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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตนําหรือสัง่อาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  8   วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน        0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด    0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด    0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร  
11. ชองทางการใหบริการ  

 ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  

255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  

โทรศัพท: 0 4446 5010-4 ตอ 105 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)               

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 การจัดเตรียมสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหารตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
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    1 สถานท่ีนําเขา 
       1.1 เปนอาคารเคหะสถานถาวรต้ังอยูในท่ีเหมาะสมใชเปนสถานท่ีนําเขาอาหาร 
       1.2 มีสถานท่ีต้ังอยูตามหลักฐานของการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาท่ี
ดําเนินกิจการ 
       1.3 มั่นคงและถูกสุขลักษณะ 
       1.4 จัดทําปายถาวรแสดงช่ือสถานท่ีนําเขาและปายถาวรท่ีมีขอความ;สถานท่ีนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร; 
ติดหรือแขวนไวภายนอกสถานท่ีในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย 
    2 สถานท่ีเก็บอาหาร 
       2.1 ตองต้ังอยูในท่ีเหมาะสมไมทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหารท่ีจัดเก็บไดอยางดี 
       2.2 เปนอาคารมีลักษณะมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีพื้นท่ีภายในอาคารสําหรับจัดเก็บอาหารท่ีขออนุญาตนําเขาได
อยางเพียงพอ 
       2.3 หองหรือบริเวณเก็บอาหารตองสะอาด มีระบบแสงสวาง และการระบายอากาศอยางเพียงพอ 
       2.4 ตองจัดเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวนไมปะปนกับสินคาอื่น หากมีสินคาอื่นอยูในอาคารเดียวกันตองแยกเก็บ
อาหารจากสินคาอื่นแลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 
            - การเก็บอาหารนําเขาฯ รวมกับอาหารอื่น ๆ ใหแยกบริเวณเก็บเปนสัดสวน 
            - การเก็บอาหารรวมกับวัสดุอุปกรณอื่น ๆ เชน กลอง ลัง ภาชนะบรรจุ เปนตนตองแยกหองเก็บอาหารเปนสัดสวน 
           - การเก็บอาหารรวมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑยา เครื่องสําอาง และวัตถุมีพิษ จะตองกั้นหองเก็บผลิตภัณฑ
แตละชนิดดวยผนังทึบจรดเพดานใหเปนสัดสวน และมีประตูทางเขา-ออก โดยเฉพาะของแตละหองและสําหรับกรณีเก็บ
รวมกับวัตถุมีพิษจะตองไมใชทางลําเลียงขนสงรวมกันดวย 
           - ไมใหเก็บอาหารในโรงงานหรือสถานท่ีผลิตวัตถุมีพิษ 
            - การเก็บอาหารรวมกันหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกัน ตองแยกหองเก็บเปนสัดสวน ยกเวนหองเย็นใหแยกบริเวณ
เก็บอาหารแตละรายใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน 
            - บริเวณหรือหองเก็บอาหารไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณอื่น ๆ เชน บริเวณท่ีพักอาศัยหองน้ํา-หองสวม เปนตน 
       2.5 ตองมีช้ันหรือยกพื้นสําหรับวางอาหารมีความสูง 8 นิ้วเปนอยางนอย ยกเวนในกรณีท่ีใชเครื่องทุนแรงในการยก
สินคาใหมีความสูงตามความเหมาะสม 
       2.6 การจัดเก็บอาหารใหมีชองวางระหวางช้ันและหางจากผนังหองพอสมควรเพื่อสะดวกในการเก็บอาหารและทํา
ความสะอาดท่ีเก็บ 
       2.7 ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับ
ปริมาณของอาหารท่ีเก็บ 
       2.8 ใหจัดทําปายถาวรท่ีมีขอความสถานท่ีนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร ติดไวในสถานทีเก็บอาหาร (ในกรณี
ท่ีสถานท่ีเก็บอาหารอยูคนละแหงกับสถานท่ีนําเขาฯ) 
       2.9 ใหจัดทําปายถาวรท่ีมีขอความ สถานท่ีเก็บอาหารติดไวหนาหองเก็บอาหาร 
       2.10 ใหจัดทําปายช่ือแสดงชนิดของอาหารแตละชนิดติดหรือแขวนไวในท่ีท่ีเก็บอาหาร ตัวอยางเชน วัตถุเจือปนอาหาร
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทหรือจัดทําปายช่ือแสดงกลุมประเภทของอาหารแตละกลุม ติดหรือแขวนไวในท่ีท่ีเก็บอาหาร
แตละกลุม เชนอาหารควบคุมเฉพาะอาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารท่ีตองมีฉลากอาหารท่ัวไป 
     3. การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใชสถานท่ีเก็บอาหารเดิมตองมีพื้นท่ีหรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอ สําหรับการ
เพิ่มประเภทอาหารใหมดวย หากอาหารท่ีขอเพิ่มประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บท่ีรักษาอุณหภูมิตาม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวย กรณีสถานท่ีเก็บอาหารไม
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เพียงพอหรือสถานท่ีเก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นตองเพิ่มสถานท่ีเก็บ
อาหารหรือเพิ่มหองเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยตองยื่นคําขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานท่ีต้ังและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานท่ีเก็บ
อาหารแหงใหมท่ีขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร 
เง่ือนไข 
 1.ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอท่ี ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
 2.ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปน
ผูดําเนินการแทนแนบดวย) 
 3.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตาม
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 4.การขออนุญาตนําเขาอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียัง
ไมไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel 
Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนํา
หรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความ
ปลอดภัยของอาหาร) 
 5.การออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามท่ีต้ังของสถานท่ีนําเขาท่ีปรากฏท่ีอยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น 
 6.การไมอนญุาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 7.การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีท่ีผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอและเอกสาร
หลักฐาน 
 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง

ผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข 

 

- 
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ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืนคําขอ
ดําเนินการแกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอเจาหนาท่ี ณ 
OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอรอรับ
ใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีนําเขาอาหารต้ังอยูจังหวัด
นครราชสีมา คณะผูประเมินของ
จังหวัด ประเมินความถูกตองและ
สอดคลองตามกฎหมายท้ังดานสถานท่ี 
(กรณีตรวจสถานท่ี) และดานเอกสาร 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณาภายใน 
7 วันทําการหลังเสรจ็สิ้นการพิจารณา 
ผูประกอบการชําระคาธรรมเนียม 
และสงมอบใบอนุญาตให
ผูประกอบการตอไป 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  12 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
  ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของผูขออนุญาต กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
2) บัตรประจําตัวประชาชน ผูขอ

อนุญาต 
กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

3) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาวย่ืน
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศน้ันๆ 

0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) ผูขออนุญาตเปนคนตางดาว ตอง
ย่ืนหนังสืออนุญาตใหทํางานใน
ประเทศ 

กระทรวงแรงงานหรือ
ผูวาราชการจงัหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีแจงวัตถุประสงค และผูมี
อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชีรายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคลท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ (คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) 

7) หนังสือรับรองการประกอบธุรกจิ
นิติบุคคลตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจอาหารท่ีขออนุญาต 
หรือบัตรสงเสริมการลงทุนตาม
ประเภทธุรกิจอาหารท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบานของสถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บอาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบานสํานักงานใหญ  กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
10) หนังสือสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง ยายและแตงต้ัง
ขาราชการครูและบคุลากร
การศึกษา(ของผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.กรณีการขอใบอนุญาต
นําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร  

- - - - - 

2) 1.1 แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
ขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ 
อ.6)(ขอใหม) 

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.2คําขออนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.6) 

สํานักอาหาร 1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามใน
แบบคําขอฯ) 

4) 1.3เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดในหมายเหตุ) 

- 0 1 ชุด 1. ทะเบียนบานของผูขออนุญาตและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน ในกรณีผูขออนุญาตเปนคน
ตางดาว ใหย่ืนสําเนาหนังสืออนุญาตใหทํางานใน
ประเทศ (work permit) ซ่ึงออกใหโดย
กระทรวงแรงงานหรือผูวาราชการจังหวัด และ
สําเนาหนังสือเดินทาง (passport) 
2.  ใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) 
4.หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย (บัญชีรายชื่อผูถือหุน) (เฉพาะ
นิติบุคคลที่เปนบริษัท) )(คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลตางดาว ตองย่ืนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลตางดาวจากกระทรวง
พาณิชยวาไมขัดพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขออนุญาต จํานวน 1 ฉบับ หรือบัตร
สงเสริมการลงทุนตามประเภทธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนผลิตเพื่อจําหนายจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอ
ไอ) 
5.ทะเบียนบานของสถานที่นําเขาและสถานที่
เก็บอาหาร 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

5) 1.4เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
(ตอ)(ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ) 

- 0 2 ชุด 6.หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชาสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บ
อาหาร (ถามี) 
7.แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน ดังน้ี (ระบุชื่อ
และที่ต้ังทุกแผน) (ดูตัวอยางตามภาคผนวก 3) 
7.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่นําเขาฯ 
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางบริเวณ
ใกลเคียง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่จัดเก็บอาหารที่ขออนุญาตนําเขา
และเปนขอมูลในการตรวจติดตาม 
7.2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให
แสดงรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
ก. แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชนใชสอย
ของอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ต้ังของสถานที่เก็บ
อาหารและบริเวณขางเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บอาหาร 
พรอมประโยชนใชสอยของหองหรือบริเวณตาง 
ๆ ในชั้นของอาคารที่ใชเก็บอาหาร โดยระบุ
มาตราสวนของแปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดง
ทิศทางเดินผานเขา-ออกแตละหองในแบบแปลน
ดวย 
ค. การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปน
สัดสวน 
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบแสง
สวาง 
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและรักษา
คุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน 

6) 1.5หนังสือแสดงวาเปนผู
ไดรับมอบหมายใหดําเนิน
กิจการของนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต  (เฉพาะนิติ
บุคคล) 

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูดําเนินกิจการ 1 
คน) อาจตองประทับตราสําคัญของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล) 

7) 1.6หนังสือมอบอํานาจ
ท่ัวไป (กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมาดําเนินการ
ดวยตนเอง) 

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ 
1 คน) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลการมอบ
อํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต อาจตองประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยในกรณีที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน นิติบุคคล) 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8) 2.กรณีการขอเพ่ิม
ประเภทอาหารใน
ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.6) 
(สําหรับสถานท่ีเก็บ
อาหารท่ีไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไข
หองเก็บอาหาร โดยมี
บริเวณและอุปกรณ
ควบคุมการจัดเก็บอาหาร
ใหมีคุณภาพเพียงพอกับ
การจัดเก็บรักษาคุณภาพ
อาหารท้ังหมด) :  

- - - - - 

9) 2.1แบบตรวจสอบคําขอ
และบันทึกขอบกพรองคํา
ขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักรตามแบบ 
อ.6(ขอใหม) 

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) 2.2คําขออนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักรตามแบบ 
อ.6  

กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามใน
แบบคําขอฯ) 

11) 2.3ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) 
ท่ีไดรับอนุญาตไว 
 
 
 
 

สํานักอาหาร
หรือกลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

16. คาธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร 

 คาธรรมเนียม 15,000 บาท 
 

2) สําหรับคําขออนุญาต (ขอเพิ่มประเภทอาหาร)  
 ไมมีคาธรรมเนียม 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1)  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55  โทรสาร 0 2590 1556     

 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556  สายดวนของรัฐบาล 1111 สํานักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท: 0 4446 5010-49 ตอ 105 
3)  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

  เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th  
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบ อ.6 
-คําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6) 
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบบุคคลธรรมดา) 
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบนิติบุคคล) 

2) ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต 
-ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติบุคคล) 

3) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 

4) ตัวอยางแผนท่ีแสดงท่ีต้ังและแผนผังสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหาร 
-ตัวอยางแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหาร 
-ตัวอยางแผนผังสถานท่ีนําเขาสถานท่ีเก็บอาหารและบริเวณขางเคียง 

19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 วันทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวน จนถึง ตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ ลงนามอนุญาตโดยผูมี
อํานาจ ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบดวยตามกรณี 
3.  เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได 
 

วันที่พิมพ 13/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 


