F-F2-48A (3 ส.ค.58)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง : คาขออนุญาตย้ายสถานทีน่ าเข้าหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร (อ.10)
********ต้องนาเอกสารนีแ้ ละใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป********

สาหรับผูป้ ระกอบการ
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์สานักอาหาร
o ยืน่ ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา

สาหรับเจ้าหน้าที่

o ยืน่ ที่ กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุลผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ...................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail………………………………………………
ชื่อสถานทีน่ าเข้า ……….............………………………………..…………………………………
เลขทีใ่ บอนุญาตนาเข้า............................................................................
ขัน้ ตอนที่ 3 ผูย้ นื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
กรณี การขอย้ายสถานที่นาเข้าอาหาร
1. แบบคาขอ อ.10 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันของนิติบคุ คลอาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล )
2. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ที่มีการย้ายที่อยูล่ า่ สุด )
3. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่มีการย้ายที่อยูล่ า่ สุด (มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องของสถานทีน่ าเข้า ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่นาเข้า (แห่งใหม่)
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง)หรือสาเนาสัญญาเช่า(ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผูใ้ ห้เช่า (กรณีผยู้ ินยอมให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ ห้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา )หรือแนบหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบคุ คล(กรณีผยู้ ินยอมให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ ห้เช่าเป็นนิติบคุ คล ) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผูม้ ี
อานาจตามหนังสือรับรอง
5. แผนทีส่ ังเขปแสดงทีต่ ั้งของสถานทีน่ าเข้าและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
(ลงลายมือชื่อโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลหรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสาร)
6. ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง
7. หนังสือมอบอานาจทัว่ ไป(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยนื่ คาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง พร้อมติดอากรแสตมป์
-สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
- กรณีผมู้ อบอานาจเป็นนิติบคุ คล ผูม้ อบอานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองพร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง

กรณี การขอย้ายสถานที่เก็บอาหาร
1. แบบคาขอ อ.10 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (ผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพัน
ของนิติบคุ คล)
2.เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องของสถานทีเ่ ก็บ ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เก็บอาหารแห่งใหม่
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง) หรือสาเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบตามข้างต้น

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผูย้ นื่ คาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูย้ นื่ คาขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
(ลงลายมือชื่อโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลหรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนา)
-แผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ ของสถานที่เก็บอาหารและสิง่ ปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
- แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังนี้
ก. แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ใน
บริเวณที่ตงั้ ของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง
ข. แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของ
ห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดงทิศทางเดิน
ผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องในแบบแปลนด้วย / กรณีอาคารมีหลายชั้น ให้แจ้งด้วยว่าแต่ละชั้นใช้ทาประโยชน์อะไร / กรณี
สถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บอยูเ่ ลขที่เดียวกัน ให้ระบุตาแหน่งของสถานที่นาเข้า (office) ด้วย
ค.การจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอาหาร ดังนี้
- ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
-ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสว่าง
-ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจาเป็น เช่น ตูแ้ ช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็น
ต้น และระบุอณ
ุ หภูมิในการเก็บรักษา
4. คารับรองประกอบการขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานที่)จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในเอกสารทั้ง 2 แผ่นของคารับรอง (ผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจ
ผูกพันของนิติบคุ คล)
5. ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง
6. หนังสือมอบอานาจทัว่ ไป(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยนื่ คาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง พร้อมติดอากรแสตมป์
-สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
- กรณีผมู้ อบอานาจเป็นนิติบคุ คล จานวนผูม้ อบอานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองพร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
(สาหรับผูป้ ระกอบการ) ขัน้ ตอนที่ 4 ลงลายมือชือ่ รับทราบผลการรับคาขอ

(สาหรับเจ้าหน้าที)่ ขัน้ ตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)

o รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน

(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

o รับคาขอแต่มีเงือ่ นไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามทีร่ ะบุข้างต้น
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันถัดจากวันทีร่ ับคาขอ

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ(ถ้ามี)

หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก )

ลงชื่อ.................................................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)

ลงชื่อเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเบือ้ งต้น ........................................................................

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

วันที่..............................................................................................................

วันที่.................................................................................................................................................

ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ พ
ู้ ิจารณา............................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

วันที่..............................................................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน ….รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว

o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ลงชื่อ..................................................................(ผูย้ นื่ เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผูร้ ับมอบอานาจ)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรือ่ ง .....................................................................................

(.................................................................................................)
วันที่.......................................................................................................................................

วันที่......................................................................................................................
o ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทัง้ หมด เนือ่ งจาก

รับคืนคาขอ
ลงชื่อ.................................................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

o

ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

o

การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

ท่านมีสทิ ธิ์ยนื่ คาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครัง้ นี้ก็ได้ ขอให้ยนื่ คาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที.่ ........................................................วันที.่ ...........................

