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ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์ส านักอาหาร
 ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั

ขั้นตอนที่ 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งต้น 
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ......................................................................................................
โทรศัพท.์...............................โทรสาร...........................E-mail……………………………………………………
ชื่อสถานที่น าเข้า……….............………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนุญาตน าเข้า...................................................................................

ขั้นตอนที่ 3  ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรยีงเอกสารตามบญัชีรายการเอกสารข้างล่างน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน  
หรือท าเคร่ืองหมาย  -  กรณีไม่จ าเป็นต้องมี ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ

กรณี การขอน าเข้าอาหาร (ขอใหม)่
1. แบบค าขอ อ.6   จ านวน 1 ฉบบั

2. กรณีบคุคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ
    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
3. กรณีนิติบคุคล จัดเตรยีมดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั

    - หนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังผู้ด าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป3์0 บาทต่อผู้ด าเนินกิจการ1 คน)

3.เอกสารที่เก่ียวข้องของสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บ ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่น าเข้า
    - ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เก็บอาหาร

4. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั (ระบชุื่อและที่ตั้งทุกแผ่น)

    - แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังนี้

********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งตอ่ไป********

ส าหรบัผู้ประกอบการ ส าหรบัเจ้าหน้าที่

    ข. แปลนพืน้แสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของ

ห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพืน้ที่ถูกต้องพร้อมแสดง

ทิศทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องในแบบแปลนด้วย / กรณีอาคารมีหลายชั้น ให้แจ้งด้วยวา่แต่ละชั้นใช้ท า

ประโยชน์อะไร / กรณีสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บอยู่เลขที่เดียวกัน ให้ระบุต าแหน่งของสถานที่น าเข้า 

(office) ด้วย

    -แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่น าเข้าและส่ิงปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
    -แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่เก็บอาหารและส่ิงปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง

    ก. แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ใน

บริเวณที่ต้ังของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง

(ลงลายมือชื่อโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง

ของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองเอกสาร)

    -ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือ

มอบอ านาจแต่งต้ังฯ(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง)

     -  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่(ฉบับจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (ถ้าม)ี 
แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ใหเ้ช่า(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานที่หรือผู้ใหเ้ช่าเปน็

บคุคลธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานที่หรือผู้ใหเ้ช่าเปน็นิติบคุคล)

พร้อมส าเนาบตัรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรอง

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ (กรณีเปน็บคุคลต่างด้าว

ต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตใหท้ างานในประเทศไทย(work permit)

    - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไวไ้ม่

เกิน 6 เดือน)และมีวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการน าเข้าอาหารเพือ่จ าหน่าย

    - ส าเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไวไ้ม่เกิน

 6 เดือน) (กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของบริษัทต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป ต้องยืน่หนงัสือรับรองการประกอบธรุกิจนติิบคุคล

ต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์วา่ไม่ขัดพระราชบญัญัติการประกอบธรุกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย หรือหนงัสือได้รับ

การส่งเสริมการลงทนุ (BOI))

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ด าเนนิกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนติิบคุคลอาจต้อง

ประทบัตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบไุวใ้นหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล )

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง : ค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเขา้มาในราชอาณาจกัร (แบบ อ.6) (ขอใหม)่

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บนัทึกข้อบกพรอ่ง



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บนัทึกข้อบกพรอ่ง

6. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง) จ านวน 1 ฉบบั

    - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ

7. ใบปะหน้ายื่นเรือ่ง (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

(ส าหรบัเจ้าหน้าที่) ขั้นตอนที่ 2 สรปุผลการรบัค าขอ

ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รบัค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
      (.................................................................................................)
วนัที่.................................................................................................................................................  รบัค าขอแต่มีเงือ่นไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพรอ่งตามที่ระบขุ้างต้น

ต้องแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันที่รบัค าขอ 
รบัทราบขอ้บกพรอ่งและจะแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน10 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันที่รบัค าขอ(ถ้าม)ี หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบันทึก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบือ้งต้น ........................................................................
      (.................................................................................................) วนัที่..............................................................................................................
วนัที่................................................................................................................................................. ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา............................................................................

วนัที่..............................................................................................................
ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง) ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ….รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขข้อบกพรอ่งครบถ้วน
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง .....................................................................................
      (.................................................................................................) วนัที่......................................................................................................................
วนัที่.................................................................................................................................................

  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก
รบัคืนค าขอ        ไม่มาแก้ไขข้อบกพรอ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)        การแก้ไขข้อบกพรอ่ง ไม่ครบถ้วน
      (.................................................................................................) ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
วนัที่................................................................................................................................................. ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนี้ก็ได้ ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที.่........................................................วันที.่...........................

    - ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพิม่เติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง พร้อมติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

    - กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล จ านวนผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

และต้องแนบหนังสือรับรองพร้อมส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง

หมายเหต ุเอกสารที่เปน็ส าเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรอืกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรบัรองของนิติบคุคล

หรอืผู้รบัมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรบัรองส าเนาเอกสารได้

ขั้นตอนที่ 4  ลงลายมือชื่อรบัทราบผลการรบัค าขอ

    - กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในเอกสารทั้ง 2 แผ่นของค ารับรอง (โดยผู้ด าเนินกิจการ

หรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัของนิติบุคคลเท่านั้น)

    ค.การจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอาหาร ดังนี้

    - ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน

    -ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสวา่ง 

    -ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเป็น เช่น ตู้แช่เย็น ห้อง

แช่แข็ง เป็นต้น และระบุอุณหภูมิในการเก็บรักษา

5. ค ารบัรองประกอบการขออนุญาตน าหรอืสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

(เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานที)่ จ านวน 1 ฉบบั


