
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
การขอย้ายสถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10) 

******** ตอ้งน าเอกสารนี้และใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป ******** 

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์กองอาหาร  
 ยื่น ท่ี กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา 
 ยื่น ท่ี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

  

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองต้น 
ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ...........................................................................................................
โทรศัพท์............................................................ E-mail : .......................................................................... 
ช่ือสถานท่ีน าเข้า......................................................................................................................................... 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง 
โดยท าเคร่ืองหมาย  กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด     
หรือท าเคร่ืองหมาย  กรณีไม่ครบถ้วน   
หรือท าเคร่ืองหมาย  -   กรณีไม่จ าเป็นต้องม ี

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร  
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร) 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1. กรณีย้ายสถานที่น าเข้า 
1. แบบค าขอ อ.10  จ านวน 1 ฉบับ    

  กรอกรายละเอียด และลงนามโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลอาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล 

   

2. ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง    
3. กรณีบุคคลธรรมดา     
   - ใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ที่มีการย้ายที่อยู่ล่าสุด)     
4. กรณีนิติบุคคล     
   - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่มีการย้ายที่อยู่ล่าสุด) โดยต้องมีครบทุกหน้ามี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการน าเข้าอาหารเพื่อจ าหน่าย และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ ไม่
เกิน 6 เดือน  

   

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่น าเข้า ดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ    
-  ทะเบียนบ้านของสถานที่น าเข้า (แห่งใหม่)    

6. แผนที่สังเขป (แห่งใหม่) แสดงที่ต้ังของสถานที่น าเข้าและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ
ใกล้เคียง แสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ วัด โรงเรียน 
1 ฉบับ (ระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น)  

   

7. ภาพถ่าย (ภาพสี) ด้านหน้าของสถานที่น าเข้าพร้อมทั้งแสดงป้าย “สถานท่ีน าหรือสั่งอาหาร
เข้ามาในราชอาณาจักร และชื่อบริษัทฯ” ที่คงทนถาวรเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกอาคาร
จ านวน 1 ฉบับ (ระบุชื่อสถานที่ ที่อยู่ และผู้ขออนุญาตลงชื่อก ากับทุกหน้า) 

   

8. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตัวเอง) จ านวน 1 ฉบับ   
โดยต้องระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ย่ืนค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบขอ้บกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน 
(หนังสือมอบอ านาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีท่ าหนังสอืมอบอ านาจ) 

8.1 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบ
ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

   

8.2 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล จ านวนผู้มอบอ านาจ
ต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและ
ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

   

8.3 กรณีย่ืนส าเนาหนังสือมอบอ านาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจ้าหน้าที่กองอาหารแล้ว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

2. กรณีย้ายสถานที่เก็บอาหาร 
1. แบบค าขอ อ.10  จ านวน 1 ฉบับ    

  กรอกรายละเอียด และลงนามโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลอาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล 

   

2. ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง    
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่เก็บอาหาร ดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ    

3.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เก็บอาหาร    
3.2 กรณีท่ีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้เปนนเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 

(ฉบับจริง) หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บอาหาร (ถ้ามี) 
    - กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้ให้เช่า 
     - กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองการ              

จดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรอง 

   

4. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่างละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น และลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น  
4.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่เก็บอาหาร (แห่งใหม่) และสิ่งปลูกสร้างบริเวณ

ใกล้เคียง แสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ วัด โรงเรียน 
   

4.2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามมาตราสว่น ดังน้ี    
1) แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณที่ตั้งของ

สถานที่เก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง 
   

2) แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของห้อง หรือบริเวณ
ต่างๆ ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพ้ืนท่ีถูกต้อง พร้อม
แสดงทิศทางเดินผ่าน เข้า-ออก แต่ละห้องในแบบแปลนด้วย/กรณีอาคารมีหลายชั้น ให้แจ้ง
ด้วยว่าแต่ละชั้นใช้ท าประโยชน์อะไร/กรณีสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บอยู่เลขที่เดียวกัน  ให้
ระบุต าแหน่งของสถานที่น าเข้า (office) ด้วย 

   

3) การจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอาหาร ดังน้ี    
- ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน    
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเกบ็รักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเป็น เชน่ 

ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น และระบุอุณหภูมกิารเก็บรักษา 
   

5. ค ารับรองประกอบการขออนญุาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานที)่ จ านวน 1 ฉบับ  
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในเอกสารของค ารับรอง โดยผู้ด าเนินกิจการ

หรือ กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบุคคลเท่านั้น 
   

6. ภาพถ่าย (ภาพสี) จ านวน 1 ฉบับ       
เน่ืองจากไม่มีการตรวจประเมินสถานที่ โดยจะเฝ้าระวังตรวจสอบ สถานที่ภายหลังต่อไป ทั้งน้ีสามารถถา่ยภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล แลว้พิมพ์ภาพในกระดาษ
ขนาด เอ 4 โดยระบุชื่อสถานที่ ที่อยู่ และผู้ขออนุญาตลงชื่อก ากับทกุหน้า ไม่ใช้ภาพตกแต่งแกไ้ขที่ไม่ตรงกบัสถานที่จริง 

1) ภาพหน้าห้องเก็บอาหารพร้อมทั้งแสดงป้าย “สถานท่ีเก็บอาหาร” ที่คงทนถาวร    
2) ภาพภายในห้องเก็บอาหารทุกด้านพร้อมป้าย “ประเภทอาหารหรือกลุ่มอาหาร

หรือชนิดอาหาร” ซ่ึงสามารถมองเห็นชั้นหรือพื้นส าหรับรองรับอาหาร 
   

3) กรณีที่ห้องเก็บอาหารเป็นลักษณะโกดังหรือห้องเก็บอาหารที่มีการใช้พื้นที่เก็บร่วมกับสินค้า
ของบริษัทอื่น  ซ่ึงอาจเป็นชั้นหรือพาเลท ต้องแสดงป้าย “ประเภทอาหารหรือกลุ่มอาหารหรือ
ชนิดอาหาร และชื่อบริษัท.......” บริเวณพื้นที่การจัดเก็บเพื่อบ่งชี้ว่าเป็นของบริษัทที่จะขออนุญาต 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

7. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตัวเอง) จ านวน 1 ฉบับ      
โดยต้องระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ย่ืนค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง 
และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน (หนังสือมอบอ านาจมีอายุ 1 ปี นับ
จากวันที่ท าหนังสือมอบอ านาจ) 

   

7.1 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบ
ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

   

7.2 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล จ านวนผู้มอบอ านาจ
ต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและ
ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

   

7.3 กรณีย่ืนส าเนาหนังสือมอบอ านาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจ้าหน้าที่กองอาหารแล้ว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

   

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นส าเนาทั้งหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 
 

(ส าหรับผู้ประกอบการ)  (ส าหรับเจ้าหน้าที่)  
ขั้นตอนที่ 4  ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับค าขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) 
       (..............................................................) 
วันท่ี.................................................................. 
 

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน   
 รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน  
พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ 
นับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอ
ต่อไป 
ลงช่ือ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 
วันท่ี........................................................... 

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง จ านวน....…...รายการ ตามที่
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) 
     (..............................................................) 
วันท่ี................................................................ 

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 
วันท่ี.............................................. 

รับคืนค าขอ 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) 
       (..............................................................) 
วันท่ี................................................................ 
 

ส่งคืนค าขอ 
ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เนื่องจาก   
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ก็ได้  

ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ลงช่ือ............................................พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา 
วันท่ี..............................................  
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