F-F2-32A (3 ส.ค.58)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
คาขออนุญาตตัง้ โรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) (กรณี ขอเพิ่มประเภท)
********ต้องนาเอกสารนีแ้ ละใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป********

สาหรับผูป้ ระกอบการ
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์สานักอาหาร
o ยืน่ ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
o ยืน่ ที่ กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น

สาหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อ-สกุลผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ......................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail…………………………………………………..
ชื่อสถานทีผ่ ลิต ……….............………………………………..…………………………………
เลขทีใ่ บอนุญาตผลิต/สถานทีผ่ ลิต...................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 3 ผูย้ นื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
1. แบบคาขอ อ.1 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันของนิติบคุ คลอาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล )
2. กรณีสถานประกอบการเคยได้รับอนุญาตใบอนุญาตผลิตอาหารทีต่ ่างจังหวัดและ
ขอเพิ่มประเภทอาหารทีย่ ังไม่มอบอานาจให้สาธารณสุขจังหวัดดาเนินการ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้
2.1. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ
- สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
2.2. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว
ต้องยืน่ สาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศไทย (work permit)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน
6 เดือน)
- สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน) (กรณีที่มีจานวนหุ้นต่างชาติของบริษัทตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไป ต้องยืน่ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์วา่ ไม่ขดั พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติม
ด้วย)
-หนังสือมอบอานาจแต่งตัง้ ผูด้ าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผูด้ าเนินกิจการ1 คน)(ฉบับจริง)
-สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลที่ลงนามในหนังสือ
มอบอานาจแต่งตัง้ ฯ(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยืน่ สาเนาหนังสือเดินทาง)
2.3.เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องของสถานทีผ่ ลิตและสถานทีเ่ ก็บ ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับจริง)หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (ถ้ามี)
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูใ้ ห้เช่า (กรณีผยู้ ินยอมให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ ห้เช่า
เป็นบุคคลธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล(กรณีผยู้ ินยอมให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ ห้เช่าเป็น
นิติบคุ คล)
- สาเนาทะเบียนบ้านของสานักงานใหญ่ (ถ้ามี)
3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
(ระบุชื่อสถานทีแ่ ละทีต่ ั้งทุกแผ่น)
(ลงลายมือชื่อโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลหรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาทุกแผ่น )
ก. แผนที่แสดงที่ตงั้ ของโรงงานและสิง่ ปลูกสร้างที่อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
ข. แผนผังแสดงสิง่ ปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบ
กาจัดน้าเสียและบ่อบาดาล (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วนแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) รูปด้านหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง พื้น ประตู
หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น
2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซึ่งมีการแสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง
เพดาน พื้น ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น
3) รูปตัด แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซึ่งมีการแสดงจุดประสงค์การใช้ห้องหรือบริเวณ แจ้งบริเวณ
บันได ลิฟท์ (กรณีอาคารชั้นเดียวไม่ใช้รูปตัด )
4) แปลนพื้นทุกชั้น โดยแสดง
-แสดงระยะ และระบุมาตราส่วน
-แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง บริเวณ ประตู เป็นต้น
-แสดงตาแหน่งการวางเครือ่ งจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่สอดคล้องกับบัญชีรายการเครือ่ งจักร
- แสดงการแบ่งกัน้ ห้องหรือเนื้อที่หรือบริเวณ โดยแยกเป็นสัดส่วนสาหรับการผลิต
อาหารแต่ละประเภท และเป็นไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ก. มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
ข. มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณปรุงผสม
ค. การฆ่าเชื้อหรือวิธีการอืน่ ๆ เช่น ผ่านความร้อน หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือทาให้แห้ง แล้วแต่กรณี
ง. มีการแบ่งบริเวณก่อนฆ่าเชื้อและหลังการฆ่าเชื้ออย่างชัดเจน (กรณีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิ สนิท
ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 349)
จ. มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณบรรจุ (กรณีผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิ สนิทต้องมีห้องบรรจุโดยเฉพาะ)
ฉ. มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณ ปิดฉลาก
ช. มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์
ซ. มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
ฌ มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณล้างทาความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ
ญ. มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะก่อนและหลังใช้
ฎ. มีห้องหรือตูส้ าหรับเก็บสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ
ฏ. มีการแบ่งกัน้ ห้องหรือบริเวณอืน่ ๆ เช่น บริเวณกักกัน ถังหรือบ่อเก็บน้าที่ใช้ในการผลิต
และห้องเก็บน้าแข็ง เป็นต้น
ฐ. แสดงตาแหน่งอ่างล้างมือบริเวณผลิต
ฑ. ท่อหรือทางระบายน้า
ฒ. แสดงตาแหน่งบันไดหรือลิฟท์ (ถ้ามี)
5)แสดงตาแหน่งห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่เหมาะสม
4. รายละเอียดอื่นๆ ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
- รายการเครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ
เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม
-กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับเครือ่ งจักร
ที่แสดงไว้ในแปลนพื้นและในรายการเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
- ที่มาของน้าที่ใช้ในการผลิต เช่น น้าที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร น้าที่ใช้ผลิตไอน้าที่สมั ผัสอาหาร น้าแข็งที่ใช้
ผสมหรือสัมผัสอาหาร น้าที่ใช้ลา้ งภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครือ่ งจักรต่างๆ (แจ้งกรรมวิธีการปรับคุณภาพของน้า)
-สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้าหนัก (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดงที่มาของวัตถุดิบแต่ละ
รายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรือ Specification หรือ COA หรืออืน่ ๆ
-ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตแต่ละชนิด
- ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,สี )แจ้งชนิดและสีของฝา (ถ้ามี)
- วิธีการบริโภคและวิธีการใช้
- ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
- กรรมวิธีการล้างเครือ่ งจักรและอุปกรณ์การผลิต (แจ้งสารที่ใช้ )
- วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย (ความถี่)
- จานวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย, จานวนห้องน้า, จานวนอ่างล้างมือหน้าหรือในห้องส้วม)
หมายเหตุ 1. หากใช้เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตร่วมกันสาหรับการผลิตอาหารหลาย
ชนิดต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปือ้ นทีเ่ หมาะสมเพิ่มเติม

2. กรณีสถานทีผ่ ลิตเคยได้รับอนุญาตจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและประสงค์จะ
เพิ่มประเภทอาหารทีไ่ ม่ได้มอบอานาจให้จังหวัดดาเนินการ ต้องส่งสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต
รายการเครื่องจักรทีใ่ ช้ของผลิตภัณฑ์เดิมทีเ่ คยได้รับอนุญาตทุกชนิดเพิ่มเติม

ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

5.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท (อาหารทีม่ ีความเป็นกรดต่า) แนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
- เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเครือ่ งฆ่าเชื้อ (Temperature Distribution)
- เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุเพื่อ
กาหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ (Heat Penetration)
- การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Schedule Process)
- หลักฐานแสดงผูก้ าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
- หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผูค้ วบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
6.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
- เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Schedule Process)
- เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวิธีการในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
- หลักฐานแสดงผูก้ าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
- หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผูค้ วบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
7.กรณีน้าบริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท แนบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้น
สถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
-สาเนาผลวิเคราะห์น้าดิบ (ถ้ามี)
8.กรณีนมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวทีผ่ า่ นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์แนบ
เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
- หลักฐานแสดงผูค้ วบคุมการผลิต
9. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง
10. หนังสือมอบอานาจทัว่ ไป(ฉบับจริง)(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยนื่ คาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
- กรณีผดู้ าเนินกิจการเป็นนิติบคุ คลการมอบอานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขของนิติบคุ คลผูข้ ออนุญาต
อาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล

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

o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรือ่ ง .....................................................................................
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.่ ...........................

