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คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายสถานท่ีนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานท่ีเก็บอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

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

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนวยงาน  
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    7   วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน      0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอยายสถานท่ีนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานท่ีเก็บอาหาร  
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) 
 มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร
เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต ผูรับอนุญาตนําเขาอาหารท่ีมีความประสงคจะยายสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร 
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ใหทําการยื่นคําขออนุญาตยายสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร ตามแบบ อ.10 
เง่ือนไข 
 ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอท่ี OSSC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
 ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทน
แนบดวย) 
 กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรองไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 การขออนุญาตนําเขาอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) 
ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนําหรือส่ัง
อาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร) 
 การออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามท่ีต้ังของสถานท่ีนําเขาท่ีปรากฏท่ีอยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสามารถออกใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุก
ประเภทอาหาร แตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผู
อนุญาต เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เทานั้น 
 ตองมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอย และสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักร     
จะเพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน 
 การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ใน
กรณีท่ีผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการย่ืนคําขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 
 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ใหผูย่ืนคํา
ขอดําเนินการแกไขขอบกพรองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายในเวลาท่ี
กําหนด และนํามาย่ืนตอเจาหนาท่ี 
ณ OSSC 

 กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูย่ืนคําขอรอ
รับใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน 
 

5 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

 

5) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการประเมิน
ความสอดคลองตามกฎหมาย 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

- 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต 
 

5 วันทําการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

- 

7) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและสงมอบใบอนุญาตท่ี
สลักหลงัการยายใหแก
ผูประกอบการ 
 

60 นาที กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั

สาธารณสุข 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   12   วันทําการ 
 

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

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีการยายสถานท่ีนําเขา : 
1.แบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 2.คําขออนุญาตยายสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร (แบบ อ.10)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคํา
ขอฯ) 

3) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ  กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

0 1 ชุด ไดแก  
3.1สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการยายที่อยูลาสุดของสถานที่นําเขา  
3.2สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(เฉพาะนิติบุคคล)ที่มีการยายที่อยูลาสุดของสถานที่
นําเขา (คัดลอกจากระทรวงพาณิชยไวไมเกิน 6 
เดือน) 
3.3สําเนาทะเบียนบานของสถานที่นําเขาแหงใหม 
3.4หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชา (ถาม)ี พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูให
เชา (กรณีผูยินยอมใหใชสถานทีห่รือผูใหเชาเปน
บุคคลธรรมดา) หรือแนบสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูยินยอมใหใชสถานที่
หรือผูใหเชาเปนนิติบุคคล) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือ
รับรอง) 

4) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ตอ) กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ชุด 3.5แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่นําเขาฯ แหง
ใหมและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่ทีข่ออนุญาต
นําเขาและเปนขอมูลในการตรวจติดตาม ) 

5) 4. ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ท่ี
ไดรับอนุญาตไว 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

6) 5. หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
 
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ 1 
คน) โดยระบุอํานาจใหชัดเจน เชน มีอํานาจในการ
ย่ืนคําขอฯ /แกไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบ
ขอบกพรอง เปนตน กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
การมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต และแนบสําเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองฯ 
ทั้งน้ีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ
ดวย) 

7) กรณีการยายสถานท่ีเก็บ
อาหาร : 1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึกขอบกพรอง  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8) 2.คําขออนุญาตยายสถานท่ี
นําเขาหรือสถานท่ีเก็บ
อาหาร (แบบ อ.10)  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคํา
ขอฯ) 

9) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ  กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

0 1 ฉบับ 3.1สําเนาทะเบียนบานของสถานที่เก็บอาหารแหง
ใหม 

10) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ตอ) กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ 3.2หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสัญญาเชา (ถาม)ี พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูให
เชา (กรณีผูยินยอมใหใชสถานทีห่รือผูใหเชาเปน
บุคคลธรรมดา) หรือแนบสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูยินยอมใหใชสถานที่
หรือผูใหเชาเปนนิติบุคคล) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือ
รับรอง) 

12) 3.เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ตอ) กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ 3.3แผนผังที่ถูกตองตามมาตราสวน ดังน้ี (ระบุชื่อ
และที่ต้ังทุกแผน)  :   
3.3.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของ สถานที่เก็บ
อาหาร และสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขออนุญาตนําเขาและเปนขอมูลในการ
ตรวจติดตาม 
3.3.2แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ใหแสดง
รายละเอียด 
ก.แผนผังแสดงตําแหนงพรอมประโยชนใชสอยของ
อาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ต้ังของสถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณขางเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของหองเก็บอาหาร พรอม
ประโยชนใชสอยของหองหรือบริเวณตาง ๆ ในชั้น
ของอาคารที่ใชเก็บอาหาร โดยระบุมาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตองพรอมแสดงทิศทางเดินผานเขา-
ออกแตละหองในแบบแปลนดวย/ กรณีอาคารมี
หลายชั้นใหแจงดวยวาแตละชั้นใชทําประโยชนใด / 
กรณีสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บต้ังอยูเลขที่
เดียวกัน ใหระบุตําแหนงของสถานที่นําเขา (office) 
ดวย 
ค.  การจัดหองหรือบริเวณที่เก็บอาหาร 
-ใหแสดงการจัดแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปน
สัดสวน 
-ใหแสดงระบบการถายเทอากาศ ระบบแสงสวาง 
-ใหแสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บและรักษาคุณภาพ
ของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน และระบุ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา  

13) 4.คํารับรองประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขา
มาในราชอาณาจักร  

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลตามเงื่อนไขเปนผูลง
นามในแบบคํารับรองฯ ลงนามจริงในเอกสารทั้ง 2 
แผนของคํารับรองฯ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

(เฉพาะกรณีท่ีไมมีการตรวจ
สถานท่ี)  

14) 5.ใบอนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ท่ี
ไดรับอนุญาตไว  
 
 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

15) 6.หนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนินกิจการไม
ไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตอผูรับมอบอํานาจ 1 
คน) โดยระบุอํานาจใหชัดเจน เชน มีอํานาจในการ
ย่ืนคําขอฯ /แกไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบ
ขอบกพรอง เปนตน กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
การมอบอํานาจทั่วไปตองเปนไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต และแนบสําเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองฯ 
ทั้งน้ีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ
ดวย) 

 
16. คาธรรมเนียม 
 ไมมีคาธรรมเนียม 
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 / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1           
 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบฟอรม อ.10 และตัวอยางการกรอก 
2) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ นิติบุคคล 
3) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป 
4) ตัวอยางแผนท่ีแสดงท่ีต้ังและแผนผังสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหาร 
5) แบบคํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือส่ังอาหาร 
6) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (checklist) 
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19. หมายเหตุ 
1.  การขออนุญาตยายสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (แบบ อ.10) ระยะเวลา 12 วันทําการ 
โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตไดรับเอกสารท่ีครบถวน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารให
สมบูรณหรือการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประกอบดวยตามกรณี 
3.  เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได 
 
 

วันท่ีพิมพ 13/07/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา/แกไข (User) 
จัดทําโดย พิสิทธิ์  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 
 

 


