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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอย้ายสถานท่ีนําหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานท่ีเก็บอาหาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอย้ายสถานท่ีนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและสถานท่ีเก็บอาหาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: จงัหวดัตรัง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การ

กําหนดระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 20วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอย้ายสถานท่ีนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและสถานท่ีเก็บอาหาร 

19/05/2558 11:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีนํ่าเข้าตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ : ติดต่อ   สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: : 0 2590 7443, 0 2590 7320/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านเวปไซด์สํานกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/    หรือ

โทรศพัท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 
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เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

2) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีนํ่าเข้าตัง้อยู่ในจงัหวดัตรัง 

 : ติดต่อ   สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์: 0 7520 5625 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านโทรศพัท์: 0 7520 5625เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

 

 มาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 ได้กําหนดไว้วา่ ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าซึง่อาหารเพ่ือจําหนา่ย เว้นแต่

จะได้รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาต การขออนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ไว้ในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2522) 

 มาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 กําหนดห้ามมิให้ผู้ รับอนญุาตย้ายสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บ

อาหารเว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากผู้อนญุาต ผู้ รับอนญุาตนําเข้าอาหารท่ีมีความประสงค์จะย้ายสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ี

เก็บอาหาร ให้ทําการย่ืนคําขออนญุาตย้ายสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหาร ตามแบบ อ.10 

 การย้ายสถานท่ีนําเข้าอาหารข้ามจงัหวดั สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีระเบียบแนวทางการอนญุาต

ย้ายสถานท่ีรับอนญุาตเก่ียวกบัอาหารไปตัง้ ณ จงัหวดัใหม ่

 การจดัเตรียมสถานท่ีนําเข้าและสถานท่ีเก็บอาหารต้องมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

    4.1 สถานท่ีนําเข้า 

 

       4.1.1 เป็นอาคารเคหะสถานถาวรตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะสมใช้เป็นสถานท่ีนําเข้าอาหาร 

 

       4.1.2 มีสถานท่ีตัง้อยูต่ามหลกัฐานของการจดทะเบียนพาณิชย์กิจตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้
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ตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

 

       4.1.3 มัน่คงและถกูสขุลกัษณะ 

 

        4.1.4 จดัทําปา้ยถาวรแสดงช่ือสถานท่ีนําเข้าและปา้ยถาวรท่ีมีข้อความ &ldquo;สถานท่ีนําหรือสัง่อาหารเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร&rdquo; ตดิหรือแขวนไว้ภายนอกสถานท่ีในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย 

 

    4.2 สถานท่ีเก็บอาหาร 

 

        4.2.1 ต้องตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะสมไมทํ่าให้เกิดการปนเปือ้นสู่อาหารท่ีจดัเก็บได้อย่างดี 

 

        4.2.2 เป็นอาคารมีลกัษณะมัน่คงและถกูสขุลกัษณะ มีพืน้ท่ีภายในอาคารสําหรับจดัเก็บอาหารท่ีขออนญุาตนําเข้า

ได้อยา่งเพียงพอ 

 

        4.2.3 ห้องหรือบริเวณเก็บอาหารต้องสะอาด มีระบบแสงสวา่ง และการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 

 

        4.2.4 ต้องจดัเก็บอาหารแตล่ะชนิดเป็นสดัสว่นไมป่ะปนกบัสินค้าอ่ืน หากมีสินค้าอ่ืนอยูใ่นอาคารเดียวกนัต้องแยก

เก็บอาหารจากสินค้าอ่ืนแล้วแตก่รณี ดงัตอ่ไปนี ้

 

            - การเก็บอาหารนําเข้าฯ ร่วมกบัอาหารอ่ืน ๆ ให้แยกบริเวณเก็บเป็นสดัส่วน 

 

            - การเก็บอาหารร่วมกบัวสัดอุปุกรณ์อ่ืน ๆ เชน่ กลอ่ง ลงั ภาชนะบรรจ ุเป็นต้นต้องแยกห้องเก็บอาหารเป็น

สดัสว่น 

 

            - การเก็บอาหารร่วมกนัในอาคารเดียวกบัผลิตภณัฑ์ยา เคร่ืองสําอาง และวตัถมีุพิษ จะต้องกัน้ห้องเก็บ

ผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิดด้วยผนงัทบึจรดเพดานให้เป็นสดัส่วน และมีประตทูางเข้า-ออก โดยเฉพาะของแตล่ะห้องและ

สําหรับกรณีเก็บร่วมกบัวตัถมีุพิษจะต้องไมใ่ช้ทางลําเลียงขนสง่ร่วมกนัด้วย 

 

            - ไมใ่ห้เก็บอาหารในโรงงานหรือสถานท่ีผลิตวตัถมีุพิษ 

 

            - การเก็บอาหารร่วมกนัหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกนั ต้องแยกห้องเก็บเป็นสดัสว่น ยกเว้นห้องเย็นให้แยก
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บริเวณเก็บอาหารแตล่ะรายให้เป็นสดัส่วน ไมป่ะปนกนั 

 

            - บริเวณหรือห้องเก็บอาหารไมเ่ป็นทางเดนิผา่นไปยงับริเวณอ่ืน ๆ เชน่ บริเวณท่ีพกัอาศยัห้องนํา้-ห้องส้วม เป็น

ต้น 

 

        4.2.5 ต้องมีชัน้หรือยกพืน้สําหรับวางอาหารมีความสงู 8 นิว้เป็นอยา่งน้อย ยกเว้นในกรณีท่ีใช้เคร่ืองทุ่นแรงในการ

ยกสินค้าให้มีความสงูตามความเหมาะสม 

 

        4.2.6 การจดัเก็บอาหารให้มีชอ่งวา่งระหวา่งชัน้และหา่งจากผนงัห้องพอสมควรเพ่ือสะดวกในการเก็บอาหารและ

ทําความสะอาดท่ีเก็บ 

 

        4.2.7 ต้องมีอปุกรณ์ในการเก็บและรักษาคณุภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจําเป็น และมีจํานวนเพียงพอ

กบัปริมาณของอาหารท่ีเก็บ 

 

        4.2.8 ให้จดัทําปา้ยถาวรท่ีมีข้อความ &ldquo;สถานท่ีนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร&rdquo; ตดิไว้ใน

สถานท่ีเก็บอาหาร (ในกรณีท่ีสถานท่ีเก็บอาหารอยู่คนละแหง่กบัสถานท่ีนําเข้าฯ) 

 

        4.2.9 ให้จดัทําปา้ยถาวรท่ีมีข้อความ &ldquo;สถานท่ีเก็บอาหาร&rdquo; ตดิไว้หน้าห้องเก็บอาหาร 

 

        4.2.10 ให้จดัทําปา้ยช่ือแสดงชนิดของอาหารแตล่ะชนิดติดหรือแขวนไว้ในท่ีท่ีเก็บอาหาร ตวัอยา่งเชน่ &ldquo;วตัถุ

เจือปนอาหาร&rdquo; , &ldquo;อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท&rdquo; หรือจดัทําปา้ยช่ือแสดงกลุม่ประเภทของ

อาหารแตล่ะกลุม่ ติดหรือแขวนไว้ในท่ีท่ีเก็บอาหารแตล่ะกลุม่ เชน่ &ldquo;อาหารควบคมุเฉพาะ&rdquo; , &ldquo;

อาหารท่ีกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน&rdquo; , &ldquo;อาหารท่ีต้องมีฉลาก&rdquo; , &ldquo;อาหารทัว่ไป&rdquo; 

 

เง่ือนไข 

 

 

 ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนคําขอและเอกสารหลกัฐานด้วยตนเองโดยการรับคําขอท่ี OSSC สํานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา บริการด้วยระบบนดัหมายลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซด์สํานกัอาหาร หรือทางโทรศพัท์ 

 ผู้ ย่ืนคําขอ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอได้ และมีอํานาจตดัสินใจและลงนาม

รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอํานาจเป็น
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ผู้ ดําเนินการแทนแนบด้วย) 

 กําหนดให้ผู้ ย่ืนคําขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตาม

แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอฯ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ บคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ ดําเนิน

กิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผู้ รับมอบอํานาจ 

 การขออนญุาตนําเข้าอาหารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม ่(Novel Ingredients) ท่ียงั

ไมไ่ด้กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานการอนญุาตให้ใช้ในอาหารเป็นส่วนประกอบหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม ่(Novel 

Food) ต้องผา่นการประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนจงึจะขอ

อนญุาตนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อสําหรับประชาชนเร่ืองการขอ

ประเมินความปลอดภยัของอาหาร) 

 การออกใบอนญุาตนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรจะพิจารณาตามท่ีตัง้ของสถานท่ีนําเข้าท่ีปรากฏท่ีอยู่

ตามหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชย์กิจตามกฎหมายเทา่นัน้ 

 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถออกใบอนญุาตนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรครอบคลมุทกุประเภท

อาหาร แตก่ารขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารท่ีไมไ่ด้มอบอํานาจให้สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้

อนญุาต เชน่ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ผู้ รับอนญุาตต้องย่ืนขอรับเลขสารบบอาหารท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาเทา่นัน้ 

 ต้องมีสถานท่ีเก็บอาหาร 1 แหง่เป็นอย่างน้อย และสามารถมีสถานท่ีเก็บอาหารได้มากกวา่ 1 แหง่ในราชอาณาจกัร 

จะเพิ่มเตมิหรือยกเลิกได้ตามความจําเป็น 

 การไมอ่นญุาตคําขอ : สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไม่

อนญุาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบว่าไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและ

หลกัวิชาการ หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อสําหรับประชาชน 

 การคืนคําขอ : สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนคําขอฯ พร้อม

เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณา 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ตามวนัเวลาท่ีนดั

หมายลว่งหน้า 

ทางโทรศพัท์ หรือ

กรณีย่ืนคําขอฯท่ี

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตามคูมื่อ

สําหรับประชาชน

ของสํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัท่ีกําหนด

ไว้) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

30 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้

ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องตามบนัทึก

ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี

กําหนด และมาย่ืนท่ี

เจ้าหน้าท่ีสํานกัอาหารตาม

รายช่ือท่ีระบใุนใบรับคําขอ 
 

0 นาที - (ดําเนินการโดยผู้

ย่ืนคําขอ) 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที - (ดําเนินการโดยผู้

ย่ืนคําขอ) 

5) การพิจารณา ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ 18 วนัทําการ สํานกังาน - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ผู้ เช่ียวชาญ ดําเนินการ

ประเมินความสอดคล้อง

ตามกฎหมายรวมทัง้การ

ตรวจสถานท่ีแหง่ใหมก่รณี

การย้ายภายในจงัหวดั 

หรือในกรณีย้ายข้ามจงัหวดั 

จะสง่มอบเอกสารให้กบั 

สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัท่ีสถานท่ีนําเข้าแหง่

ใหมต่ัง้อยูเ่พ่ือพิจารณา

อนญุาตตอ่ไป 
 

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอํานาจลงนาม พิจารณา

อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

7) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 7 วนัทํา

การหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณาและสง่มอบ

ใบอนญุาตท่ีสลกัหลงัการ

ย้ายให้แก่ผู้ประกอบการ 
 

90 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

- 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

กรณีการย้าย

สถานท่ีนําเข้า : 

1. แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

2) 

2. คําขอ

อนญุาตย้าย

สถานท่ีนําเข้า

หรือสถานท่ีเก็บ

อาหาร (แบบ 

อ.10)  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั (ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ของนิติบคุคลเป็น

ผู้ลงนามในแบบ

คําขอฯ) 

3) 

3. เอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ชดุ (ได้แก่ 3.1

 สําเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย์ 

(เฉพาะบคุคล

ธรรมดา) ท่ีมีการ

ย้ายท่ีอยูล่า่สดุ

ของสถานท่ีนําเข้า  

3.2 สําเนา

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคล (เฉพาะนิติ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคล)ท่ีมีการ

ย้ายท่ีอยูล่า่สดุ

ของสถานท่ีนําเข้า 

(คดัลอกจา

กระทรวงพาณิชย์

ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 

3.3 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

สถานท่ีนําเข้าแหง่

ใหม ่

3.4 หนงัสือ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ี (ฉบบัจริง) 

หรือสําเนาสญัญา

เชา่ (ถ้ามี) พร้อม

แนบสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ให้เชา่ 

(กรณีผู้ ยินยอมให้

ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้

เชา่เป็นบคุคล

ธรรมดา) หรือแนบ

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล 

(กรณีผู้ ยินยอมให้

ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประชาชนของ

กรรมการผู้ มี

อํานาจตาม

หนงัสือรับรอง 

) 

4) 

3. เอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ชดุ (ได้แก่ 3.5

 แผนท่ี

สงัเขปแสดงท่ีตัง้

ของสถานท่ีนําเข้า

ฯ แหง่ใหมแ่ละสิ่ง

ปลกูสร้างบริเวณ

ใกล้เคียง เพ่ือ

พิจารณาความ

เหมาะสมท่ีจะใช้

เป็นสถานท่ีท่ีขอ

อนญุาตนําเข้า

และเป็นข้อมลูใน

การตรวจติดตาม ) 

5) 

3.กรณีย้าย

สถานท่ีนําเข้า

ข้ามจงัหวดั ให้

เพิม่เอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ชดุ (3.1 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

ผู้ขออนญุาตและ

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน ในกรณี

ผู้ขออนญุาตเป็น

คนตา่งด้าว ให้ย่ืน

สําเนาหนงัสือ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนญุาตให้ทํางาน

ในประเทศ (work 

permit) ซึง่ออกให้

โดยกระทรวง

แรงงานหรือผู้ว่า

ราชการจงัหวดั 

และสําเนาหนงัสือ

เดนิทาง 

(passport) 

    3.2 สําเนา

หนงัสือรับรอง

สญัชาตขิองนิติ

บคุคลจาก

กระทรวงพาณิชย์ 

(บญัชีรายช่ือผู้ ถือ

หุ้น) (เฉพาะนิติ

บคุคลท่ีเป็น

บริษัท) )(คดัลอก

จากกระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) ในกรณีท่ี

ผู้ขออนญุาตเป็น

นิตบิคุคลตา่งด้าว 

ต้องย่ืนหนงัสือ

รับรองการ

ประกอบธุรกิจนิติ

บคุคลตา่งด้าว

จากกระทรวง

พาณิชย์วา่ไมข่ดั
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พระราชบญัญตัิ

การประกอบธุรกิจ

คนตา่งด้าว พ.ศ. 

2542 ตาม

ประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีขอ

อนญุาต จํานวน 1 

ฉบบั หรือบตัร

สง่เสริมการลงทนุ

ตามประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุ

ผลิตเพ่ือจําหน่าย

จากสํานกังาน

คณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ 

(บีโอไอ) 

3.3 หนงัสือแสดง

วา่เป็นผู้ ได้รับ

มอบหมายให้

ดําเนินกิจการของ

นิตบิคุคลผู้ขอ

อนญุาต  (เฉพาะ

นิตบิคุคล) ตดิ

อากรแสตมป์ 30 

บาท (ตอ่ผู้ ดําเนิน

กิจการ 1 คน) อาจ

ต้องประทบัตรา

สําคญัของบริษัท
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ในกรณีท่ีระบไุว้ใน

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียน นิติ

บคุคล ทัง้นีใ้ห้

แนบสําเนาบตัร

ประชาชน หรือ

สําเนาหนงัสือ

เดนิทาง (กรณีตา่ง

ด้าว)ของกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนาม

ของนิติบคุคลท่ีลง

นามในหนงัสือ

มอบอํานาจ

แตง่ตัง้ฯ 

       3.4 คํารับรอง

ประกอบการขอ

อนญุาตนําหรือสัง่

อาหารเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

(เฉพาะกรณีท่ีไมมี่

การตรวจสถานท่ี) 

โดยให้ผู้ ดําเนิน

กิจการหรือ

กรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ฯ เป็นผู้ลงนามใน

แบบคํารับรองฯ 

โดยลงนามจริงใน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เอกสารทัง้ 2 แผน่

ของคํารับรองฯ)  

    3.5 แผนผงัท่ี

ถกูต้องตาม

มาตราสว่น ดงันี ้

(ระบช่ืุอและท่ีตัง้

ทกุแผน่) (ดู

ตวัอยา่งตาม

ภาคผนวก 3) 

3.5.1 แผนท่ี

สงัเขปแสดงท่ีตัง้

ของสถานท่ีนําเข้า

ฯ สถานท่ีเก็บ

อาหาร และสิ่ง

ปลกูสร้างบริเวณ

ใกล้เคียง เพ่ือ

พิจารณาความ

เหมาะสมท่ีจะใช้

เป็นสถานท่ีจดัเก็บ

อาหารท่ีขอ

อนญุาตนําเข้า

และเป็นข้อมลูใน

การตรวจติดตาม 

3.5.2 แผนผงั

ภายในของ

สถานท่ีเก็บอาหาร 

ให้แสดง

รายละเอียด 

ดงัตอ่ไปนี ้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ก. แผนผงั

แสดงตําแหนง่

พร้อมประโยชน์ใช้

สอยของอาคาร

ตา่ง ๆ ในบริเวณ

ท่ีตัง้ของสถานท่ี

เก็บอาหารและ

บริเวณข้างเคียง 

ข. แปลนพืน้

แสดงบริเวณของ

ห้องเก็บอาหาร 

พร้อมประโยชน์ใช้

สอยของห้องหรือ

บริเวณตา่ง ๆ ใน

ชัน้ของอาคารท่ีใช้

เก็บอาหาร โดย

ระบมุาตราสว่น

ของแปลนพืน้ท่ี

ถกูต้องพร้อม

แสดงทิศทางเดนิ

ผา่นเข้า-ออกแต่

ละห้องในแบบ

แปลนด้วย/ กรณี

อาคารมีหลายชัน้

ให้แจ้งด้วยวา่แต่

ละชัน้ใช้ทํา

ประโยชน์ใด / 

กรณีสถานท่ี

นําเข้าและสถานท่ี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เก็บตัง้อยูเ่ลขท่ี

เดียวกนั ให้ระบุ

ตําแหนง่ของ

สถานท่ีนําเข้า 

(office) ด้วย 

ค.  การจดัห้อง

หรือบริเวณท่ีเก็บ

อาหาร 

- ให้แสดง

การจดัแยกเก็บ

อาหารแตล่ะชนิด

เป็นสดัสว่น 

- ให้แสดง

ระบบการถ่ายเท

อากาศ ระบบแสง

สวา่ง 

- ให้แสดง

อปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การเก็บและรักษา

คณุภาพของ

อาหารให้คงสภาพ

ตามความจําเป็น 

และระบอุณุหภมูิ

ในการเก็บรักษา 

 

) 

6) 

4. ใบอนญุาตนํา

หรือสัง่อาหารเข้า

มาใน

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ราชอาณาจกัร 

(แบบ อ.7) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้ 

7) 

5. หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท (ตอ่ผู้ รับ

มอบอํานาจ 1 

คน) โดยระบุ

อํานาจให้ชดัเจน 

เชน่ มีอํานาจใน

การย่ืนคําขอฯ /

แก้ไขเพิ่มเตมิ/ลง

ช่ือรับทราบ

ข้อบกพร่อง เป็น

ต้น กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต และแนบ

สําเนาบตัร

ประชาชนของ

กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ฯ ทัง้นีใ้ห้แนบ

สําเนาบตัร

ประชาชนผู้ รับ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบอํานาจด้วย) 

8) 

กรณีการย้าย

สถานท่ีเก็บ

อาหาร : 1.

 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

9) 

2. คําขอ

อนญุาตย้าย

สถานท่ีนําเข้า

หรือสถานท่ีเก็บ

อาหาร (แบบ 

อ.10)  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั (ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ของนิติบคุคลเป็น

ผู้ลงนามในแบบ

คําขอฯ) 

10) 

3. เอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

0 1 ฉบบั (ได้แก่ 3.1

 สําเนา

ทะเบียนบ้านของ

สถานท่ีเก็บอาหาร

แหง่ใหม)่ 

11) 

3. เอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

 

1 0 ฉบบั (ได้แก่ 3.2

 หนงัสือ

ยินยอมให้ใช้

สถานท่ี (ฉบบัจริง) 

หรือสําเนาสญัญา

เชา่ (ถ้ามี) พร้อม

แนบสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ให้เชา่ 

(กรณีผู้ ยินยอมให้

ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้

เชา่เป็นบคุคล

ธรรมดา) หรือแนบ

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล 

(กรณีผู้ ยินยอมให้

ใช้สถานท่ีหรือผู้ให้

เชา่เป็นนิตบิคุคล) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประชาชนของ

กรรมการผู้ มี

อํานาจตาม

หนงัสือรับรอง) 

12) 

3. เอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั (ได้แก่ 3.3

 แผนผงัท่ี

ถกูต้องตาม

มาตราสว่น ดงันี ้

(ระบช่ืุอและท่ีตัง้

ทกุแผน่)  :   

3.3.1 แผนท่ี

สงัเขปแสดงท่ีตัง้

ของ สถานท่ีเก็บ

อาหาร และสิ่ง

ปลกูสร้างบริเวณ

ใกล้เคียง เพ่ือ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พิจารณาความ

เหมาะสมท่ีจะใช้

เป็นสถานท่ีจดัเก็บ

อาหารท่ีขอ

อนญุาตนําเข้า

และเป็นข้อมลูใน

การตรวจติดตาม 

3.3.2 แผนผงั

ภายในของ

สถานท่ีเก็บอาหาร 

ให้แสดง

รายละเอียด 

ก. แผนผงั

แสดงตําแหนง่

พร้อมประโยชน์ใช้

สอยของอาคาร

ตา่ง ๆ ในบริเวณ

ท่ีตัง้ของสถานท่ี

เก็บอาหารและ

บริเวณข้างเคียง 

ข. แปลนพืน้

แสดงบริเวณของ

ห้องเก็บอาหาร 

พร้อมประโยชน์ใช้

สอยของห้องหรือ

บริเวณตา่ง ๆ ใน

ชัน้ของอาคารท่ีใช้

เก็บอาหาร โดย

ระบมุาตราสว่น
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของแปลนพืน้ท่ี

ถกูต้องพร้อม

แสดงทิศทางเดนิ

ผา่นเข้า-ออกแต่

ละห้องในแบบ

แปลนด้วย/ กรณี

อาคารมีหลายชัน้

ให้แจ้งด้วยวา่แต่

ละชัน้ใช้ทํา

ประโยชน์ใด / 

กรณีสถานท่ี

นําเข้าและสถานท่ี

เก็บตัง้อยูเ่ลขท่ี

เดียวกนั ให้ระบุ

ตําแหนง่ของ

สถานท่ีนําเข้า 

(office) ด้วย 

ค.  การจดัห้อง

หรือบริเวณท่ีเก็บ

อาหาร 

- ให้แสดง

การจดัแยกเก็บ

อาหารแตล่ะชนิด

เป็นสดัสว่น 

- ให้แสดง

ระบบการถ่ายเท

อากาศ ระบบแสง

สวา่ง 

- ให้แสดง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การเก็บและรักษา

คณุภาพของ

อาหารให้คงสภาพ

ตามความจําเป็น 

และระบอุณุหภมูิ

ในการเก็บรักษา 

 ) 

13) 

4. คํา

รับรอง

ประกอบการขอ

อนญุาตนําหรือ

สัง่อาหารเข้ามา

ในราชอาณาจกัร  

(เฉพาะกรณีท่ีไม่

มีการตรวจ

สถานท่ี)  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั (ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ของนิติบคุคลตาม

เง่ือนไขเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

รับรองฯ ลงนาม

จริงในเอกสารทัง้ 

2 แผน่ของคํา

รับรองฯ) 

14) 

5.

 ใบอนญุ

าตนําหรือสัง่

อาหารเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

(แบบ อ.7) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้  

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั - 

15) 

6. หนงัสือ

มอบอํานาจ

ทัว่ไป (กรณีผู้

สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั

ตรัง 

1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท (ตอ่ผู้ รับ

มอบอํานาจ 1 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดําเนินกิจการไม่

ได้มาดําเนินการ

ด้วยตนเอง) 

คน) โดยระบุ

อํานาจให้ชดัเจน 

เชน่ มีอํานาจใน

การย่ืนคําขอฯ /

แก้ไขเพิ่มเตมิ/ลง

ช่ือรับทราบ

ข้อบกพร่อง เป็น

ต้น กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต และแนบ

สําเนาบตัร

ประชาชนของ

กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ฯ ทัง้นีใ้ห้แนบ

สําเนาบตัร

ประชาชนผู้ รับ

มอบอํานาจด้วย) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ตําบลตลาดขวญั อําเภอ

เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ(โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 

โทรสาร 0 2590 1556    

E-mail :1556@fda.moph.go.th 

สายด่วน 1556 ) 

2) ช่องทางการร้องเรียนสํานกัอาหาร 

หมายเหตุ(โทร. 02-590-7320) 

3) ช่องทางการร้องเรียนกรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์: 0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์ม อ.10 และตวัอยา่งการกรอก 

- 

 

2) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอํานาจ นิตบิคุคล 

- 

 

3) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอํานาจทัว่ไป 

- 
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4) ตวัอยา่งแผนท่ีแสดงท่ีตัง้และแผนผงัสถานท่ีนําเข้าและสถานท่ีเก็บอาหาร 

- 

 

5) แบบคํารับรองประกอบการขออนญุาตนําหรือสัง่อาหาร 

- 

 

6) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (checklist) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

1.  การขออนญุาตย้ายสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (แบบ อ.10) แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้

 

 ย้ายสถานท่ีนําเข้าหรือย้ายสถานท่ีเก็บอาหาร ระยะเวลา 20วนัทําการ(ตรวจสถานท่ี) 

 กรณีย้ายข้ามจงัหวดั 30 วนัทําการ 

 

โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้ มีอํานาจ ไมน่บัระยะเวลาการแก้ไข

เอกสารให้สมบรูณ์หรือการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 

 

2.  การตรวจสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อกําหนดในคูมื่อสําหรับประชาชนของสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัประกอบด้วยตามกรณี 

 

3.  เอกสารท่ีเป็นสําเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจทัว่ไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได้ 

 

วันท่ีพมิพ์ 10/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายธิรัตว์  พาพล 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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