F-F2-44A (3 ส.ค.58)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
คาขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) (ขอใหม่)
********ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป********

สาหรับผู้ประกอบการ

สาหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มทีเ่ ว็บไซด์สานักอาหาร
o ยื่น ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
o ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ...................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail………………………………………………
ชื่อสถานที่นาเข้า……….............………………………………..…………………………………
เลขที่ใบอนุญาตนาเข้า............................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนีแ้ ละตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
กรณี การขอนาเข้าอาหาร (ขอใหม่)
1. แบบคาขอ อ.6 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลอาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษทั ด้วยในกรณีทรี่ ะบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )
2. กรณีบคุ คลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการ
- สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
3. กรณีนิตบิ คุ คล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว
ต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศไทย(work permit)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน)และมีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการนาเข้าอาหารเพื่อจาหน่าย
- สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ (บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
(กรณีทมี่ ีจานวนหุน้ ต่างชาติของบริษทั ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวงพาณิชย์วา่ ไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย หรือหนังสือได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI))
- หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผู้ดาเนินกิจการ1 คน)
-สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลทีล่ งนามในหนังสือ
มอบอานาจแต่งตั้งฯ(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง)
4.เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บ ดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของสถานทีน่ าเข้า
- สาเนาทะเบียนบ้านของสถานทีเ่ ก็บอาหาร
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่(ฉบับจริง)หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานทีผ่ ลิตและสถานทีเ่ ก็บอาหาร (ถ้ามี) แนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานทีห่ รือผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา)
หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานทีห่ รือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล)พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง
5. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ (ระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น)
(ลงลายมือชื่อโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ ีอานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองเอกสาร)
-แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ ั้งของสถานทีน่ าเข้าและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
-แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ ั้งของสถานทีเ่ ก็บอาหารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
- แผนผังภายในของสถานทีเ่ ก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังนี้
ก. แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ใน
บริเวณทีต่ ั้งของสถานทีเ่ ก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง

ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

ข. แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของ
ห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ในชั้นของอาคารทีใ่ ช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพื้นทีถ่ ูกต้องพร้อมแสดงทิศทางเดิน
ผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องในแบบแปลนด้วย / กรณีอาคารมีหลายชั้น ให้แจ้งด้วยว่าแต่ละชั้นใช้ทาประโยชน์อะไร / กรณี
สถานทีน่ าเข้าและสถานทีเ่ ก็บอยู่เลขทีเ่ ดียวกัน ให้ระบุตาแหน่งของสถานทีน่ าเข้า (office) ด้วย
ค.การจัดห้อง หรือบริเวณทีเ่ ก็บอาหาร ดังนี้
- ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
-ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสว่าง
-ให้แสดงอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจาเป็น เช่น ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น
และระบุอุณหภูมิในการเก็บรักษา
6. คารับรองประกอบการขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานที่) จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในเอกสารทัง้ 2 แผ่นของคารับรอง (โดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้
มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลเท่านัน้ )
7. หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง) จานวน 1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน
- สาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
- กรณีผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล จานวนผู้มอบอานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองพร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง

หมายเหตุ เอกสารทีเ่ ป็นสาเนาทัง้ หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ อี านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิ ุคคล
หรือผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปทีม่ อี านาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
(สาหรับผู้ประกอบการ) ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ

(สาหรับเจ้าหน้าที)่ ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)

o รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน

(.................................................................................................)
วันที.่ ................................................................................................................................................

o รับคาขอแต่มเี งื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันที่รับคาขอ(ถ้ามี)

หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป (ให้ผยู้ ื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก )

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น ........................................................................

(.................................................................................................)

วันที.่ .............................................................................................................

วันที.่ ................................................................................................................................................

ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา............................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

วันที.่ .............................................................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน ….รายการตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว

o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอานาจ)

ลงชื่อเจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรือ่ ง .....................................................................................

(.................................................................................................)
วันที.่ ......................................................................................................................................

วันที.่ .....................................................................................................................
o ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก

รับคืนคาขอ
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที.่ ................................................................................................................................................

o

ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด

o

การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

ท่านมีสทิ ธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครัง้ นีก้ ็ได้ ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่.........................................................วันที่............................

