F-F2-54A (3 ส.ค.58)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง : คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
กรณี เพิม่ สถานทีเ่ ก็บอาหาร
********ต้องนาเอกสารนีแ้ ละใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป********

สาหรับผู้ประกอบการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิม่ ที่เว็บไซด์สานักอาหาร
o ยื่น ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
o ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้ งต้น

สาหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ......................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail………………………………………
ชื่อสถานที่นาเข้า……….............………………………………..…………………………………
เลขที่ใบอนุญาตนาเข้า............................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครือ่ งหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครือ่ งหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
1. แบบคาขอ ส.5 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลอาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีทรี่ ะบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )
2.เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องของสถานทีเ่ ก็บทีข่ อเพิ่ม ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของสถานทีเ่ ก็บอาหาร
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่(ฉบับจริง)หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานทีผ่ ลิตและสถานทีเ่ ก็บอาหาร (ถ้ามี) แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานทีห่ รือผู้ให้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานทีห่ รือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง
3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
(ลงลายมือชื่อโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ ีอานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลหรือผู้รบั มอบอานาจทัว่ ไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองเอกสาร)
-แผนทีส่ ังเขปแสดงทีต่ ั้งของสถานทีเ่ ก็บอาหารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
- แผนผังภายในของสถานทีเ่ ก็บอาหาร ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังนี้
ก. แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง ๆ ใน
บริเวณทีต่ ั้งของสถานทีเ่ ก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง
ข. แปลนพืน้ แสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของ
ห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ในชั้นของอาคารทีใ่ ช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพืน้ ทีถ่ ูกต้องพร้อมแสดง
ทิศทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องในแบบแปลนด้วย กรณีอาคารมีหลายชั้น ให้แจ้งด้วยว่าแต่ละชั้นใช้ทา
ประโยชน์อะไร / กรณีสถานทีน่ าเข้าและสถานทีเ่ ก็บอยู่เลขทีเ่ ดียวกัน ให้ระบุตาแหน่งของสถานทีน่ าเข้า (office) ด้วย
ค.การจัดห้อง หรือบริเวณทีเ่ ก็บอาหาร ดังนี้
- ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
-ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสว่าง
-ให้แสดงอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจาเป็น เช่น ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง
เป็นต้น พร้อมระบุอุณหภูมิในการเก็บรักษา
4. คารับรองประกอบการขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานที)่ จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในเอกสารทัง้ 2 แผ่นของคารับรอง (ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลเท่านัน้ )
5. ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง

ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

6. หนังสือมอบอานาจทัว่ ไป(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิม่ เติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง พร้อมติดอากรแสตมป์
- สาเนาบัตรประชาชนผู้รบั มอบอานาจ
- กรณีผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล จานวนผู้มอบอานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองพร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มอี านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คล
หรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มอี านาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
(สาหรับผู้ประกอบการ) ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ

(สาหรับเจ้าหน้าที)่ ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ)

o รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน

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

o รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามทีร่ ะบุข้างต้น
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ถัดจากวันทีร่ ับคาขอ

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ(ถ้ามี)

หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก )

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ)

ลงชื่อเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเบื้องต้น ........................................................................

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

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

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

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

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

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

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน ….รายการตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว

o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รบั มอบอานาจ)

ลงชื่อเจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรื่อง .....................................................................................

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

วันที.่ .....................................................................................................................
o ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทัง้ หมด เนือ่ งจาก

รับคืนคาขอ
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที.่ ................................................................................................................................................

o

ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

o

การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

ท่านมีสิทธิย์ ื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนีก้ ็ได้ ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันทีไ่ ด้รบั แจ้ง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่.........................................................วันที่............................

