แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่ อง
คาขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
กรณี 2.6 ย้ ายสถานที่เก็บอาหาร / 2.7เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร /2.8 แก้ ไขเปลี่ยนแปลงห้ องเก็บอาหาร
(ตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการตรวจประเมินในข้ อ 2)
********ต้ องนาเอกสารนีแ้ ละใบรับคาขอ แนบมาพร้ อมการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง (ถ้ ามี) ในครัง้ ต่ อไป********
สาหรับผู้ประกอบการ
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่ องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์ สานักอาหาร
 ยื่น ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ......................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail…………………………………………………..
ชื่อสถานที่ผลิต………..................................………………………………..…………………………………
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/สถานที่ผลิต....................................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 3 ผู้ย่ ืนคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้ างล่ างนีแ้ ละตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้ วนตามข้ อกาหนด
หรื อทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ ครบถ้ วน
หรื อทาเครื่องหมาย - กรณีไม่ จาเป็ นต้ องมี
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่

ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผู้ยื่นคา เจ้ าหน้ าที่
ขอ ตรวจสอบ

บันทึกข้ อบกพร่ อง

1. แบบคาขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจผูกพันของนิติ
บุคคลอาจต้ องประทับตราสาคัญของบริ ษทั ด้ วยในกรณีที่ระบุไว้ ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล )
2. แผนผัง แบบแปลน ดังต่ อไปนีอ้ ย่ างละ 1 ฉบับยกเว้ นสถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
(ระบุช่ ือสถานที่และที่ตงั ้ ทุกแผ่ น)
(ลงลายมือชื่อโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนา)
- แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให้ ถกู ต้ องตามมาตราส่วน ดังนี ้
ก. แผนผังแสดงตาแหน่งพร้ อมประโยชน์ใช้ สอยของอาคารต่าง ๆ ใน
บริ เวณที่ตงของสถานที
ั้
่เก็บอาหารและบริเวณข้ างเคียง
ข. แปลนพื ้นแสดงบริ เวณของห้ องเก็บอาหาร พร้ อมประโยชน์ใช้ สอยของ
ห้ องหรื อบริเวณต่าง ๆ ในชั ้นของอาคารที่ใช้ เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพื ้นที่ถกู ต้ อง
พร้ อมแสดงทิศทางเดินผ่านเข้ า-ออกแต่ละห้ องในแบบแปลนด้ วย
ค.การจัดห้ อง หรื อบริเวณที่เก็บอาหาร ดังนี ้
- ให้ แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็ นสัดส่วน
-ให้ แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสว่าง
-ให้ แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้ คงสภาพตามความจาเป็ น เช่น ตู้แช่
เย็น ห้ องแช่แข็ง เป็ นต้ น
3. ภาพถ่ ายสถานที่และเก็บอาหาร แสดงให้ เห็นพืน้ ที่ต่างๆ ทัง้ ภายในภายนอกอาคารผลิต
เป็ นไปตามลาดับสายงานผลิตที่จะขออนุญาต ตัง้ แต่ รับวัตถุดบิ ไปจน ถึงการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ สาเร็ จรู ป
4. สาเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร โดยถ่ ายเอกสารให้ ครบทุกหน้ า
5. หนังสือมอบอานาจทั่วไป(ฉบับจริ ง)(กรณีผ้ ูดาเนินกิจการไม่ ได้ มาด้ วยตัวเอง)
จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ ชดั เจน เช่น มอบให้ ยื่นคาขอ/แก้ ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้ อบกพร่อง
- กรณีผ้ ดู าเนินกิจการเป็ นนิติบคุ คลการมอบอานาจทัว่ ไปต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขของนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาต อาจต้ องประทับตราสาคัญของบริษทั ด้ วยในกรณีที่ระบุไว้ ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบคุ คล
หมายเหตุ เอกสารที่เป็ นสาเนาทัง้ หมดต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มอี านาจลงนามตามหนังสือรั บรองของนิตบิ ุคคล
หรื อผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มอี านาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
(สาหรั บผู้ประกอบการ) ขัน้ ตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรั บคาขอ
ครัง้ ที่ 1 (ยื่นคาขอครัง้ แรก)
ลงชื่อ......................................................................................(ผู้ย่ ืนคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่..............................................................................................................................
รั บทราบข้ อบกพร่ องและจะแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน10 วันทาการ
นับแต่ วันถัดจากวันที่รับคาขอ(ถ้ ามี)
ลงชื่อ......................................................................................(ผู้ย่ ืนคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่............................................................................................................................

ผู้ยื่นคา เจ้ าหน้ าที่
บันทึกข้ อบกพร่ อง
ขอ ตรวจสอบ
(สาหรั บเจ้ าหน้ าที่) ขัน้ ตอนที่ 2 สรุ ปผลการรับคาขอ
ครัง้ ที่ 1 (ยื่นคาขอครัง้ แรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้ วน

 รับคาขอแต่ มเี งื่อนไข เพราะเอกสารไม่ ครบถ้ วนพบข้ อบกพร่ องตามที่ระบุข้างต้ น
ต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน 10 วันทาการ นับแต่ วันถัดจากวันที่รับคาขอ
หากพ้ นกาหนดจะยกเลิกและส่ งคืนคาขอต่ อไป (ให้ ผ้ ูย่ ืนคาขอลงนามรั บทราบ
และรั บสาเนาบันทึก)
ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเบือ้ งต้ น ........................................................................
วันที่..............................................................................................................
ลงชื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูพิจารณา............................................................................
วันที่..............................................................................................................
(สาหรั บเจ้ าหน้ าที่) ขัน้ ตอนที่ 2 สรุ ปผลการรับคาขอ
ครัง้ ที่ 2 (การแก้ ไขข้ อบกพร่ อง)
 แก้ ไขข้ อบกพร่ องครบถ้ วน

(สาหรั บผู้ประกอบการ) ขัน้ ตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรั บคาขอ
ครัง้ ที่ 2 (การแก้ ไขข้ อบกพร่ อง)
ข้ าพเจ้ าได้ ย่ ืนเอกสารการแก้ ไขข้ อบกพร่ องไว้ จานวน ……….รายการ
ตามที่ระบุในบันทึกข้ อบกพร่ องแล้ ว
ลงชื่อ............................................................(ผู้ย่ ืนเอกสารแก้ ไขข้ อบกพร่ อง/ผู้รับมอบอานาจ) ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่เจ้ าของเรื่อง .....................................................................................
(.................................................................................................)
วันที่......................................................................................................................
วันที่.......................................................................................................................................
 ขอส่ งคืนคาขอและเอกสารประกอบทัง้ หมด เนื่องจาก
รั บคืนคาขอ
 ไม่ มาแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายในระยะเวลาที่กาหนด
ลงชื่อ.......................................................................................(ผู้ย่ ืนคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
 การแก้ ไขข้ อบกพร่ อง ไม่ ครบถ้ วน
(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................... ท่ านมีสิทธิ์ย่ ืนคาขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ ครบถ้ วนและสอดคล้ องเป็ นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์ การคืนคาขอครัง้ นีก้ ็ได้ ขอให้ ย่ ืนคาอุทธรณ์ เป็ นหนังสือ
ต่ อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ ภายใน 15 วันทาการ
นับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ ง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่.........................................................วันที่............................
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