F-F2-40A (3 ส.ค.58)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีเพิม่ -ลดสถานทีผ่ ลิตอาหาร ,
กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิม่ -ลดเครื่องจักร
********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………………………………………………
ชื่อสถานที่ผลิต……….............………………………………..…………………………………
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/สถานที่ผลิต...................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครือ่ งหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครือ่ งหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
1. แบบคาขอ ส.4 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลอาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีทรี่ ะบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )
2.เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องของสถานทีผ่ ลิตและสถานทีเ่ ก็บ ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของสถานทีผ่ ลิตและสถานทีเ่ ก็บอาหาร
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่(ฉบับจริง)หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานทีผ่ ลิตและสถานทีเ่ ก็บอาหาร (ถ้ามี) แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานทีห่ รือผู้ให้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานทีห่ รือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล)
3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
(ระบุชื่อสถานทีแ่ ละทีต่ งั้ ทุกแผ่น)
(ลงลายมือชื่อโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ ีอานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลหรือผู้รบั มอบอานาจทัว่ ไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองสาเนาทุกแผ่น )
ก. แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ข. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณทีด่ ินของโรงงาน รวมทัง้ ระบบ
กาจัดน้าเสียและบ่อบาดาล (ถ้ามี)
ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารทีผ่ ลิตอาหารและสถานทีเ่ ก็บอาหารทีถ่ ูกต้องตามมาตราส่วนแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) รูปด้านหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุทใี่ ช้ในส่วนของฝาผนัง พืน้ ประตู
หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น
2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซึ่งมีการแสดงชนิดของวัสดุทใี่ ช้ในส่วนของฝาผนัง เพดาน
พืน้ ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น
3) รูปตัด แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง ซึ่งมีการแสดงจุดประสงค์การใช้หอ้ งหรือบริเวณ แจ้งบริเวณ
บันได ลิฟท์ (กรณีอาคารชั้นเดียวไม่ใช้รปู ตัด)
4) แปลนพืน้ ทุกชั้น โดยแสดง
-แสดงระยะ และระบุมาตราส่วน
-แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง บริเวณ ประตู เป็นต้น
-แสดงตาแหน่งการวางเครื่องจักร อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิตทีส่ อดคล้องกับบัญชีรายการเครื่องจักร

ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
- แสดงการแบ่งกั้นห้องหรือเนือ้ ทีห่ รือบริเวณ โดยแยกเป็นสัดส่วนสาหรับการผลิต
อาหารแต่ละประเภท และเป็นไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ก. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
ข. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณปรุงผสม
ค. การฆ่าเชื้อหรือวิธกี ารอื่น ๆ เช่น ผ่านความร้อน หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือทาให้แห้ง แล้วแต่กรณี
ง. มีการแบ่งบริเวณก่อนฆ่าเชื้อและหลังการฆ่าเชื้ออย่างชัดเจน (กรณีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 349)
จ. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณบรรจุ (กรณีผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิทต้องมีหอ้ งบรรจุโดยเฉพาะ)
ฉ. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณ ปิดฉลาก
ช. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์
ซ. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
ฌ มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณล้างทาความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ
ญ. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะก่อนและหลังใช้
ฎ. มีหอ้ งหรือตู้สาหรับเก็บสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ
ฏ. มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณอื่น ๆ เช่น บริเวณกักกัน ถังหรือบ่อเก็บน้าทีใ่ ช้ในการผลิต
และห้องเก็บน้าแข็ง เป็นต้น
ฐ. แสดงตาแหน่งอ่างล้างมือบริเวณผลิต
ฑ. ท่อหรือทางระบายน้า
ฒ. แสดงตาแหน่งบันไดหรือลิฟท์ (ถ้ามี)
3)แสดงตาแหน่งห้องส้วม อ่างล้างมือ ทีเ่ หมาะสม
4. รายละเอียดอืน่ ๆ ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
- รายการเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตทีใ่ ช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ
เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม
-กรรมวิธกี ารผลิตอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียด และแผนภูมิกรรมวิธกี ารผลิตทีส่ อดคล้องกับเครื่องจักร
ทีแ่ สดงไว้ในแปลนพืน้ และในรายการเครื่องมือเครื่องจักร
- ทีม่ าของน้าทีใ่ ช้ในการผลิต เช่น น้าทีใ่ ช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (กรณีใช้น้าประปาให้แจ้งกรรมวิธกี ารปรับ
คุณภาพของน้า) น้าทีใ่ ช้ผลิตไอน้าทีส่ ัมผัสอาหาร น้าแข็งทีใ่ ช้ผสมหรือสัมผัสอาหาร น้าทีใ่ ช้ล้างภาชนะบรรจุ
อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ
-สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้าหนัก (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดงทีม่ าของวัตถุดิบแต่ละ
รายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรือ Specification หรือ COA หรืออื่นๆ
-ประเภทและชนิดของอาหารทีจ่ ะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตแต่ละชนิด
- ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,สี) แจ้งชนิดและสีของฝา (ถ้ามี)
- วิธกี ารบริโภคและวิธกี ารใช้
- ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
- กรรมวิธกี ารล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต (แจ้งสารทีใ่ ช้)
- วิธกี ารกาจัดขยะมูลฝอย (ความถี)่
- จานวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย, จานวนห้องน้า, จานวนอ่างล้างมือหน้าหรือในห้องส้วม)
5.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท (อาหารทีม่ ีความเป็นกรดต่า) แนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
- เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature Distribution)
- เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุเพือ่
กาหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ (Heat Penetration)
- การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Schedule Process)
- หลักฐานแสดงผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
- หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

5.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนีอ้ ย่างละ
1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
- เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาทีเ่ หมาะสมในการฆ่าเชือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Schedule Process)
- เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวิธกี ารในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
- หลักฐานแสดงผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Process Authority)
- หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
6.กรณีน้าบริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท แนบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้น
สถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
-สาเนาผลวิเคราะห์น้าดิบ (ถ้ามี)
7.กรณีนมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวทีผ่ ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์แนบเอกสาร
เพิ่มเติมดังต่อไปนีอ้ ย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
- หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
8.กรณีใช้เครื่องจักรร่วมกันในการผลิตอาหารหลายประเภทต้องแสดงมาตรการป้องกันการปนเปื้อน
เพิ่มเติมอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
9.กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร ให้ระบุกาลังแรงม้ารวมเดิมทีเ่ คยได้รับอนุญาต และระบุกาลังแรงม้าที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมด้วยอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานทีผ่ ลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด
10. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง
11. หนังสือมอบอานาจทัว่ ไป(ฉบับจริง)(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิม่ เติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
- กรณีผู้ดาเนินกิจการเป็นนิติบุคคลการมอบอานาจทัว่ ไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีทรี่ ะบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล

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............................

