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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภท
อาหาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ /สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง/สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการ
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและการขอเพิ่มประเภท
อาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีน่ าเข้าตัง้อยู่ในต่างจงัหวดั(ส านกังานใหญ่) 

 : ติดต่อส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 หมู่7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก  
โทรศพัท์ 037-386-390 ต่อ 107 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
 มาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัอิาหารพ.ศ.2522 ได้ก าหนดไว้วา่ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าซึง่อาหารเพ่ือจ าหนา่ยเว้นแตจ่ะ
ได้รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาตการขออนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 การจดัเตรียมสถานท่ีน าเข้าและสถานท่ีเก็บอาหารต้องมีรายละเอียดดงันี  ้
    2.1 สถานที่น าเข้า 
       2.1.1 เป็นอาคารเคหะสถานถาวรตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะสมใช้เป็นสถานท่ีน าเข้าอาหาร  
       2.1.2 มีสถานท่ีตัง้อยูต่ามหลกัฐานของการจดทะเบียนพาณิชย์กิจตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ 
       2.1.3 มัน่คงและถกูสขุลกัษณะ 
       2.1.4 จดัท าปา้ยถาวรแสดงช่ือสถานท่ีน าเข้าและปา้ยถาวรท่ีมีข้อความ&ldquo;สถานท่ีน าหรือสัง่อาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรตดิหรือแขวนไว้ภายนอกสถานท่ีในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  
 
2.2 สถานที่เก็บอาหาร 
       2.2.1 ต้องตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะสมไมท่ าให้เกิดการปนเปือ้นสูอ่าหารท่ีจดัเก็บได้อยา่งดี  
       2.2.2 เป็นอาคารมีลกัษณะมัน่คงและถกูสขุลกัษณะมีพืน้ท่ีภายในอาคารส าหรับจดัเก็บอาหารท่ีขออนญุาตน าเข้า
ได้อยา่งเพียงพอ 
       2.2.3 ห้องหรือบริเวณเก็บอาหารต้องสะอาดมีระบบแสงสวา่งและการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ  
       2.2.4 ต้องจดัเก็บอาหารแตล่ะชนิดเป็นสดัสว่นไมป่ะปนกบัสินค้าอ่ืนหากมีสินค้าอ่ืนอยูใ่นอาคารเดียวกนัต้องแยก
เก็บอาหารจากสินค้าอ่ืนแล้วแตก่รณีดงัตอ่ไปนี  ้
            - การเก็บอาหารน าเข้าฯร่วมกบัอาหารอ่ืนๆให้แยกบริเวณเก็บเป็นสดัสว่น  
            - การเก็บอาหารร่วมกบัวสัดอุปุกรณ์อ่ืนๆเชน่กลอ่งลงัภาชนะบรรจเุป็นต้นต้องแยกห้องเก็บอาหารเป็นสดัสว่น  
           - การเก็บอาหารร่วมกนัในอาคารเดียวกบัผลิตภณัฑ์ยาเคร่ืองส าอางและวตัถมีุพิษจะต้องกัน้ห้องเก็บผลิตภณัฑ์
แตล่ะชนิดด้วยผนงัทบึจรดเพดานให้เป็นสดัสว่นและมีประตทูางเข้า -ออกโดยเฉพาะของแตล่ะห้องและส าหรับกรณีเก็บ
ร่วมกบัวตัถมีุพิษจะต้องไมใ่ช้ทางล าเลียงขนสง่ร่วมกนัด้วย  
           - ไมใ่ห้เก็บอาหารในโรงงานหรือสถานท่ีผลิตวตัถมีุพิษ 
            - การเก็บอาหารร่วมกนัหลายๆรายในอาคารเดียวกนัต้องแยกห้องเก็บเป็นสดัสว่นยกเว้นห้องเย็นให้แยกบริเวณ
เก็บอาหารแตล่ะรายให้เป็นสดัสว่นไมป่ะปนกนั 
            - บริเวณหรือห้องเก็บอาหารไมเ่ป็นทางเดนิผา่นไปยงับริเวณอ่ืนๆเชน่บริเวณท่ีพกัอาศยัห้องน า้ -ห้องส้วมเป็นต้น 
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       2.2.5 ต้องมีชัน้หรือยกพืน้ส าหรับวางอาหารมีความสงู 8 นิว้เป็นอยา่งน้อยยกเว้นในกรณีท่ีใช้เคร่ืองทุน่แรงในการยก
สินค้าให้มีความสงูตามความเหมาะสม 
       2.2.6 การจดัเก็บอาหารให้มีชอ่งวา่งระหวา่งชัน้และหา่งจากผนงัห้องพอสมควรเพ่ือสะดวกในการเก็บอาหารและท า
ความสะอาดท่ีเก็บ 
       2.2.7 ต้องมีอปุกรณ์ในการเก็บและรักษาคณุภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเป็นและมีจ านวนเพียงพอกบั
ปริมาณของอาหารท่ีเก็บ 
       2.2.8 ให้จดัท าปา้ยถาวรท่ีมีข้อความสถานท่ีน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรตดิไว้ในสถานทีเก็บอาหาร (ใน
กรณีท่ีสถานท่ีเก็บอาหารอยูค่นละแหง่กบัสถานท่ีน าเข้าฯ ) 
       2.2.9 ให้จดัท าปา้ยถาวรท่ีมีข้อความสถานท่ีเก็บอาหารตดิไว้หน้าห้องเก็บอาหาร  
       2.2.10 ให้จดัท าปา้ยช่ือแสดงชนิดของอาหารแตล่ะชนิดตดิหรือแขวนไว้ในท่ีท่ีเก็บอาหารตวัอยา่งเชน่วตัถเุจือปน
อาหาร อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทหรือจดัท าปา้ยช่ือแสดงกลุม่ประเภทของอาหารแตล่ะกลุม่ตดิหรือแขวนไว้ในท่ีท่ี
เก็บอาหารแตล่ะกลุม่เช่น อาหารควบคมุเฉพาะอาหารท่ีก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานอาหารท่ีต้องมีฉลากอาหารทัว่ไป  
     3. การขอเพิ่มประเภทอาหารหากใช้สถานท่ีเก็บอาหารเดมิต้องมีพืน้ท่ีหรือบริเวณเก็บอาหารจ านวนเพียงพอส าหรับ
การเพิ่มประเภทอาหารใหมด้่วยหากอาหารท่ีขอเพิ่มประเภทเป็นอาหารแชเ่ย็นหรือแชแ่ข็งจะต้องมีห้องเก็บท่ีรักษา
อณุหภมูิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนัน้เพ่ือรักษาคณุภาพของอาหารและต้องมีบริเวณเพียงพอด้วยกรณีสถานท่ี
เก็บอาหารไมเ่พียงพอหรือสถานท่ีเก็บอาหารเดมิไมมี่ห้องเก็บรักษาอณุหภมูิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนัน้ต้อง
เพิ่มสถานท่ีเก็บอาหารหรือเพิ่มห้องเก็บเพ่ือรักษาอณุหภมูิโดยต้องย่ืนค าขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตน าหรือสัง่
อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (แบบส.5) และรายละเอียดอ่ืนๆเก่ียวกบัสถานท่ีตัง้และแบบแปลนแผนผงัรายละเอียด
ของสถานท่ีเก็บอาหารแหง่ใหมท่ี่ขอเพิ่มเตมิตามการเพิ่มสถานท่ีเก็บอาหาร  
 
เง่ือนไข 
 -ผู้ ย่ืนค าขอต้องย่ืนค าขอและเอกสารหลกัฐานด้วยตนเองโดยการรับค าขอท่ี ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
 -ผู้ ย่ืนค าขอต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้และมีอ านาจตดัสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจเป็น
ผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 -ก าหนดให้ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯสว่นเอกสารอ่ืนๆบคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจฯหรือผู้ รับมอบอ านาจ  
 -การขออนญุาตน าเข้าอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่ (Novel Ingredients) ท่ียงั
ไมไ่ด้ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐานการอนญุาตให้ใช้ในอาหารเป็นสว่นประกอบหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่ (Novel 
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Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญและรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขออนญุาต
น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการขอประเมินความ
ปลอดภยัของอาหาร) 
 -การออกใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรจะพิจารณาตามท่ีตัง้ของสถานท่ีน าเข้าท่ีปรากฏท่ีอยู่
ตามหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชย์กิจตามกฎหมายเทา่นัน้  
 -ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถออกใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรครอบคลมุทกุ
ประเภทอาหารแตก่ารขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบอ านาจให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้
อนญุาตเชน่ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผู้ รับอนญุาตต้องย่ืนขอรับเลขสารบบอาหารท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
เทา่นัน้ 
 -ต้องมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหง่เป็นอยา่งน้อยและสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารได้มากกวา่ 1 แหง่ในราชอาณาจกัร
จะเพิ่มเตมิหรือยกเลิกได้ตามความจ าเป็น 
 -การไมอ่นญุาตค าขอ :ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไมอ่นญุาตค าขอฯในกรณีท่ีผลการตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการหรือไมส่อดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน  
 -การคืนค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯพร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯในกรณีท่ีผู้ ย่ืน
ค าขอฯไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

30 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้ 0 นาที - (ด าเนินการโดยผู้
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี
ก าหนดและมาย่ืนท่ี
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครนายก 

ย่ืนค าขอ) 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 

5 นาที - (ด าเนินการโดยผู้
ย่ืนค าขอ) 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีน าเข้าอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดัคณะผู้
ประเมินของจงัหวดัประเมิน
ความถกูต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมายทัง้ด้าน
สถานท่ี (กรณีตรวจสถานท่ี) 
และด้านเอกสาร 

3วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

 
6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามพิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

7) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาออกใบสัง่ช าระ
คา่ธรรมเนียม (แล้วแต่
กรณี) และสง่มอบ
ใบอนญุาตให้ผู้ประกอบการ
ตอ่ไป 

90 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 5วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 7 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

กรณีการขอ
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.6)  : 1 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

2) 

2.ค าขออนญุาต
น าหรือสัง่อาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.6) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

3) 

3.เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ดู
รายละเอียดใน
หมายเหต)ุ 

- 0 1 ชดุ (ได้แก่ 
3.1 ส าเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ขออนญุาตและ
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนในกรณี
ผู้ขออนญุาตเป็น
คนตา่งด้าวให้ย่ืน
ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตให้ท างาน
ในประเทศ (work 
permit) ซึง่ออกให้
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผู้วา่
ราชการจงัหวดั
และส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง 
(passport) 
3.2  ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบคุคล
ธรรมดา) 
3.3ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
ท่ีแจ้งวตัถปุระสงค์
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และผู้ มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ขออนญุาต 
(เฉพาะนิติ
บคุคล)(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) 
3.4ส าเนาหนงัสือ
รับรองสญัชาติ
ของนิตบิคุคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บคุคลท่ีเป็น
บริษัท) )(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) ในกรณีท่ี
ผู้ขออนญุาตเป็น
นิตบิคุคลตา่งด้าว
ต้องย่ืนหนงัสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บคุคลตา่งด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์วา่ไมข่ดั
พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คนตา่งด้าวพ.ศ. 
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนญุาตจ านวน 1 
ฉบบัหรือบตัร
สง่เสริมการลงทนุ
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ
ผลิตเพ่ือจ าหนา่ย
จากส านกังาน
คณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ 
(บีโอไอ) 
3.5ส าเนาทะเบียน
บ้านของสถานท่ี
น าเข้าและสถานท่ี
เก็บอาหาร) 

4) 

3.เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (ตอ่)(ดู
รายละเอียดใน
หมายเหต)ุ 

- 1 0 ชดุ (ได้แก่ 
3.6หนงัสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี 
(ฉบบัจริง) หรือ
ส าเนาสญัญาเชา่
สถานท่ีน าเข้าและ
สถานท่ีเก็บอาหาร 
(ถ้ามี) 
3.7แผนผงัท่ี
ถกูต้องตาม
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มาตราสว่นดงันี ้
(ระบช่ืุอและท่ีตัง้
ทกุแผน่) (ดู
ตวัอยา่งตาม
ภาคผนวก 3) 
3.7.1 แผนท่ี
สงัเขปแสดงท่ีตัง้
ของสถานท่ี
น าเข้าฯสถานท่ี
เก็บอาหารและสิ่ง
ปลกูสร้างบริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือ
พิจารณาความ
เหมาะสมท่ีจะใช้
เป็นสถานท่ีจดัเก็บ
อาหารท่ีขอ
อนญุาตน าเข้า
และเป็นข้อมลูใน
การตรวจตดิตาม 
3.7.2 แผนผงั
ภายในของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
ให้แสดง
รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
ก.แผนผงัแสดง
ต าแหนง่พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคารตา่งๆ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ในบริเวณท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพืน้แสดง
บริเวณของห้อง
เก็บอาหารพร้อม
ประโยชน์ใช้สอย
ของห้องหรือ
บริเวณตา่งๆในชัน้
ของอาคารท่ีใช้
เก็บอาหารโดย
ระบมุาตราสว่น
ของแปลนพืน้ท่ี
ถกูต้องพร้อม
แสดงทิศทางเดนิ
ผา่นเข้า-ออกแต่
ละห้องในแบบ
แปลนด้วย 
ค.  การจดัห้อง
หรือบริเวณท่ีเก็บ
อาหาร 
-ให้แสดงการ
จดัแยกเก็บอาหาร
แตล่ะชนิดเป็น
สดัสว่น 
-ให้แสดงระบบ
การถ่ายเทอากาศ
ระบบแสงสวา่ง 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

-ให้แสดงอปุกรณ์
ท่ีใช้ในการเก็บ
และรักษาคณุภาพ
ของอาหารให้คง
สภาพตามความ
จ าเป็น ) 

5) 

4.หนงัสือแสดง
วา่เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ด าเนินกิจการ
ของนิตบิคุคลผู้
ขออนญุาต  
(เฉพาะนิติ
บคุคล) 

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้
ด าเนินกิจการ 1 
คน) อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

 

6) 

5. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) 

- 1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของบริษัทด้วยใน
กรณีท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล) 

7) 

6.ค ารับรอง
ประกอบการขอ
อนญุาตน าหรือ
สัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร  
(เฉพาะกรณีท่ีไม่
มีการตรวจ
สถานท่ี) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ชดุ (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลตาม
เง่ือนไขเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
รับรองฯลงนาม
จริงในเอกสารทัง้ 
2 แผน่ของค า
รับรองฯ) 

 

8) 

กรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร
ในใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.6) 
(ส าหรับสถานท่ี
เก็บอาหารท่ีไมมี่
การเปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขห้อง
เก็บอาหารโดยมี

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บริเวณและ
อปุกรณ์ควบคมุ
การจดัเก็บ
อาหารให้มี
คณุภาพเพียงพอ
กบัการจดัเก็บ
รักษาคณุภาพ
อาหารทัง้หมด) : 
1.แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

9) 

2.ค าขออนญุาต
น าหรือสัง่อาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร
ตามแบบอ.6  

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิตบิคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

10) 

3.ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบอ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

11) 

4. เอกสาร
เชน่เดียวกบัข้อ 4 
ข้อ 6 และข้อ 7 
ของกรณีการขอ
อนญุาตน าหรือ

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สัง่อาหารเข้ามา
ในราชอาณาจกัร 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 15,000 บาท 

หมายเหตุช าระท่ีส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
 

2) ส าหรับค าขออนุญาต (ขอเพิ่มประเภทอาหาร) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านกัอาหาร 

หมายเหตุ(โทร. 02-590-7320) 
2) ช่องทางการร้องเรียนกรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดัตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ีส านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 หมู7่ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โทรศพัท์ 037-386-390 ตอ่ 107 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบอ.6 

- 
2) ตวัอยา่งหนงัสือแสดงวา่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิตบิคุคลผู้ขออนญุาต  

- 
3) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไมไ่ด้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 

- 
4) ตวัอยา่งแผนท่ีแสดงท่ีตัง้และแผนผงัสถานท่ีน าเข้าและสถานท่ีเก็บอาหาร  

- 
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5) แบบค ารับรองประกอบการขออนญุาตน าหรือสัง่อาหาร  
- 

 
19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วนัท าการโดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงลงนามอนญุาตโดยผู้ มี
อ านาจไมน่บัระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบรูณ์หรือการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
2.  การตรวจสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในคูมื่อส าหรับประชาชนของส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัประกอบด้วยตามกรณี 
3.  เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้  
 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย สรินรัตน์ กลิ่นหวล 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


