แบบ มกษ ๑๘

บันทึกการตรวจสถานที่ทาการ/สถานที่เก็บ/ยานพาหนะ
ของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า ผู้จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายสินค้าเกษตร
ตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
------------------------------------------------------------------เขียนที่ สวนร่มเย็น
วันที่
วันนี้เวลาประมา
13.30 น. ข้าพเจ้า
ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะ จานวน 3
1.นายณภัทร์ ทรัพย์สิริ
2.นายภัทรวัฒน์ กิจรุ่งเรือง
3.นางเปรมสิณี มณีนุช
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เดือน

เมษายน

พ.ศ. 2561

นายสุรพล ธรรมสวัสดิ์
คน ประกอบด้วย

ได้ดาเนินการตรวจ
 สถานที่ทาการ
 สานักงาน
 สถานที่ผลิต
 ยานพาหนะ
 สถานที่เก็บ
 อื่นๆ (ระบุ)
โดยมีผู้นาตรวจชื่อ
นายธีรศักดิ์ สวนร่มเย็น เป็น  ผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์ในการตรวจ  ประกอบการอนุญาต

 ติดตามเฝ้าระวัง

 สถานที่จาหน่าย

 ผู้แทนผู้ประกอบการ
 ตามข้อร้องเรียน

 มีเหตุอันควรสงสัยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ดังนี้
 อื่นๆ (ระบุ)
-

2
มาตรฐานในการตรวจ
 มาตรฐานบังคับ มกษ เลขที่ 1004-2557

เรื่อง หลักปฏิบัติสาหรับกระบวนการรมผลไม้สด

 มาตรฐานทัว่ ไป มกษ เลขที่
 มาตรฐานอื่นๆ (ระบุ)

ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เรื่อง
-

-

.

ชื่อผู้ประกอบกิจการ นายธีรศักดิ์ สวนร่มเย็น
เป็น
 ผู้ผลิตสินค้าเกษตร
 ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
 ผู้นาเข้าสินค้าเกษตร
 ผู้จาหน่ายสินค้าเกษตร
 ผู้ครอบครองเพื่อจาหน่ายสินค้าเกษตร
สถานที่ทาการ เลขที่ 30/2 หมู่ที่ 1
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง ทรายขาว
อาเภอ/เขต
สอยดาว
จังหวัด จันทบุรี
.
รหัสไปรษณีย์ 22180
.โทรศัพท์
039 312544 โทรศัพท์มือถือ 08 8087 2155
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 มี
 ไม่มี
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
นายธีรศักดิ์ สวนร่มเย็น
เลขที่ใบอนุญาต
ACFS10040400094
ใบรับรองมาตรฐาน
ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง
เลขที่ใบรับรอง

 มี
 ไม่มี
นายธีรศักดิ์ สวนร่มเย็น
กษ 03-1004-2557-1235648752 2

แผนที่ของสถานที่ตั้ง (โดยสังเขป)
อยู่ในท้องที่ของสถานีตารวจ
การตรวจครั้งนี้

 สถานที่ทาการ (สานักงาน/สถานที่ผลิต/สถานที่จาหน่าย)
 สถานที่เก็บ (เอกสารแนบท้าย)
สภ.อ.สอยดาว

 มีหมายค้นพร้อมเจ้าหน้าที่ตารวจ  มีเจ้าหน้าที่ตารวจแต่ไม่มีหมายค้น
 ไม่มีเจ้าหน้าที่ตารวจและไม่มีหมายค้น

ขณะเข้าตรวจ พบว่า
 สถานที่ทาการ
 มีการผลิตสินค้าเกษตรถูกต้องตามกฎหมาย
 ไม่มีการผลิต ไม่มเี ครื่องมือ ไม่มอี ุปกรณ์ และไม่มรี ่องรอยที่แสดงว่ามีการผลิตสินค้าเกษตรแต่ประการใด
 ไม่มีการผลิตแต่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร
 พร้อมด้วยสินค้าเกษตร จานวนประมาณ

3
 มีการผลิตสินค้าเกษตรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน คือ
 ไม่มีใบอนุญาต
 ใบอนุญาตหมดอายุ
 ไม่มีใบรับรอง
 ใบรับรองหมดอายุ
 แสดงเครื่องหมายมาตรฐานไม่ถูกต้อง คือ

-

 มีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย/มาตรฐาน คือ

-

 สถานที่เก็บ
 มีสินค้าเกษตรถูกต้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน
 มีสินค้าเกษตรไม่ถูกต้อง/มีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน
คือ
 ไม่มีสินค้าเกษตร
 ยานพาหนะ
 มีสินค้าเกษตรถูกต้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน
 มีสินค้าเกษตรไม่ถูกต้อง/มีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน
คือ
 ไม่มีสินค้าเกษตร
รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจพบการกระทาผิดกฎหมาย/มาตรฐาน ที่สาคัญอย่างอื่น
 ด้านการผลิต
 ด้านสินค้า
 ด้านเครื่องหมายมาตรฐาน
 ด้านอื่นๆ
การสั่งการและดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตร ๔๓ (๔) และ (๕))
 การชี้แจง และให้ถ้อยคา เรื่อง
สถานที่ชี้แจงหรือให้ถ้อยคา

-

 ให้แก้ไขความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ เรื่อง
ภายในวันที่

.
.
.
.

-

.
.
ภายในวันที่

.
.

4
 ให้ส่งหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เรื่อง

.

สถานที่หลักฐานหรือข้อมูล

-

ภายในวันที่

-

 ให้สุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตร ตามบันทึกการสุ่มตัวอย่าง
พนักงานเจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรและสั่งให้จัดส่งตัวอย่างสินค้าเกษตร
สถานที่จัดส่งตัวอย่างสินค้าเกษตร
ภายในวันที่
การยึดหรืออายัด
 ไม่มีการยึดหรืออายัด
 มีการยึดหรืออายัด ตามบันทึกการยึดหรืออายัดเลขที่

.

-

-

ลงวันที่

-

ประวัติการตรวจ
 ประกอบการอนุญาต ครั้งที่
 ติดตามเฝ้าระวัง ครั้งที่
1/2561
 ตามข้อร้องเรียน ครั้งที่
 มีเหตุอันควรสงสัยฝ่าฝืน พ.ร.บ. ครั้งที่
 อื่นๆ (ระบุ)
ครั้งที่
 ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่
- เดือน
พ.ศ.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บันทึกเพิ่มเติม
1.จากการตรวจสอบใบอนุ ญาตและใบรั บ รองฯ พบว่า ผู้ ประกอบการมี เอกสารดัง กล่ าวตรงตามขอบข่าย
มกษ. 1004-2557 จึงจัดว่าไม่พบข้อบกพร่องแต่อย่างใด
๒..เจ้าหน้าที่ มกอช. ได้แนะนาให้ผู้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต และแสดงใบอนุญาตไว้ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานประกอบการ

5
ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจและยึดหรืออายัดสินค้าเกษตรในครั้งนี้ มิได้ทาให้ทรัพย์สินของ
ผู้ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ขอรับใบอนุญาต/เจ้าของ/ผู้แทน สูญหายหรือเสียหายใดๆทั้งสิ้น
บันทึกนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง และเป็นไปตาม
ความประสงค์ของข้าพเจ้า โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญาแต่ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สาคัญต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่และพยาน
ลงนาม
(
ลงนาม
(
ลงนาม
(
ลงนาม
(
ลงนาม
(
ลงนาม
(
ลงนาม
(

ผู้ประกอบการ/ผู้แทน
)
พนักงานเจ้าหน้าที่
)
พนักงานเจ้าหน้าที่
)
พนักงานเจ้าหน้าที่
)
พนักงานเจ้าหน้าที่
)
พยาน
)
พยาน
)

