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แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
กำรขอย้ำยสถำนที่น ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรและสถำนที่เก็บอำหำร (แบบ อ.10) 

 
ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดสิทธิเข้ำใช้งำนผำ่นระบบ e- Submission  
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม และศึกษารายละเอียดหลักฐานและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่เว็บไซตก์องอาหาร 

กรณีค ำขอเดิมที่ได้รับอนุญำตเป็นแบบกระดำษ ผู้ประกอบกำรต้องเตรียมเอกสำรเพ่ิมเติม เพื่อด าเนินการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น าเข้าและเก็บ
อาหารในระบบฐานข้อมูลระบบ e-Submission ดังนี้   
1. แผนทีส่ังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่น าเข้า และสถานที่เก็บอาหาร 
2. แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร 
3. แปลนพ้ืนแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร โดยระบุมำตรำส่วนของแปลนพ้ืนท่ีถูกต้อง พร้อมแสดงทิศทางเดินผ่าน เข้า-ออก แต่ละห้องในแบบแปลนด้วย/
กรณีอาคารมีหลายชั้น ให้แจ้งด้วยว่าแต่ละชั้นใช้ท าประโยชน์อะไร/กรณีสถานที่น า เข้าและสถานที่เก็บอยู่เลขที่เดียวกัน ให้ระบุต าแหน่งของสถานที่น าเข้า 
(office) ด้วย 
4. ค ารับรองประกอบการขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานท่ี) 
5. ภำพถ่ำย (ภำพสี) เป็นภาพถ่ายทีม่องเห็นได้ชดัเจน ได้แก่ ภาพด้านหน้าสถานท่ีน าเข้าพร้อมแสดงป้าย “สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร, 
ชื่อบริษัทฯ” ภาพด้านหน้าห้องเก็บอาหารพร้อมป้าย “สถานทีเ่กบ็อาหาร”, ภาพภายในห้องเก็บอาหารทุกด้านพร้อมป้าย “ประเภทอำหำรหรือกลุ่มอำหำร
หรือชนิดอำหำร ซ่ึงมองเห็นชั้นหรือพื้นส าหรับรองรับอาหาร และภาพแสดงสภาวะการเก็บอาหาร (* ป้ายที่จัดท าขึ้นต้องคงทนถาวร) 

ในกำรยื่นค ำขอกำรขอย้ำยสถำนที่น ำเข้ำฯ ให้จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ ดังนี ้

1. กรณีย้ำยสถำนที่น ำเข้ำ 
1. กรณีบุคคลธรรมดำ  
   - ใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ที่มีการย้ายที่อยู่ล่าสุด)  

2. กรณีนิติบุคคล  

   - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่มีการย้ายที่อยู่ล่าสุด) โดยต้องมีครบทุกหน้ามีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการน าเข้าอาหารเพื่อจ าหน่าย และคัดลอก
ส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน  

3. เอกสำรที่เกี่ยวข้องของสถำนที่น ำเข้ำ ดังต่อไปนี้อย่ำงละ 1 ฉบับ 

-  ทะเบียนบ้านของสถานที่น าเข้า (แห่งใหม่) 

4. แผนที่สังเขป (แห่งใหม่) แสดงที่ต้ังของสถำนที่น ำเข้ำและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น 
หน่วยราชการ วัด โรงเรียน 1 ฉบับ (ระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น)  

5. ภำพถ่ำย (ภำพสี) ด้านหน้าของสถานที่น าเข้าพร้อมทั้งแสดงป้าย “สถำนท่ีน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร และชื่อบริษัทฯ” ที่คงทนถาวรเห็นได้
ชัดเจนจากภายนอกอาคารจ านวน 1 ฉบับ (ระบุชื่อสถานที่ ที่อยู่ และผู้ขออนุญาตลงชื่อก ากับทุกหน้า) 

2. กรณีย้ำยสถำนที่เก็บอำหำร 

1. เอกสำรที่เกี่ยวข้องของสถำนที่เก็บอำหำร ดังต่อไปนี้อย่ำงละ 1 ฉบับ 

    1.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เก็บอาหาร 

 1.2 กรณีท่ีผู้ด ำเนินกิจกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง) หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บ
อาหาร (ถ้ามี) 

      - กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้นบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ให้เช่า 
         - กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล ใหแ้นบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจ
ตามหนังสือรับรอง 

2. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่ำงละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น  

    2.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่เก็บอาหาร (แห่งใหม่) และสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น 
หน่วยราชการ วัด โรงเรียน 

    2.2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังน้ี 
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ในกำรยื่นค ำขอกำรขอย้ำยสถำนที่น ำเข้ำฯ ให้จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ ดังนี้ (ต่อ)  

       1) แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง 

        2) แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของห้อง หรือบริเวณต่างๆ ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมำตรำส่วนของ
แปลนพ้ืนท่ีถูกต้อง พร้อมแสดงทิศทางเดินผ่าน เข้า-ออก แต่ละห้องในแบบแปลนด้วย/กรณีอาคารมีหลายชั้น ให้แจ้งด้วยว่าแต่ละชั้นใช้ท าประโยชน์อะไร/
กรณีสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บอยู่เลขที่เดียวกัน ให้ระบุต าแหน่งของสถานที่น าเข้า (office) ด้วย 
       3) การจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอาหาร ดังน้ี 
          - ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน 

- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเป็น เชน่ ตู้แช่เย็น หอ้งแชแ่ข็ง เป็นต้น และระบุอุณหภูมกิารเก็บรักษา 

3. ค ำรับรองประกอบกำรขออนญุำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (เฉพำะกรณีไม่ตรวจสถำนที)่ จ ำนวน 1 ฉบับ 
    กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือชือ่ในเอกสารของค ารบัรอง โดยผู้ด าเนินกิจการหรือ กรรมการผู้มอี านาจผูกพันของนิติบุคคลเท่านั้น 

4. ภำพถ่ำย (ภำพสี) จ ำนวน 1 ฉบับ    
    เน่ืองจากไม่มีการตรวจประเมินสถานที่ โดยจะเฝ้าระวังตรวจสอบ สถานที่ภายหลังต่อไป ทั้งน้ีสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล แล้วพิมพ์ภาพในกระดาษ
ขนาด เอ 4 โดยระบุชื่อสถานที่ ที่อยู ่และผู้ขออนุญาตลงชื่อก ากับทุกหน้า ไม่ใช้ภาพตกแต่งแก้ไขที่ไม่ตรงกับสถานที่จริง 
       1) ภาพหน้าห้องเก็บอาหารพร้อมทั้งแสดงป้าย “สถำนท่ีเก็บอำหำร” ที่คงทนถาวร 

2) ภาพภายในห้องเก็บอาหารทุกด้านพร้อมป้าย “ประเภทอำหำรหรือกลุ่มอำหำรหรือชนิดอำหำร” ซ่ึงสามารถมองเห็นชั้นหรือพื้นส าหรับรองรับ
อาหาร 

3) ภาพแสดงสภาวะการเก็บอาหาร 
4) กรณีที่ห้องเก็บอาหารเป็นลักษณะโกดังหรือห้องเกบ็อาหารทีม่ีการใชพ้ื้นทีเ่ก็บร่วมกบัสินค้าของบริษัทอื่น  ซ่ึงอาจเป็นชั้นหรือพาเลท ต้องแสดงป้าย “ประเภท

อำหำรหรือกลุ่มอำหำรหรือชนิดอำหำร และชื่อบริษัท.......” บริเวณพื้นที่การจัดเก็บเพื่อบ่งชี้ว่าเป็นของบริษัทที่จะขออนุญาต 

หมำยเหตุ เอกสารที่เป็นส าเนาทั้งหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ และแปลงเป็น PDF 
 
 
 

 


