือสั่งอาหารฯ และสถานท่ีเก็บอาหารอยู่ต่างท่ีกัน 
(1) แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่มีข้อความ “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร” 
และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน ติดไว้ด้านหน้าอาคารของ
สถานที่นำเข้าในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  
(2) แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่มีข้อความ “สถานที่เก็บอาหาร” และป้าย“ชื่อผู้ประกอบการ” 
ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน ติดไว้ด้านหน้าสถานที่เก็บอาหาร แล้วแต่กรณี ดังน้ี   

(ก.) อาคารมีหลายห้อง ให้แสดงป้าย “สถานที่ เก็บอาหาร” และป้าย“ชื่อ
ผู้ประกอบการ”เฉพาะหน้าห้องที่ใช้ จัดเก็บอาหาร เว้นแต่มีการเก็บอาหารทั้งอาคารให้
แสดงป้ายไว้ ณ หน้าอาคารที่เก็บอาหารน้ัน 

(ข.) อาคารหรือห้องเก็บอาหารมีผู้ประกอบการหลายรายใช้พื้นที่เก็บอาหารร่วมกัน 
ให้แสดงป้าย “สถานที่เก็บอาหาร” และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ”แต่ละรายไว้ ในพื้นที่ที่
จัดเก็บอาหารน้ันๆ เว้นแต่อาคารน้ันมีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่สามารถจำแนก และ
บ่งชี้สำหรับการจัด เก็บอาหารของผู้ประกอบการแต่ละรายได้  จะแสดง ป ้า ย ชื ่อ
ผู้ประกอบการที่สถานที่จัดเก็บหรือในแผนผังรวมของห้องเก็บอาหารได้  
(3) แสดงป้ายชื่อ “กลุ่มอาหาร” หรือ “ประเภทอาหาร” หรือ “ชนิดอาหาร” ตามความเหมาะสม 
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 
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รายละเอียดของสถานท่ีนำเขา้อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร 
แนบท้ายคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) 

 
1. รายการเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพ ระบุชนิดเครื่องจักร 

เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพ พร้อมทั้งรายละเอียดอัตรากำลังอุปกรณ์แต่ละชนิด 
(ถ้ามี) เช่น 
- เครื่องใช้ไฟฟ้า ปั้มน้ำ มอเตอร์ : ให้ระบุเป็นวัตต์หรือแรงม้า (746 วัตต์ เท่ากัน 1 แรงม้า) 
- แก๊ส ให้ระบุว่าเป็นขนาดถังกี่กิโลกรัมและระยะเวลา (เป็นช่ัวโมง) ที่จะใช้แก๊สหมดถัง 
❑ ไม่มี  เนื่องจาก............................................................................................................. ............ 
❑ มี โปรดระบุตามรายละเอียด   
ลำดับ รายการเครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมทั้ง

อุปกรณ์ 
กำลังแรงม้า/วัตต์ จำนวน รวมแรงม้า 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมจ ำนวนแรงม้ำทัง้สิน้  

 

จำนวนคนงาน  ชาย...............................คน หญงิ......................................คน 
รวมทั้งหมด........................................................................คน 
 

      ❑ การแสดงป้ายช่ือสถานที่นำหรอืสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
      ❑ การจัดเก็บอาหารแตล่ะชนิด เช่น ป้ายแสดงช่ืออาหารแต่ละประเภท ช้ันหรือยกพื้นสูง.......นิ้ว 
  

ลงช่ือ......................................................ผู้ดำเนินการ 
                                               (………………………………………………………………) 
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แผนที่เดินทางไปสถานท่ีนำเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ดำเนินการ 
(………………………………………………………………) 

 



6 
 

แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดิน 
(มาตราส่วน 1:100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เนื้อที่ที่เก็บอาหารทั้งหมด..........................................ตารางเมตร 
ลงช่ือ......................................................ผู้ดำเนินการ 

(………………………………………………………………) 

แบบแปลนพื้นท่ีอาคารนำเข้าอาหาร 
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และการติดตั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรพร้อมท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้ในอาคาร(ถ้ามี) 
(มาตราส่วน 1:100) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ......................................................ผู้ดำเนินการ 
(………………………………………………………………) 


