F-F2-63 A (Rev.1มิ.ย.58)

แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขออนุญำตผลิตอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (อ.11)
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................................E-mail……………………………………………………………………...………
ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ……….............………………………………..…………………………………………......…………........................................
เลขที่ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำ/สถำนที่ผลิต................................................................................................................................................
ชื่ออำหำร(ภำษำไทย)……..........………………..……………………………………………………………………………..………………………………
ชื่ออำหำร(ภำษำอังกฤษ)……..........……………………………………………………………………………….…………………………………………

*โปรดนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ แนบมำพร้อม
กำรแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป*

ขอให้ผู้ยื่นคำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบตนเอง
พร้อมทั้งทำเครือ่ งหมำย üกรณีถกู ต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนด หรือทำเครือ่ งหมำย û กรณีไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทำเครือ่ งหมำย - กรณีไม่จำเป็นต้องมี
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
1. แบบคำขออนุญำตผลิตอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว (อ.11) จำนวน 2 ฉบับ
- กรอกรำยละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตำมข้อเท็จจริง
- ประเภทและชนิดอำหำรสอดคล้องตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเฉพำะผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆ
- แจ้งควำมประสงค์ที่ขออนุญำตให้ชดั เจน
2. สำเนำกำรได้รับอนุญำตสถำนที่ผลิต o อ.2 o สบ.1 (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
- ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
3. สำเนำหรือรูปถ่ำยทะเบียนบ้ำนของผู้ขออนุญำต จำนวน 1 ฉบับ
- ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
4. สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำหรือใบทะเบียนพำณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดำ) จำนวน 1 ฉบับ
- ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
5. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล
ผู้ขออนุญำต (กรณีนิตบิ ุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ อำยุไม่เกิน 6 เดือน
- ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
6. หนังสือมอบอำนำจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร (เฉพำะนิตบิ ุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
- กรอกรำยละเอียดครบถ้วน
7. สำเนำหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
- ระบุอำนำจให้ชดั เจน เช่น มอบให้ยื่นคำขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทรำบข้อบกพร่อง
- กรณีผู้มอบอำนำจเป็นนิตบิ ุคคล ผู้มอบอำนำจต้องครบถ้วนตำมหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรอง
8. แบบแปลนแผนผังสถำนที่ผลิต จำนวน 2 ชุด
8.1 แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงำนและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง
- ระบุชื่อและเลขที่ตั้งสถำนที่ให้ครบถ้วน
- ระบุชื่อถนนและจุดสังเกต
8.2 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้ำงภำยในบริเวณที่ดนิ ของโรงงำน
- ระบุชื่อและเลขที่ตั้งสถำนที่ให้ครบถ้วน
8.3 แบบแปลนพื้น ที่
- ระบุชื่อและเลขที่ตั้งสถำนที่ให้ครบถ้วน
- แสดงระยะ และระบุมำตรำส่วน
- มีกำรแบ่งกั้นห้อง/บริเวณเป็นไปตำมกระบวนกำรผลิต
- แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง บริเวณ ประตู เป็นต้น
- แสดงตำแหน่งเครือ่ งจักร อุกรณ์กำรผลิตให้ครบถ้วน
- แสดงตำแหน่งห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ที่เหมำะสม (ระบุจำนวน)
- แสดงตำแหน่งอ่ำงล้ำงมือบริเวณผลิตที่เหมำะสม (ระบุจำนวน)
9. รำยละเอียดต่ำงๆ จำนวน 2 ชุด
- กรรมวิธกี ำรผลิตอำหำรแต่ละชนิดโดยละเอียด สอดคล้องกับเครือ่ งจักรที่แสดงไว้ในแบบแปลน
- สูตรส่วนประกอบของอำหำรเป็นร้อยละของน้ำหนัก (วัตถุดบิ และสำรปรุงแต่งที่ใช้
ในกำรผลิตอำหำร)
- ประเภทและชนิดของอำหำรที่ผลิต
- ปริมำณกำรผลิต (ต่อวัน)
- ชนิดของภำชนะบรรจุ

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
- ที่มำของน้ำที่ใช้ในกำรผลิต (แจ้งกรรมวิธกี ำรปรับคุณภำพหำกไม่ได้ใช้น้ำประปำ)
- กรรมวิธลี ้ำงเครือ่ งจักร ภำชนะบรรจุ และอุปกรณ์ตำ่ งๆ
- วิธกี ำรกำจัดขยะมูลฝอย
- จำนวนคนงำนชำย-หญิง
10. กรณีผลิตนมผสมฟลูออไรด์ มีเอกสำรเพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด ดังนี้
- หนังสือโครงกำรนมฟลูออไรส์ป้องกันฟันผุในเด็กกรุงเทพมหำนคร เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ
 ระบุปริมำณกำรผลิตและพื้นที่กำรให้บริกำรให้ตรงกับคำขอฯ
 ได้รับอนุมต
ั จิ ำกกรมอนำมัย
- สำเนำใบรับรองระบบประกันคุณภำพ GMP และ/หรือ HACCP
 กรณีผลิตนมพำสเจอร์ไรส์ ต้องมีสำเนำรับรองระบบประกันคุณภำพ GMP
 กรณีผลิตนมยูเอชที ต้องมีสำเนำรับรองระบบประกันคุณภำพ HACCP
 หนังสือรับรองต้องได้รับกำรรับรองจำกหน่วยรับรองได้แก่ มกอช. ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
- หลักฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม
 กำรอบรมเทคนิคกำรเติมและตรวจวิเครำะห์ฟลูออไรด์จำกโครงกำรส่วนพระองค์
สวนจิตรลดำ ของผู้ควบคุมกำรผลิตและผู้ควบคุมคุณภำพ
 กรณีผลิตนมพำสเจอร์ไรส์ : หลักสูรผู้ควบคุมกำรผลิตนมพำสเจอร์ไรส์ฯ
 กรณีผลิตนมยูเอชที : ผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ควำมเป็นกรดต่ำและปรับกรด
- เอกสำรกรรมวิธกี ำรผลิตที่กำหนดจัดทำโดยผู้กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน
(กรณีผลิตนมยูเอชที)
- ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณฟลูออไรด์ในนม
เฉพำะผู้ยื่นคำขอฯ

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่

บันทึกข้อบกพร่อง

ออกใบรับคำขอเลขที่.................................................

ครัง้ ที่ 1 (ยื่นคำขอครัง้ แรก)

ครัง้ ที่ 1 (ยื่นคำขอครัง้ แรก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)

 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง

(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

 รับคำขอแต่มีเงือ่ นไข เพรำะเอกสำรไม่ถกู ต้องพบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่วนั ถัดจำกวันที่รับคำขอ

รับทรำบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ถัดจำกวันที่รับคำขอ (ถ้ำหำกพ้
มี) นกำหนดจะยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป(ให้ผู้ยื่นคำขอลงนำมรับทรำบและรับสำเนำบันทึก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น ........................................................................
วันที่..............................................................................................................
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ............................................................................
วันที่..............................................................................................................

ครัง้ ที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)

ครัง้ ที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่องไว้จำนวน ……..รำยกำรตำมที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอำนำจ)
(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรือ่ ง .....................................................................................
วันที่......................................................................................................................
 ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก

รับคืนคำขอ

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

ท่ำนมีสิทธิย์ ื่นคำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถกู ต้องครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครัง้ นี้กไ็ ด้ ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที.่ ........................................................วันที่............................

