แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กำรขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร เพื่อกำรอนุญำตผลิตอำหำร
กรณีขอย้ำยสถำนที่เก็บอำหำร /เพิ่มสถำนที่เก็บอำหำร /เปลี่ยนแปลงสถำนที่เก็บอำหำร
******** ต้องนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป ********

สำหรับผู้ประกอบกำร
1. ตรวจสอบช่องทำงกำรยื่น ดูรำยละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์กองอำหำร
 ยื่น ที่ OSSC สำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ
 ยื่น ที่ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
2. กรอกรำยละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ.....................................................................................
โทรศัพท์...................................................... E-mail :...........................................................
ชื่อสถำนที่ผลิต.......................................................................................................................
3. ผู้ยื่นคำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้และตรวจสอบตนเอง
โดยทำเครื่องหมำย กรณีครบถ้วนตำมข้อกำหนด
หรือทำเครื่องหมำย  กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทำเครื่องหมำย - กรณีไม่จำเป็นต้องมี

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

1. ตรวจสอบเอกสำร
ตำมรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเอกสำรประกอบกำรขอตรวจประเมิน ผู้ยื่นคำขอต้องจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ ดังนี้
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

1. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่ำงละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น และ
ลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น
1.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถำนที่เก็บอำหำรและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง
แสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของสถำนที่ขออนุญำต เช่น หน่วยรำชกำร วัด โรงเรียน
(เฉพำะกรณี ย้ำย หรือ เพิ่มสถำนที่เก็บอำหำร)
1.2 แผนผังแสดงตำแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอำคำรต่ำง ๆ ในบริเวณทีต่ ั้งของ
สถำนที่เก็บอำหำรและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบกำรบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง
และบ่อบำดำล (ถ้ำมี)
1.3 ภำพถ่ำยแสดงด้ำนหน้ำอำคำรเก็บอำหำร (เฉพำะกรณี ย้ำย หรือ เพิ่มสถำนที่เก็บอำหำร)
1.4 ภำพถ่ำยแสดงด้ำนข้ำงอำคำรเก็บอำหำร (เฉพำะกรณี ย้ำย หรือ เพิ่มสถำนที่เก็บอำหำร)
1.5 แบบแปลนพื้นทุกชั้น (ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ในกำรเก็บอำหำร) ต้องแสดงระยะและ
มำตรำส่วนให้ถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง ประตู หน้ำต่ำง ลิฟท์ บันได เส้นทำง
เข้ำ-ออกพนักงำน, ทำงเข้ำ-ออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) แสดงตำแหน่งกำรจัดเก็บ โดยจัดเก็บอำหำรเป็นสัดส่วนแยกจำกกำรเก็บบรรจุภัณฑ์
2) แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำคุณภำพของอำหำรให้คงสภำพตำมควำมจำเป็น
เช่น ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร
5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสัญญำเช่ำสถำนที่ผลิตและสถำนที่
เก็บอำหำร (กรณีที่ผู้ดำเนินกิจกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์)
1) กรณี ผู้ ยิ น ยอมให้ ใช้ ส ถำนที่ ห รื อ ผู้ ให้ เช่ ำ เป็ น บุ ค คลธรรมดำ ให้ แ นบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้ให้เช่ำ
2) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่หรือผู้ให้เช่ำเป็นนิติบคุ คล ให้แนบหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผูม้ ีอำนำจตำมหนังสือรับรอง
เอกสำรหลักฐำนในข้อ 4 และ 5 ใช้เฉพำะกรณีเพิ่มหรือย้ำยสถำนทีเ่ ก็บอำหำรไปจำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำตไว้
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

6. ภำพถ่ำย (ภำพสี) ต้องระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น แสดง
ให้เห็นพื้นที่ภำยในอำคำรที่จะขออนุญำต ซึ่งมีอุปกรณ์ที่เหมำะสมสำหรับจัดเก็บอำหำร
7. หนังสือมอบอำนำจทั่วไป (กรณีผดู้ ำเนินกิจกำรไม่ได้มำยื่นเอกสำรด้วยตัวเอง)
จำนวน 1 ฉบับ สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/32-proxy_rev_05.pdf
โดยต้องระบุอำนำจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคำขอ/แก้ไขเพิม่ เติม/ลงชื่อรับทรำบข้อบกพร่อง
และติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้รับมอบอำนำจ 1 คน
1) กรณี ยื่นหนังสือมอบอำนำจฉบับ จริง และผู้มอบอำนำจเป็น บุคคลธรรมดำ ต้องแนบ
สำเนำบัตรประชำชนผู้มอบอำนำจและสำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
2) กรณียื่นหนังสือมอบอำนำจฉบับจริง และมอบอำนำจเป็นนิติบุคคล จำนวนผู้มอบอำนำจ
ต้องครบถ้วนตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล
พร้อมสำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลและ
สำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
3) กรณี ยื่นสำเนำหนังสือมอบอำนำจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจแล้ว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
หมำยเหตุ 1. เอกสำรที่เป็นสำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำโดยผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจทั่วไปที่มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรได้
2. ยื่นเอกสำรประกอบกำรขอตรวจประเมิน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องเข้ำ-ออกด้ำนกำรบริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ตึก 6 ชั้น 4 อย.
(ติดต่อนัดหมำยเพื่อยื่นเอกสำรที่เบอร์โทร. 0 2590 7606-7) หรือ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่ตั้งสถำนที่ผลิตอำหำร
3. วันที่นัดหมำยเพื่อฟังผลกำรพิจำรณำเป็นไปตำมใบนัดรับฟังผลกำรพิจำรณำควำมครบถ้วนของเอกสำรคำขอ
4. หำกพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่วันถัดจำกวันที่รับฟังผลกำรพิจำรณำเอกสำร หำกพ้นกำหนดจะ
ยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป
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(สำหรับผู้ประกอบกำร)
ขั้นตอนที่ 4 ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
 รับคำขอแต่มีเงื่อนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วน
พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้ นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอ
ต่อไป
ลงชื่อ..........................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
วันที่...........................................................
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง จำนวน....…...รำยกำร ตำมที่  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ) ลงชื่อ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
(..............................................................)
วันที่..............................................
วันที่................................................................
รับคืนคำขอ
ส่งคืนคำขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ) ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
(..............................................................)
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
วันที่................................................................
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ได้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
วันที่..............................................
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