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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพ่ิมประเภทอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพ่ิมประเภทอาหาร  
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  8 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0.17 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 1 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอเพ่ิมประเภทอาหาร   
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  
 : ติดตอ   1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 0 44836826-9 ตอ 301-302 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร  ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ -(มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 
 
 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดนําเขาซ่ึงอาหารเพ่ือจําหนาย เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
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กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 การจัดเตรียมสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหารตองมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
    2.1 สถานท่ีนําเขา 
 
       2.1.1 เปนอาคารเคหะสถานถาวรตั้งอยูในท่ีเหมาะสมใชเปนสถานท่ีนําเขาอาหาร  
       2.1.2 มีสถานท่ีตั้งอยูตามหลักฐานของการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาท่ี
ดําเนินกิจการ 
       2.1.3 ม่ันคงและถูกสุขลักษณะ 
       2.1.4 จัดทําปายถาวรแสดงชื่อสถานท่ีนําเขาและปายถาวรท่ีมีขอความ ;สถานท่ีนําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร; ติดหรือแขวนไวภายนอกสถานท่ีในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย 
 
    2.2 สถานท่ีเก็บอาหาร 
 
       2.2.1 ตองตั้งอยูในท่ีเหมาะสมไมทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหารท่ีจัดเก็บไดอยางดี 
       2.2.2 เปนอาคารมีลักษณะม่ันคงและถูกสุขลักษณะ มีพ้ืนท่ีภายในอาคารสําหรับจัดเก็บอาหารท่ีขออนุญาตนําเขาได
อยางเพียงพอ 
       2.2.3 หองหรือบริเวณเก็บอาหารตองสะอาด มีระบบแสงสวาง และการระบายอากาศอยางเพียงพอ  
       2.2.4 ตองจัดเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวนไมปะปนกับสินคาอ่ืน หากมีสินคาอ่ืนอยูในอาคารเดียวกันตองแยกเก็บ
อาหารจากสินคาอ่ืนแลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 
            - การเก็บอาหารนําเขาฯ รวมกับอาหารอ่ืน ๆ ใหแยกบริเวณเก็บเปนสัดสวน 
            - การเก็บอาหารรวมกับวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ เชน กลอง ลัง ภาชนะบรรจุ เปนตนตองแยกหองเก็บอาหารเปนสัดสวน 
           - การเก็บอาหารรวมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑยา เครื่องสําอาง และวัตถุมีพิษ จะตองก้ันหองเก็บผลิตภัณฑ
แตละชนิดดวยผนังทึบจรดเพดานใหเปนสัดสวน และมีประตูทางเขา-ออก โดยเฉพาะของแตละหองและสําหรับกรณีเก็บ
รวมกับวัตถุมีพิษจะตองไมใชทางลําเลียงขนสงรวมกันดวย 
           - ไมใหเก็บอาหารในโรงงานหรือสถานท่ีผลิตวัตถุมีพิษ 
            - การเก็บอาหารรวมกันหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกัน ตองแยกหองเก็บเปนสัดสวน ยกเวนหองเย็นใหแยกบริเวณ
เก็บอาหารแตละรายใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน 
            - บริเวณหรือหองเก็บอาหารไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณอ่ืน ๆ เชน บริเวณท่ีพักอาศัยหองน้ํา -หองสวม เปนตน 
 
       2.2.5 ตองมีชั้นหรือยกพ้ืนสําหรับวางอาหารมีความสูง 8 นิ้วเปนอยางนอย ยกเวนในกรณีท่ีใชเครื่องทุนแรงในการยก
สินคาใหมีความสูงตามความเหมาะสม 
       2.2.6 การจัดเก็บอาหารใหมีชองวางระหวางชั้นและหางจากผนังหองพอสมควรเพ่ือสะดวกในการเก็บอาหารและทํา
ความสะอาดท่ีเก็บ 
       2.2.7 ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับ
ปริมาณของอาหารท่ีเก็บ 
       2.2.8 ใหจัดทําปายถาวรท่ีมีขอความสถานท่ีนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร  ติดไวในสถานทีเก็บอาหาร (ใน
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กรณีท่ีสถานท่ีเก็บอาหารอยูคนละแหงกับสถานท่ีนําเขาฯ) 
       2.2.9 ใหจัดทําปายถาวรท่ีมีขอความ สถานท่ีเก็บอาหารติดไวหนาหองเก็บอาหาร 
       2.2.10 ใหจัดทําปายชื่อแสดงชนิดของอาหารแตละชนิดติดหรือแขวนไวในท่ีท่ีเก็บอาหาร ตัวอยางเชน วัตถุเจือปน
อาหารอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทหรือจัดทําปายชื่อแสดงกลุมประเภทของอาหารแตละกลุม ติดหรือแขวนไวในท่ีท่ี เก็บ
อาหารแตละกลุม เชนอาหารควบคุมเฉพาะอาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารท่ีตองมีฉลากอาหารท่ัวไป  
 
     3. การขอเพ่ิมประเภทอาหารหากใชสถานท่ีเก็บอาหารเดิมตองมีพ้ืนท่ีหรือบริเวณเก็บอาหารจํานวนเพียงพอ สําหรับการ
เพ่ิมประเภทอาหารใหมดวย หากอาหารท่ีขอเพ่ิมประเภทเปนอาหารแชเย็นหรือแชแข็งจะตองมีหองเก็บท่ีรักษาอุณหภูมิตาม
ความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นเพ่ือรักษาคุณภาพของอาหารและตองมีบริเวณเพียงพอดวย กรณีสถานท่ีเก็บอาหารไม
เพียงพอหรือสถานท่ีเก็บอาหารเดิมไมมีหองเก็บรักษาอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นต องเพ่ิมสถานท่ีเก็บ
อาหารหรือเพ่ิมหองเก็บเพ่ือรักษาอุณหภูมิ โดยตองยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ส.5) และรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับสถานท่ีตั้งและแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของสถานท่ีเก็บ
อาหารแหงใหมท่ีขอเพ่ิมเติมตามการเพ่ิมสถานท่ีเก็บอาหาร 
 
 
 
เง่ือนไข 
 
 1.ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยการรับคําขอท่ี ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 2.ผูยื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปน
ผูดําเนินการแทนแนบดวย) 
 3.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตาม
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอ่ืนๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 4.การขออนุญาตนําเขาอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียัง
ไมไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel 
Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีคูมือสําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความ
ปลอดภัยของอาหาร) 
 5.การออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามท่ีตั้งของสถานท่ีนําเขาท่ีปรากฏท่ีอยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิสามารถออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุก
ประเภทอาหาร แตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เปนผูอนุญาต เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเทานั้น 
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 ตองมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอย และสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักร จะ
เพ่ิมเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน 
 6.การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดท่ี
ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 7.การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ในกรณีท่ี
ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและบันทึก
ขอบกพรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐาน 
 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

30 นาที ศูนยบริการ

ผลิตภัณฑสุขภาพ

เบ็ดเสร็จ กลุม

งานคุมครอง

ผูบริโภคฯสสจ.

ชัยภูมิ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ให

ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข

ขอบกพรองตามบันทึก

0 นาที -ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม

(ดําเนินการโดยผู
ยื่นคําขอ) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ีผู

ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น

ท่ีเจาหนาท่ีศูนยบริการ

ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ

สสจ.ชัยภูมิตามรายชื่อท่ีระบุ

ในใบรับคําขอ 

 

งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคํา
ขอรอรับใบรับคําขอไวเปน
หลักฐาน 
 

5 นาที -ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีนําเขาอาหารตั้งอยู
จังหวัดชัยภูมิ คณะผูประเมิน
ของจังหวัดชัยภูมิ ประเมิน
ความถูกตองและสอดคลอง
ตามกฎหมายท้ังดานสถานท่ี 
(กรณีตรวจสถานท่ี) และ
ดานเอกสาร 
 

5วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

ไมนับรวม
ระยะเวลาคณะผู
ประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกตองและ
สอดคลองตาม
กฎหมายท้ังดาน
สถานท่ี(โดยการ
ตรวจสอบสถานท่ี
ผลิต)และดาน
เอกสาร 

7) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต 
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต) 
 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

-กรณีผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิเปนผู
อนุญาตใชเวลา 5 
วันทําการ 
 

8) การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ

1วัน ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา 
ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม 
และสงมอบใบอนุญาตให
ผูประกอบการตอไป 
 

เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   8 วันทําการ 
 
 

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

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของ
ผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

ไวไมเกิน 6 เดือน) 

7) หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบานของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.กรณีการขอ
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร  

     

2) 1.1 แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองคําขอ
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.6)(ขอ
ใหม) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ  

3) 1.2คําขออนุญาต
นําหรือสั่งอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.6) 

สํานักอาหาร 1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ) 

4) 1.4เอกสารท่ี
เก่ียวของ (ดู
รายละเอียดใน
หมายเหตุ) 

 0 1 ชุด 1. ทะเบียนบาน
ของผูขออนุญาต
และสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ในกรณี
ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ใหยื่น
สําเนาหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ (work 
permit) ซ่ึงออกให
โดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวา
ราชการจังหวัด 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

และสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
(passport) 
2.  ใบทะเบียน
พาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) 
3.หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 
เดือน) 
4. หนังสือ
รับรองสัญชาติของ
นิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย 
(บัญชีรายชื่อผูถือ
หุน) (เฉพาะนิติ
บุคคลท่ีเปนบริษัท) 
)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 
ในกรณีท่ีผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
บุคคลตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลตางดาว
จากกระทรวง
พาณิชยวาไมขัด
พระราชบัญญัติ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

การประกอบธุรกิจ
คนตางดาว พ.ศ. 
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ีขอ
อนุญาต จํานวน 1 
ฉบับ หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
ผลิตเพ่ือจําหนาย
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) 
5.ทะเบียนบาน
ของสถานท่ีนําเขา
และสถานท่ีเก็บ
อาหาร 
 
) 

5) 1.5เอกสารท่ี
เก่ียวของ (ตอ)(ดู
รายละเอียดใน
หมายเหตุ) 

 0 2 ชุด  
6.หนังสือยินยอม
ใหใชสถานท่ี (ฉบับ
จริง) หรือสําเนา
สัญญาเชาสถานท่ี
นําเขาและสถานท่ี
เก็บอาหาร (ถามี) 
7.แผนผังท่ีถูกตอง
ตามมาตราสวน 
ดังนี้ (ระบุชื่อและ
ท่ีตั้งทุกแผน) (ดู
ตัวอยางตาม
ภาคผนวก 3) 
7.1 แผนท่ีสังเขป
แสดงท่ีตั้งของ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สถานท่ีนําเขาฯ 
สถานท่ีเก็บอาหาร 
และสิ่งปลูกสราง
บริเวณใกลเคียง 
เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมท่ีจะใช
เปนสถานท่ีจัดเก็บ
อาหารท่ีขอ
อนุญาตนําเขาและ
เปนขอมูลในการ
ตรวจติดตาม 
7.2 แผนผังภายใน
ของสถานท่ีเก็บ
อาหาร ใหแสดง
รายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 
ก. แผนผัง
แสดงตําแหนง
พรอมประโยชนใช
สอยของอาคารตาง 
ๆ ในบริเวณท่ีตั้ง
ของสถานท่ีเก็บ
อาหารและบริเวณ
ขางเคียง 
ข.แปลนพ้ืนแสดง
บริเวณของหอง
เก็บอาหาร พรอม
ประโยชนใชสอย
ของหองหรือ
บริเวณตาง ๆ ใน
ชั้นของอาคารท่ีใช
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราสวน
ของแปลนพ้ืนท่ี
ถูกตองพรอมแสดง
ทิศทางเดินผาน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

เขา-ออกแตละหอง
ในแบบแปลนดวย 
ค.  การจัดหอง
หรือบริเวณท่ีเก็บ
อาหาร 
-ใหแสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แตละชนิดเปน
สัดสวน 
-ใหแสดงระบบการ
ถายเทอากาศ 
ระบบแสงสวาง 
-ใหแสดงอุปกรณท่ี
ใชในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของ
อาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปน 

6) 1.6หนังสือแสดง
วาเปนผูไดรับ
มอบหมายให
ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต  (เฉพาะ
นิติบุคคล) 

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 
30 บาท (ตอผู
ดําเนินกิจการ 1 
คน) อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีท่ีระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล) 

7) 1.7หนงัสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน) 
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไป
ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวยใน
กรณีท่ีระบุไวใน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติ
บุคคล) 

8) 2.กรณีการขอเพ่ิม
ประเภทอาหารใน
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร 
(แบบ อ.6) 
(สําหรับสถานท่ี
เก็บอาหารท่ีไมมี
การเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขหอง
เก็บอาหาร โดยมี
บริเวณและ
อุปกรณควบคุม
การจัดเก็บอาหาร
ใหมีคุณภาพ
เพียงพอกับการ
จัดเก็บรักษา
คุณภาพอาหาร
ท้ังหมด) :  

     

9) 2.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองคําขอ
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร
ตามแบบ อ.6(ขอ
ใหม) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ  

10) 1.2คําขออนุญาต สํานักอาหาร 1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

นําหรือสั่งอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร
ตามแบบ อ.6  

หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ) 
 

11) 1.3ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ไดรับอนุญาตไว 

สํานักอาหารหรือ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

12) 4. เอกสาร
เชนเดียวกับขอ 5 
ขอ 6 และขอ 7 
ของกรณีการขอ
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร 

- 1 0 ฉบับ - 

16. คาธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร 

หมายเหตุ คาธรรมเนียม 15,000 บาท 
2) สําหรับคําขออนุญาต (ขอเพ่ิมประเภทอาหาร)  

หมายเหตุ -  ไมมีคาธรรมเนียม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 44-836826-9 

หมายเหตุ  
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

36000  
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  

(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 
หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
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หมายเหตุ ( 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) แบบ อ.6 

-คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6) 
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)(แบบบุคคลธรรมดา) 
-ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขาในราชอาณาจักร(แบบ อ.6)(แบบนิติบุคคล) 
 

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

3) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
 

4) ตัวอยางแผนท่ีแสดงท่ีตั้งและแผนผังสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหาร 
-ตัวอยางแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีนําเขาและสถานท่ีเก็บอาหาร 
-ตัวอยางแผนผังสถานท่ีนําเขาสถานท่ีเก็บอาหารและบริเวณขางเคียง 
 

 
19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวน จนถึง ตามท่ีระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ ลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ 
ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ  
 
2.  การตรวจสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิประกอบดวยตามกรณี 
 
3.  เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได 
 
 
 
 
 


