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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 8 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0.17
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ
: ติดตอ 1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ตําบลหอรัตนไชย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 0 3532 2011
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
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มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายเวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)
การจัดเตรียมสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหารตองมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 สถานที่นําเขา
2.1.1 เปนอาคารเคหะสถานถาวรตั้งอยูในที่เหมาะสมใชเปนสถานที่นําเขาอาหาร
2.1.2 มีสถานที่ตั้งอยูตามหลักฐานของการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาที่
ดําเนินกิจการ
2.1.3 มั่นคงและถูกสุขลักษณะ
2.1.4 จัดทําปายถาวรแสดงชือ่ สถานที่นําเขาและปายถาวรที่มีขอความ;สถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร; ติดหรือแขวนไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยเห็นไดงาย
2.2 สถานที่เก็บอาหาร
2.2.1 ตองตั้งอยูในที่เหมาะสมไมทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหารที่จัดเก็บไดอยางดี
2.2.2 เปนอาคารมีลักษณะมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่ภายในอาคารสําหรับจัดเก็บอาหารที่ขออนุญาตนําเขาได
อยางเพียงพอ
2.2.3 หองหรือบริเวณเก็บอาหารตองสะอาด มีระบบแสงสวาง และการระบายอากาศอยางเพียงพอ
2.2.4 ตองจัดเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวนไมปะปนกับสินคาอื่น หากมีสินคาอื่นอยูในอาคารเดียวกันตองแยกเก็บ
อาหารจากสินคาอื่นแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
- การเก็บอาหารนําเขาฯ รวมกับอาหารอื่น ๆ ใหแยกบริเวณเก็บเปนสัดสวน
- การเก็บอาหารรวมกับวัสดุอุปกรณอื่น ๆ เชน กลอง ลัง ภาชนะบรรจุ เปนตนตองแยกหองเก็บอาหารเปนสัดสวน
- การเก็บอาหารรวมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑยา เครื่องสําอาง และวัตถุมีพิษ จะตองกั้นหองเก็บผลิตภัณฑ
แตละชนิดดวยผนังทึบจรดเพดานใหเปนสัดสวน และมีประตูทางเขา-ออก โดยเฉพาะของแตละหองและสําหรับกรณีเก็บ
รวมกับวัตถุมีพิษจะตองไมใชทางลําเลียงขนสงรวมกันดวย
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- ไมใหเก็บอาหารในโรงงานหรือสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ
- การเก็บอาหารรวมกันหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกัน ตองแยกหองเก็บเปนสัดสวน ยกเวนหองเย็นใหแยกบริเวณ
เก็บอาหารแตละรายใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน
- บริเวณหรือหองเก็บอาหารไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณอื่น ๆ เชน บริเวณที่พักอาศัยหองน้ํา-หองสวม เปนตน
2.2.5 ตองมีชั้นหรือยกพื้นสําหรับวางอาหารมีความสูง 8 นิ้วเปนอยางนอย ยกเวนในกรณีที่ใชเครื่องทุนแรงในการยก

สินคาใหมีความสูงตามความเหมาะสม
2.2.6 การจัดเก็บอาหารใหมีชองวางระหวางชั้นและหางจากผนังหองพอสมควรเพื่อสะดวกในการเก็บอาหารและทํา
ความสะอาดที่เก็บ
2.2.7 ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับ
ปริมาณของอาหารที่เก็บ
2.2.8 ใหจัดทําปายถาวรที่มีขอความสถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรติดไวในสถานทีเก็บอาหาร (ใน
กรณีที่สถานที่เก็บอาหารอยูคนละแหงกับสถานที่นําเขาฯ)
2.2.9 ใหจัดทําปายถาวรที่มีขอความ สถานที่เก็บอาหารติดไวหนาหองเก็บอาหาร
2.2.10 ใหจัดทําปายชื่อแสดงชนิดของอาหารแตละชนิดติดหรือแขวนไวในที่ที่เก็บอาหาร ตัวอยางเชน วัตถุเจือปน
อาหารอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทหรือจัดทําปายชื่อแสดงกลุมประเภทของอาหารแตละกลุม ติดหรือแขวนไวในที่ที่เก็บ
อาหารแตละกลุม เชนอาหารควบคุมเฉพาะอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารที่ตองมีฉลากอาหารทั่วไป
3. การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใชสถานที่เก็บอาหารเดิมตองมีพื้นที่หรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอ สําหรับการ
เพิ่มประเภทอาหารใหมดวย หากอาหารที่ขอเพิ่มประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บที่รักษาอุณหภูมิตาม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวย กรณีสถานที่เก็บอาหารไม
เพียงพอหรือสถานที่เก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นตองเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหารหรือเพิ่มหองเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยตองยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานที่เก็บ
อาหารแหงใหมที่ขอเพิ่มเติมตามการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร

เงื่อนไข
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1.ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2.ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปน
ผูดําเนินการแทนแนบดวย)
3.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตาม
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ
4.การขออนุญาตนําเขาอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยัง
ไมไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม(Novel
Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความ
ปลอดภัยของอาหาร)
5.การออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามที่ตั้งของสถานที่นําเขาที่ปรากฏที่อยูตาม

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ครอบคลุมทุกประเภทอาหาร แตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารที่ไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนผูอนุญาต เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารทีสํ่ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเทานั้น
ตองมีสถานที่เก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอย และสามารถมีสถานที่เก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักร จะ
เพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน
6.การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน
7.การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผยู ื่นคํา
ขอฯ ในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบตรวจสอบคํา
ขอและบันทึกขอบกพรอง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูประกอบการยื่นคําขอและ 0 นาที
เอกสารหลักฐาน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

หมายเหตุ

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไมครบถวน ให 0 นาที
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาทีผ่ ู
ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น
ที่เจาหนาทีศ่ ูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.พระนครศรีอยุธยาตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคําขอ

-ศูนยบริการ
(ดําเนินการโดยผู
ผลิตภัณฑสุขภาพ ยื่นคําขอ)
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคํา 5 นาที
ขอรอรับใบรับคําขอไวเปน
หลักฐาน

5)

การพิจารณา

สถานที่นําเขาอาหารตั้งอยู 5วันทําการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะผูประเมินของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเมิน
ความถูกตองและสอดคลอง
ตามกฎหมายทั้งดานสถานที่

-ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

30 นาที

ไมนับรวม
ระยะเวลาคณะผู
ประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกตองและ

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

(กรณีตรวจสถานที)่ และ
ดานเอกสาร

7)

การลงนาม

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทําการ
อนุญาตหรือไมอนุญาต
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผูอนุญาต)

8)

การแจงผลพิจารณา

เจาหนาที่แจงผลการ
1วัน
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
และสงมอบใบอนุญาตให
ผูประกอบการตอไป

หมายเหตุ

สอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดาน
สถานที(่ โดยการ
ตรวจสอบ
สถานที่ผลิต)และ
ดานเอกสาร
ศูนยบริการ
-กรณีผูวา
ผลิตภัณฑสุขภาพ ราชการจังหวัด
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน พระนครศรีอยุธ
คุมครองผูบริโภคฯ ยาเปนผูอนุญาต
สสจ.
ใชเวลา 5 วันทํา
พระนครศรีอยุธยา การ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1)
ทะเบียนบานของ กรมการปกครอง 0
1
ผูขออนุญาต
2)
บัตรประจําตัว
1
กรมการปกครอง 0
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต
3)
ผูขออนุญาตเปน กระทรวงการ
0
1
คนตางดาวยื่น

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
หนังสือเดินทาง ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ
ผูขออนุญาตเปน กระทรวงแรงงาน
คนตางดาว ตอง หรือผูวาราชการ
ยื่นหนังสือ
จังหวัด
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เปนบริษัท) )
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบานของ กรมการปกครอง
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
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ที่
9)
10)

11)

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ
หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน
คําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1
กรมการปกครอง 0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

0

1

ฉบับ

สํานักงานเขตพื้นที่ 0
การศึกษา

1

ฉบับ

สํานักงานเกษตร
อําเภอ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1.กรณีการขอ
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
1.1 แบบ
ศูนยบริการ
1
0
ฉบับ
ตรวจสอบคําขอ ผลิตภัณฑสุขภาพ
และบันทึก
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
ขอบกพรองคําขอ คุมครองผูบริโภคฯ
อนุญาตนําหรือสั่ง สสจ.
อาหารเขามาใน พระนครศรีอยุธยา
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.6)(ขอ
ใหม)
1.2คําขออนุญาต สํานักอาหาร
1
0
ฉบับ
นําหรือสั่งอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.6)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
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ที่

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1.4เอกสารที่
เกี่ยวของ (ดู
รายละเอียดใน
หมายเหตุ)

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
นามในแบบคําขอ
ฯ)
1. ทะเบียนบาน
ของผูขออนุญาต
และสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ในกรณี
ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ใหยื่น
สําเนาหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ (work
permit) ซึ่งออกให
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวา
ราชการจังหวัด
และสําเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport)
2. ใบทะเบียน
พาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา)
3.หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6
เดือน)
4.
หนังสือ
รับรองสัญชาติของ
นิติบุคคลจาก
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กระทรวงพาณิชย
(บัญชีรายชื่อผูถือ
หุน) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เปนบริษัท)
)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
ในกรณีที่ผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
บุคคลตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลตางดาว
จากกระทรวง
พาณิชยวาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนตางดาว พ.ศ.
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขอ
อนุญาต จํานวน 1
ฉบับ หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจําหนาย
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
(บีโอไอ)
5.ทะเบียนบาน
ของสถานที่นําเขา
และสถานที่เก็บ
อาหาร
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
)

5)

1.5เอกสารที่
เกี่ยวของ (ตอ)(ดู
รายละเอียดใน
หมายเหตุ)

0

2

ชุด
6.หนังสือยินยอม
ใหใชสถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสําเนา
สัญญาเชาสถานที่
นําเขาและสถานที่
เก็บอาหาร (ถามี)
7.แผนผังที่ถูกตอง
ตามมาตราสวน
ดังนี้ (ระบุชื่อและ
ที่ตั้งทุกแผน) (ดู
ตัวอยางตาม
ภาคผนวก 3)
7.1 แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้งของ
สถานที่นําเขาฯ
สถานที่เก็บอาหาร
และสิ่งปลูกสราง
บริเวณใกลเคียง
เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขอ
อนุญาตนําเขาและ
เปนขอมูลในการ
ตรวจติดตาม
7.2 แผนผังภายใน
ของสถานที่เก็บ
อาหาร ใหแสดง
รายละเอียด
ดังตอไปนี้
ก.
แผนผัง
แสดงตําแหนง
พรอมประโยชนใช
สอยของอาคารตาง
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ๆ ในบริเวณที่ตั้ง
ของสถานที่เก็บ
อาหารและบริเวณ
ขางเคียง
ข.
แปลนพื้น
แสดงบริเวณของ
หองเก็บอาหาร
พรอมประโยชนใช
สอยของหองหรือ
บริเวณตาง ๆ ใน
ชั้นของอาคารที่ใช
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราสวน
ของแปลนพื้นที่
ถูกตองพรอมแสดง
ทิศทางเดินผาน
เขา-ออกแตละหอง
ในแบบแปลนดวย
ค. การจัดหอง
หรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร
ใหแสดง
การจัดแยกเก็บ
อาหารแตละชนิด
เปนสัดสวน
ใหแสดง
ระบบการถายเท
อากาศ ระบบแสง
สวาง
ใหแสดง
อุปกรณที่ใชในการ
เก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปน
)
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ที่
6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1.6หนังสือแสดง
1
0
ฉบับ
วาเปนผูไดรับ
มอบหมายให
ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)

7)

1.7หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

8)

2.กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหารใน
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
(แบบ อ.6)
(สําหรับสถานที่
เก็บอาหารที่ไมมี
การเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขหอง

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผู
ดําเนินกิจการ 1
คน) อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)
(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีที่ระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล)

14/16

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เก็บอาหาร โดยมี
บริเวณและ
อุปกรณควบคุม
การจัดเก็บอาหาร
ใหมีคุณภาพ
เพียงพอกับการ
จัดเก็บรักษา
คุณภาพอาหาร
ทั้งหมด) :
9) 2.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองคําขอ
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร
ตามแบบ อ.6(ขอ
ใหม)
10) 1.2คําขออนุญาต
นําหรือสั่งอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร
ตามแบบ อ.6
ที่

11) 1.3ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ไดรับอนุญาตไว
12) 4. เอกสาร
เชนเดียวกับขอ 5
ขอ 6 และขอ 7
ของกรณีการขอ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ศูนยบริการ
1
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

0

ฉบับ

สํานักอาหาร

1

0

ฉบับ

สํานักอาหารหรือ 1
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
1

0

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
-

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร
16. คาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
หมายเหตุ คาธรรมเนียม 15,000 บาท
ที่

2)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สําหรับคําขออนุญาต (ขอเพิ่มประเภทอาหาร)
หมายเหตุ - ไมมีคาธรรมเนียม

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ตําบลหอรัตนไชย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 0 3532 2011
หมายเหตุ
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท :1567 ,0 3534 5689
หมายเหตุ
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบ อ.6
-คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบบุคคลธรรมดา)
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบนิติบุคคล)
2)

ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
-ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติ
บุคคล)
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3)

ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง)

4)

ตัวอยางแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหาร
-ตัวอยางแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหาร
-ตัวอยางแผนผังสถานที่นําเขาสถานที่เก็บอาหารและบริเวณขางเคียง

19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารที่ครบถวน จนถึง ตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํ านาจ
ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบดวยตามกรณี
3. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได

