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คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายสถานที่นาํ หรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การขอยายสถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพ.ศ.2558 เรื่องการ
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอยายสถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการกรณีสถานที่นําเขาตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม
: ติดตอศูนยบริการผลิตภัณฑสขุ ภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมโทรศัพท 0-5389-4742 ตอ
11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522 ไดกําหนดไววาหามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายเวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)
มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522 กําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร
เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตผูรับอนุญาตนําเขาอาหารที่มีความประสงคจะยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารให
ทําการยื่นคําขออนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารตามแบบอ.10
การยายสถานที่นําเขาอาหารขามจังหวัดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีระเบียบแนวทางการอนุญาตยาย
สถานที่รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหารไปตั้งณจังหวัดใหม
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การจัดเตรียมสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหารตองมีรายละเอียดดังนี้
4.1 สถานที่นําเขา
4.1.1 เปนอาคารเคหะสถานถาวรตั้งอยูในที่เหมาะสมใชเปนสถานที่นําเขาอาหาร
4.1.2 มีสถานที่ตั้งอยูตามหลักฐานของการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาที่
ดําเนินกิจการ
4.1.3 มั่นคงและถูกสุขลักษณะ
4.1.4 จัดทําปายถาวรแสดงชื่อสถานที่นําเขาและปายถาวรที่มีขอความ&ldquo;สถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร&rdquo; ติดหรือแขวนไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยเห็นไดงาย
4.2 สถานที่เก็บอาหาร
4.2.1 ตองตั้งอยูในที่เหมาะสมไมทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหารที่จัดเก็บไดอยางดี
4.2.2 เปนอาคารมีลักษณะมั่นคงและถูกสุขลักษณะมีพื้นที่ภายในอาคารสําหรับจัดเก็บอาหารที่ขออนุญาตนําเขาได
อยางเพียงพอ
4.2.3 หองหรือบริเวณเก็บอาหารตองสะอาดมีระบบแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ
4.2.4 ตองจัดเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวนไมปะปนกับสินคาอื่นหากมีสินคาอื่นอยูในอาคารเดียวกันตองแยกเก็บ
อาหารจากสินคาอื่นแลวแตกรณีดังตอไปนี้
- การเก็บอาหารนําเขาฯรวมกับอาหารอื่นๆใหแยกบริเวณเก็บเปนสัดสวน
- การเก็บอาหารรวมกับวัสดุอุปกรณอื่นๆเชนกลองลังภาชนะบรรจุเปนตนตองแยกหองเก็บอาหารเปนสัดสวน
- การเก็บอาหารรวมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑยาเครื่องสําอางและวัตถุมีพิษจะตองกั้นหองเก็บผลิตภัณฑแต
ละชนิดดวยผนังทึบจรดเพดานใหเปนสัดสวนและมีประตูทางเขา-ออกโดยเฉพาะของแตละหองและสําหรับกรณีเก็บรวมกับ
วัตถุมีพิษจะตองไมใชทางลําเลียงขนสงรวมกันดวย
- ไมใหเก็บอาหารในโรงงานหรือสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ
- การเก็บอาหารรวมกันหลายๆรายในอาคารเดียวกันตองแยกหองเก็บเปนสัดสวนยกเวนหองเย็นใหแยกบริเวณ
เก็บอาหารแตละรายใหเปนสัดสวนไมปะปนกัน
- บริเวณหรือหองเก็บอาหารไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณอื่นๆเชนบริเวณที่พักอาศัยหองน้ํา-หองสวมเปนตน
4.2.5 ตองมีชั้นหรือยกพื้นสําหรับวางอาหารมีความสูง 8 นิ้วเปนอยางนอยยกเวนในกรณีท่ใี ชเครื่องทุนแรงในการยก
สินคาใหมีความสูงตามความเหมาะสม
4.2.6 การจัดเก็บอาหารใหมีชองวางระหวางชั้นและหางจากผนังหองพอสมควรเพื่อสะดวกในการเก็บอาหารและทํา
ความสะอาดที่เก็บ
4.2.7 ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปนและมีจาํ นวนเพียงพอกับ
ปริมาณของอาหารที่เก็บ
4.2.8 ใหจัดทําปายถาวรที่มีขอความ&ldquo;สถานที่นําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร&rdquo; ติดไวใน
สถานที่เก็บอาหาร (ในกรณีที่สถานที่เก็บอาหารอยูคนละแหงกับสถานที่นําเขาฯ)
4.2.9 ใหจัดทําปายถาวรที่มีขอความ&ldquo;สถานที่เก็บอาหาร&rdquo; ติดไวหนาหองเก็บอาหาร
4.2.10 ใหจัดทําปายชือ่ แสดงชนิดของอาหารแตละชนิดติดหรือแขวนไวในที่ที่เก็บอาหารตัวอยางเชน&ldquo;วัตถุ
เจือปนอาหาร&rdquo; , &ldquo;อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิท&rdquo; หรือจัดทําปายชื่อแสดงกลุมประเภทของ
อาหารแตละกลุมติดหรือแขวนไวในที่ที่เก็บอาหารแตละกลุมเชน&ldquo;อาหารควบคุมเฉพาะ&rdquo; , &ldquo;อาหาร
ที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน&rdquo; , &ldquo;อาหารที่ตองมีฉลาก&rdquo; , &ldquo;อาหารทั่วไป&rdquo;
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เงื่อนไข
ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตนเองณศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมโทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
ผูยื่นคําขอตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอไดและมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทน
แนบดวย)
กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบพรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตองตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯสวนเอกสารอื่นๆบุคคลที่สามารถลงนามรับรองไดแกผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอํานาจฯหรือผูรับมอบอํานาจ
การขออนุญาตนําเขาอาหารที่เปนผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ที่ยังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการอนุญาตใหใชในอาหารเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food)
ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญและรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาในราชอาณาจักรได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือสําหรับประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร)
การออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรจะพิจารณาตามที่ตั้งของสถานที่นําเขาที่ปรากฏที่อยูตาม
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยกิจตามกฎหมายเทานั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถออกใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรครอบคลุมทุกประเภท
อาหารแตการขอรับเลขสารบบอาหารในประเภทอาหารที่ไมไดมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุญาตเชน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารผูรับอนุญาตตองยื่นขอรับเลขสารบบอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเทานั้น
ตองมีสถานที่เก็บอาหาร 1 แหงเปนอยางนอยและสามารถมีสถานที่เก็บอาหารไดมากกวา 1 แหงในราชอาณาจักรจะ
เพิ่มเติมหรือยกเลิกไดตามความจําเปน
การไมอนุญาตคําขอ :สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการหรือไมสอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
คูมือสําหรับประชาชน
ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณา
ไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูรับบริการจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกมิเชนนั้นจะถือวาผูรบั บริการละทิ้งคําขอ
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว

4/18

12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

2)

การพิจารณา

ขั้นตอนการพิจารณา
4 วันทําการ
(1) พิจารณาคําขอและ
เอกสารประกอบ
(2) นัดหมายเพื่อตรวจ
ประเมินสถานที่
(3) ตรวจประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดานสถานที่และ
เอกสาร
(4) สรุปผลการประเมินและ
เสนออนุญาต

30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักอาหาร

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้นหากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนดแลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักอาหาร

หมายเหตุ

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต

1 วันทําการ

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต

3 วันทําการ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

5)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
การยายสถานที่ 1
0
นําเขา :
1) 1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
2.คําขออนุญาต สํานักอาหาร
1
0
ยายสถานที่นําเขา
หรือสถานที่เก็บ
2)
อาหาร (แบ
บอ.10)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
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ที่
3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
3.เอกสารที่
กรมพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวของไดแก
การคา
3.1สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย
(เฉพาะบุคคล
ธรรมดา) ที่มีการ
ยายที่อยูลาสุด
ของสถานที่นําเขา
3.2สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
(เฉพาะนิติบุคคล)
ที่มีการยายที่อยู
ลาสุดของสถานที่
นําเขา(คัดลอกจา
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)
3.3 สําเนา
ทะเบียนบานของ
สถานที่นําเขา
แหงใหม
3.4 หนังสือ
ยินยอมใหใช
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสําเนา
สัญญาเชา (ถามี)
พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูใหเชา
(กรณีผูยินยอมให
ใชสถานที่หรือ
ผูใหเชาเปนบุคคล
ธรรมดา) หรือ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

1

ชุด

1

0

ชุด

หมายเหตุ
ฯ)
(กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง" )

(กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง" )
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แนบสําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล (กรณีผู
ยินยอมใหใช
สถานที่หรือผูให
เชาเปนนิติบุคคล)
พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจตาม
หนังสือรับรอง
3.5 แผนที่สังเขป 1
0
แสดงที่ตั้งของ
สถานที่นําเขาฯ
แหงใหมและสิ่ง
ปลูกสรางบริเวณ
ใกลเคียงเพื่อ
พิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่ที่ขอ
อนุญาตนําเขา
และเปนขอมูลใน
การตรวจติดตาม
3.การยายสถานที่ สํานักอาหาร
0
1
นําเขาขามจังหวัด
ใหเพิ่มเอกสาร
ดังตอไปนี้ 3.1
สําเนาทะเบียน
บานของผูขอ
อนุญาตและ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนในกรณี
ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวใหยื่น

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

(กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง" )
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ที่

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ (work
permit) ซึ่งออก
ใหโดยกระทรวง
แรงงานหรือผูวา
ราชการจังหวัด
และสําเนา
หนังสือเดินทาง
(passport)
3.2 สําเนา
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
หนังสือรับรอง
การคา
สัญชาติของนิติ
บุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย
(บัญชีรายชื่อผูถือ
หุน) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เปน
บริษัท) )(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน
6 เดือน) ในกรณี
ที่ผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลตาง
ดาวตองยื่น
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาวจาก
กระทรวงพาณิชย
วาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

(ในกรณีที่ผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
บุคคลตางดาวตอง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลตางดาว
จากกระทรวง
พาณิชยวาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนตางดาวพ.ศ.
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขอ
อนุญาตจํานวน 1
ฉบับหรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจําหนาย
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
(บีโอไอ)กรณี
เอกสารที่เปนฉบับ
สําเนาให"ลงนาม
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ที่

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
อาหารที่ขอ
อนุญาตจํานวน 1
ฉบับหรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริม
การลงทุนผลิต
เพื่อจําหนาย
3.3 หนังสือแสดง 1
0
วาเปนผูไ ดรับ
มอบหมายให
ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) ติด
อากรแสตมป 30
บาท (ตอผูดําเนิน
กิจการ 1 คน)
อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทในกรณี
ที่ระบุไวใน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลทั้งนี้ให
แนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือ
สําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณี
ตางดาว)ของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลที่ลง
นามในหนังสือ
มอบอํานาจ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง")

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แตงตั้งฯ
9) 3.4 คํารับรอง
สํานักอาหาร
1
0
ประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีที่ไมมี
การตรวจสถานที)่
โดยใหผูดําเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองฯเปนผูลง
นามในแบบคํา
รับรองฯโดยลง
นามจริงใน
เอกสารทั้ง 2
แผนของคํา
รับรองฯ)
10) 3.5 แผนผังที่
1
0
ถูกตองตาม
มาตราสวนดังนี้
(ระบุชื่อและที่ตั้ง
ทุกแผน) (ดู
ตัวอยางตาม
ภาคผนวก 3) (ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

(3.5.1 แผนที่
สังเขปแสดงที่ตั้ง
ของสถานที่
นําเขาฯสถานที่
เก็บอาหารและสิ่ง
ปลูกสรางบริเวณ
ใกลเคียงเพื่อ
พิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขอ
อนุญาตนําเขาและ
เปนขอมูลในการ
ตรวจติดตาม
3.5.2 แผนผัง
ภายในของสถานที่
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เก็บอาหารใหแสดง
รายละเอียด
ดังตอไปนี้
ก.แผนผังแสดง
ตําแหนงพรอม
ประโยชนใชสอย
ของอาคารตางๆใน
บริเวณที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ขางเคียง
ข.แปลนพื้นแสดง
บริเวณของหอง
เก็บอาหารพรอม
ประโยชนใชสอย
ของหองหรือ
บริเวณตางๆในชั้น
ของอาคารที่ใชเก็บ
อาหารโดยระบุ
มาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตอง
พรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออก
แตละหองในแบบ
แปลนดวย/ กรณี
อาคารมีหลายชั้น
ใหแจงดวยวาแต
ละชั้นใชทาํ
ประโยชนใด /
กรณีสถานที่นําเขา
และสถานที่เก็บ
ตั้งอยูเลขที่
เดียวกันใหระบุ
ตําแหนงของ
สถานที่นําเขา
(office) ดวย
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

11) 4. ใบอนุญาตนํา
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว
12) 5. หนังสือมอบ
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

1

หมายเหตุ
ค. การจัดหองหรือ
บริเวณที่เก็บ
อาหาร
-ใหแสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แตละชนิดเปน
สัดสวน
-ใหแสดงระบบการ
ถายเทอากาศ
ระบบแสงสวาง
-ใหแสดงอุปกรณที่
ใชในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของ
อาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปน
และระบุอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษา)
-

(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
โดยระบุอํานาจให
ชัดเจนเชนมี
อํานาจในการยื่น
คําขอฯ /แกไข
เพิ่มเติม/ลงชื่อ
รับทราบ
ขอบกพรองเปนตน
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

13) การยายสถานที่ เก็บอาหาร :
1.แบบตรวจสอบ
คําขอและบันทึก
ขอบกพรอง
14) 2.คําขออนุญาต สํานักอาหาร
ยายสถานที่นําเขา
หรือสถานที่เก็บ
อาหาร (แบ
บอ.10)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

15) 3.เอกสารที่
กรมการปกครอง
เกี่ยวของไดแก
3.1สําเนา
ทะเบียนบานของ
สถานที่เก็บ
อาหารแหงใหม
16) 3.2หนังสือ
ยินยอมใหใช
สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือสําเนา
สัญญาเชา (ถามี)
พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัว

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
และแนบสําเนา
บัตรประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองฯ
ทั้งนี้ใหแนบสําเนา
บัตรประชาชนผูรับ
มอบอํานาจดวย)
-

(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
-

(กรณีเอกสารที่เปน
ฉบับสําเนาให"ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง" )
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูใหเชา
(กรณีผูยินยอมให
ใชสถานที่หรือ
ผูใหเชาเปนบุคคล
ธรรมดา) หรือ
แนบสําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล (กรณีผู
ยินยอมใหใช
สถานที่หรือผูให
เชาเปนนิติบุคคล)
พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจตาม
หนังสือรับรอง
17) 3.เอกสารที่
1
0
เกี่ยวของ (ตอ)(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

(ไดแก
3.3แผนผังที่
ถูกตองตามมาตรา
สวนดังนี้ (ระบุชื่อ
และที่ตั้งทุกแผน)
: 3.3.1 แผนที่
สังเขปแสดงที่ตั้ง
ของสถานที่เก็บ
อาหารและสิ่งปลูก
สรางบริเวณ
ใกลเคียงเพื่อ
พิจารณาความ
เหมาะสมที่จะใช
เปนสถานที่จัดเก็บ
อาหารที่ขอ
อนุญาตนําเขาและ
เปนขอมูลในการ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ตรวจติดตาม
3.3.2 แผนผัง
ภายในของสถานที่
เก็บอาหารใหแสดง
รายละเอียด
ก แผนผังแสดง
ตําแหนงพรอม
ประโยชนใชสอย
ของอาคารตางๆใน
บริเวณที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร
และบริเวณ
ขางเคียง
ข.แปลนพื้นแสดง
บริเวณของหอง
เก็บอาหารพรอม
ประโยชนใชสอย
ของหองหรือ
บริเวณตางๆในชั้น
ของอาคารที่ใชเก็บ
อาหารโดยระบุ
มาตราสวนของ
แปลนพื้นที่ถูกตอง
พรอมแสดงทิศทาง
เดินผานเขา-ออก
แตละหองในแบบ
แปลนดวย/ กรณี
อาคารมีหลายชั้น
ใหแจงดวยวาแต
ละชั้นใชทาํ
ประโยชนใด /
กรณีสถานที่นําเขา
และสถานที่เก็บ
ตั้งอยูเลขที่
เดียวกันใหระบุ
ตําแหนงของ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

18) 4.คํารับรอง
สํานักอาหาร
ประกอบการขอ
อนุญาตนําหรือสั่ง
อาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีที่ไมมี
การตรวจสถานที)่

1

0

ฉบับ

19) 5.ใบอนุญาตนํา สํานักอาหาร
หรือสั่งอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบอ.7) ที่ไดรับ
อนุญาตไว

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
สถานที่นําเขา
(office) ดวย
ค. การจัดหอง
หรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร
-ใหแสดงการ
จัดแยกเก็บอาหาร
แตละชนิดเปน
สัดสวน
-ใหแสดงระบบการ
ถายเทอากาศ
ระบบแสงสวาง
-ใหแสดงอุปกรณที่
ใชในการเก็บและ
รักษาคุณภาพของ
อาหารใหคงสภาพ
ตามความจําเปน
และระบุอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษา)
(ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลตาม
เงื่อนไขเปนผูลง
นามในแบบคํา
รับรองฯลงนามจริง
ในเอกสารทั้ง 2
แผนของคํารับรอง
ฯ)
-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
20) 6.หนังสือมอบ
1
0
อํานาจทั่วไป
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)
ที่

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ติดอากรแสตมป
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน)
โดยระบุอํานาจให
ชัดเจนเชนมี
อํานาจในการยื่น
คําขอฯ /แกไข
เพิ่มเติม/ลงชื่อ
รับทราบ
ขอบกพรองเปนตน
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลการ
มอบอํานาจทั่วไป
ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูขออนุญาต
และแนบสําเนา
บัตรประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองฯ
ทั้งนี้ใหแนบสําเนา
บัตรประชาชนผูรับ
มอบอํานาจดวย)

15. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมถ.สุ
เทพต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ-
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2)

3)

ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรี 11000โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail
:1556@fda.moph.go.th สายดวน 1556
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรมอ.10 และตัวอยางการกรอก
2)
ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจนิติบุคคล
3)
ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจทั่วไป
4)
ตัวอยางแผนที่แสดงที่ต้งั และแผนผังสถานที่นําเขาและสถานที่เก็บอาหาร
5)
แบบคํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือสั่งอาหาร
6)
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (checklist)
7)
แนวทางการยายสถานที่รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหารไปตั้งณจังหวัดใหม
18. หมายเหตุ
1. การขออนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบอ.10) แบงเปน 2 กรณีดังนี้
ยายสถานที่นําเขาหรือยายสถานที่เก็บอาหารระยะเวลา 7 วันทําการ
กรณียายขามจังหวัด 30 วันทําการ
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนจนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารให
สมบูรณหรือการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประกอบดวยตามกรณี
3. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดาํ เนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได

