
 
แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทึกข้อบกพร่อง 

กำรขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร เพ่ือกำรอนุญำตผลิตอำหำร   
กรณีขอย้ำยสถำนที่เก็บอำหำร /เพ่ิมสถำนที่เก็บอำหำร /เปลี่ยนแปลงสถำนที่เก็บอำหำร 
******** ตอ้งน ำเอกสำรนี้และใบรับค ำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป ******** 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
1. ตรวจสอบช่องทำงกำรยื่น ดูรำยละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์กองอำหำร  
 ยื่น ท่ี OSSC ส ำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ 
 ยื่น ท่ี กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั 

  

2. กรอกรำยละเอียดข้อมูลเบ้ืองต้น 
ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ..................................................................................... 
โทรศัพท์...................................................... E-mail :........................................................... 
ช่ือสถำนท่ีผลิต....................................................................................................................... 

 

3. ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้และตรวจสอบตนเอง 
โดยท ำเคร่ืองหมำย  กรณีครบถว้นตำมข้อก ำหนด     
หรือท ำเคร่ืองหมำย  กรณีไม่ครบถ้วน   
หรือท ำเคร่ืองหมำย  -   กรณีไม่จ ำเป็นต้องมี 

1. ตรวจสอบเอกสำร 
ตำมรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร  

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเอกสำรประกอบกำรขอตรวจประเมิน ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ ดังนี้ 
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร ผู้ยื่นค ำขอ

ตรวจสอบ 
เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่ำงละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น และ
ลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น 

   

  1.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถำนที่เก็บอำหำรและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง 
แสดงช่ือถนนและจดุสังเกตของสถำนท่ีขออนุญำต เช่น หน่วยรำชกำร วัด โรงเรียน 
(เฉพำะกรณี ย้ำย หรือ เพ่ิมสถำนที่เก็บอำหำร) 

   

1.2 แผนผังแสดงต ำแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอำคำรต่ำง ๆ ในบริเวณทีต่ั้งของ
สถำนท่ีเก็บอำหำรและบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ รวมทั้งระบบกำรบ ำบัดน้ ำเสยีหรือน้ ำทิ้ง 
และบ่อบำดำล (ถ้ำมี) 

   

   1.3 ภำพถ่ำยแสดงด้ำนหน้ำอำคำรเกบ็อำหำร (เฉพำะกรณี ย้ำย หรือ เพ่ิมสถำนที่เกบ็อำหำร)    
   1.4 ภำพถ่ำยแสดงด้ำนข้ำงอำคำรเก็บอำหำร (เฉพำะกรณี ย้ำย หรือ เพ่ิมสถำนที่เก็บอำหำร)    

   1.5 แบบแปลนพ้ืนทุกชั้น (ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ในกำรเก็บอำหำร) ต้องแสดงระยะและ
มำตรำส่วนให้ถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง ประตู หน้ำต่ำง ลิฟท์ บันได เส้นทำง
เข้ำ-ออกพนักงำน, ทำงเข้ำ-ออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
     1) แสดงต ำแหน่งกำรจัดเก็บ โดยจัดเก็บอำหำรเป็นสัดส่วนแยกจำกกำรเก็บบรรจุภัณฑ์ 
     2) แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำคุณภำพของอำหำรให้คงสภำพตำมควำมจ ำเป็น 
เช่น ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น 

   

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร    
5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ (ฉบับจริง) หรือ ส ำเนำสัญญำเช่ำสถำนที่ผลิตและสถำนที่
เก็บอำหำร (กรณีที่ผู้ด ำเนินกิจกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์) 

1) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่หรือผู้ให้เช่ำเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้ให้เช่ำ  

2) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถำนท่ีหรือผู้ให้เช่ำเป็นนิติบคุคล ใหแ้นบหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจตำมหนังสือรับรอง 

   

เอกสำรหลักฐำนในข้อ 4 และ 5 ใช้เฉพำะกรณีเพ่ิมหรือย้ำยสถำนทีเ่ก็บอำหำรไปจำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำตไว้ 
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร ผู้ยื่นค ำขอ

ตรวจสอบ 
เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

6. ภำพถ่ำย (ภำพสี) ต้องระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น แสดง
ให้เห็นพ้ืนท่ีภำยในอำคำรที่จะขออนุญำต ซึ่งมอีุปกรณ์ที่เหมำะสมส ำหรับจัดเก็บอำหำร 

   

7. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณีผูด้ ำเนินกิจกำรไม่ไดม้ำยื่นเอกสำรด้วยตัวเอง)  
จ ำนวน 1 ฉบับ สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/32-proxy_rev_05.pdf 
โดยต้องระบุอ ำนำจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค ำขอ/แก้ไขเพิม่เตมิ/ลงช่ือรับทรำบข้อบกพร่อง 
และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน  
1) กรณียื่นหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริง และผู้มอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำ  ต้องแนบ
ส ำเนำบัตรประชำชนผู้มอบอ ำนำจและส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
2) กรณียื่นหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริง และมอบอ ำนำจเป็นนิติบุคคล จ ำนวนผู้มอบอ ำนำจ
ต้องครบถ้วนตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลและ
ส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ  
3) กรณียื่นส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำก
เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจแล้ว พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

   

หมำยเหตุ 1. เอกสำรที่เป็นส ำเนำท้ังหมดต้องลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของ 
นิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจทั่วไปท่ีมีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรได้  

 2. ยื่นเอกสำรประกอบกำรขอตรวจประเมิน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องเข้ำ-ออกด้ำนกำรบริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ตึก 6 ช้ัน 4 อย. 
(ติดต่อนัดหมำยเพ่ือยื่นเอกสำรที่เบอร์โทร. 0 2590 7606-7) หรือ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่ตั้งสถำนท่ีผลิตอำหำร  

 3. วันท่ีนัดหมำยเพื่อฟังผลกำรพิจำรณำเป็นไปตำมใบนัดรับฟังผลกำรพิจำรณำควำมครบถ้วนของเอกสำรค ำขอ 
4. หำกพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร นับแต่วันถัดจำกวันที่รับฟังผลกำรพิจำรณำเอกสำร หำกพ้นก ำหนดจะ 

ยกเลิกและส่งคืนค ำขอต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ำ 2/3 
 
 

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/32-proxy_rev_05.pdf


 
 

 (ส ำหรับผู้ประกอบกำร)  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
ขั้นตอนที่ 4  ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับค ำขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก) 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
       (..............................................................) 
       วันที่................................................................ 
 

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลกำรรับค ำขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก) 
 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน   
 รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วน  
พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร 
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับค ำขอ หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอ
ต่อไป 
ลงช่ือ..........................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ 
วันท่ี........................................................... 

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง จ ำนวน....…...รำยกำร ตำมที่
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
     (..............................................................) 
       วันท่ี................................................................ 

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ 
วันท่ี.............................................. 

รับคืนค ำขอ 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
             (..............................................................) 
       วันท่ี................................................................ 
 

ส่งคืนค ำขอ 
ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบท้ังหมด เนื่องจำก   
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอครั้งนี้ก็ได้  

ขอให้ยื่นค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ได้ ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ลงช่ือ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ 
วันท่ี..............................................  
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