แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
กรณี การเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร
******** ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป ********

สาหรับผู้ประกอบการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์กองอาหาร
 ยื่น ที่ กองอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชือ่ -สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ............................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................... E-mail: ...................................................................
ชื่อสถานที่ผลิต.............................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนีแ้ ละตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย  กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

สาหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

1. คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) จานวน 1 ฉบับ
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน
ของนิติบุคคลอาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล)
2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง
3. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (Audit Report) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP
กฎหมาย (Audit Report) โดยระบุเลขที่ตั้งสถานที่เก็บอาหาร (แห่งใหม่) ที่จะขออนุญาตใน
รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ ผลิตอาหาร และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออก
เอกสารรับรอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่เก็บอาหารที่ขอเพิ่ม ดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เก็บอาหาร
4.2 กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
(ฉบับจริง) หรือสาเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (ถ้ามี)
- กรณี ผู้ยิ นยอมให้ใช้ สถานที่ หรือผู้ ให้เช่ าเป็ นบุ คคลธรรมดา ให้ แนบสาเนาบั ตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า
- กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง
5. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ที่ได้รับการอนุมัติและประทับตราจากหน่วยงานที่ตรวจประเมินสถานที่เก็บอาหาร จานวน 1 ชุด
5.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิตและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อ
ถนนและจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ วัด โรงเรียน
5.2 แผนผังอาคารด้านหน้า ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถกู ต้อง แสดงชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง พื้น ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น
5.3 แผนผังอาคารด้านข้าง ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ในส่วนของฝาผนัง พื้น ประตู หน้าต่าง และหลังคา เป็นต้น
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

5.4 แบบแปลนพื้นทุกชัน้ ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์
เช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง เส้นทางเข้า-ออกพนักงาน, ทางเข้า-ออกของผลิตภัณฑ์อาหาร
รวมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
- ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
- ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจาเป็น
เช่น ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น
6. ภาพถ่าย (ภาพสี) จานวน 1 ฉบับ
- แสดงให้เห็นพื้นที่ภายในอาคารที่จะขออนุญาต ซึ่งมีชั้นหรือพาเลทสาหรับจัดเก็บอาหาร
คาอธิบาย ต้องระบุชื่อสถานที่ผลิตและเลขที่ตั้งในแบบแปลนแผนผัง และภาพถ่ายทุกแผ่น และลงลายมือชื่อโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มอี านาจลงนามรับรองเอกสาร
7. หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตัวเอง) จานวน 1 ฉบับ
โดยต้องระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน
(หนังสือมอบอานาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีท่ าหนังสือมอบอานาจ)
7.1 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนา
บัตรประชาชนผู้มอบอานาจและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
7.2 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล จานวนผู้มอบ
อานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
7.3 กรณียื่นสาเนาหนังสือมอบอานาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากเจ้าหน้าที่กองอาหารแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือ
ผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้

(สาหรับผู้ประกอบการ)
ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน
พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอ
ต่อไป
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่...........................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง จานวน....…...รายการ ตามที่  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ) ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
(..............................................................)
วันที่..............................................
วันที่................................................................
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(สาหรับผู้ประกอบการ)

(สาหรับเจ้าหน้าที่)

รับคืนคาขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

ส่งคืนคาขอ
ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่..............................................
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