แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกขอบกพรอง
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) หรือ แบบการแกไขสถานทีผ่ ลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2)
กรณี เพิ่มสถานทีเ่ ก็บอาหาร
******** ตองนำเอกสารนี้และใบรับคำขอ แนบมาพรอมการแกไขขอบกพรอง (ถามี) ในครั้งตอไป ********

สำหรับผูประกอบการ
1. ตรวจสอบชองทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซดกองอาหาร
 ยื่น ที่ OSSC สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. กรอกรายละเอียดขอมูลเบื้องตน
ชื่อ-สกุลผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ.....................................................................................
โทรศัพท...................................................... E-mail: ...........................................................
ชื่อสถานทีผ่ ลิต.......................................................................................................................
3. ผูยื่นคำขอตองจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางนี้และตรวจสอบตนเอง
โดยทำเครื่องหมาย กรณีครบถวนตามขอกำหนด
หรือทำเครื่องหมาย  กรณีไมครบถวน
หรือทำเครื่องหมาย - กรณีไมจำเปนตองมี

สำหรับเจาหนาที่

1. ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1 เปดสิทธิเขาใชงานผานระบบ e-submission
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม และศึกษารายละเอียดหลักฐานและเงื่อนไขตางๆ ไดที่เว็บไซต http://food.fda.moph.go.th/ESub/

ขั้นตอนที่ 2 ผูย ื่นคำขอตองจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางนี้และตรวจสอบตนเอง
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคำขอ เจาหนาที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

1. ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (Audit Report) โดยระบุเลขที่ตั้งสถานที่
เก็บอาหารที่จะขออนุญาต และขอบขายของประเภทอาหารที่ระบุในรายงานผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ตองครอบคลุมประเภทอาหารที่จะขออนุญาต และ Audit Report มีอายุไม
เกิน 1 ป นับจากวันที่ออกเอกสารรับรอง หรือยังไมหมดอายุ หรือ บันทึกการตรวจสถานที่
ผลิตอาหาร แบบ ส.2
2. สำเนาทะเบียนบานของสถานทีเ่ ก็บอาหาร
3. กรณีที่ผูดำเนินกิจการไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ตองมีหนังสือยินยอมใหใชสถานที่
(ฉบับจริง) หรือสำเนาสัญญาเชาสถานที่เก็บอาหาร (ถามี)
- กรณี ผ ูยิน ยอมใหใ ชส ถานที่ หรื อผู  ใ ห เชา เปน บุ ค คลธรรมดา ใหแ นบสำเนาบั ต ร
ประจำตัวประชาชนของผูใหเชา
- กรณีผูยินยอมใหใชสถานที่หรือผูใหเชาเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พรอมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผูมีอำนาจตามหนังสือรับรอง
4. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ตอไปนี้ อยางละ 1 ฉบับ ตองระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผน และลงนามรับรองเอกสารทุกแผน
4.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่เก็บอาหารและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง
แสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เชน หนวยราชการ วัด โรงเรียน
4.2 แผนผังแสดงตำแหนงพรอมประโยชนใชสอยของอาคารตางๆ ในบริเวณที่ตั้งของ
สถานที่เก็บอาหารและบริเวณใกลเคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบการบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง
และบอบาดาล (ถามี)

หนา 1/3

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคำขอ เจาหนาที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

4.5 แบบแปลนพื้นทุกชั้น (ทั้งที่ใชและไมใชในการเก็บอาหาร) ตองแสดงระยะและมาตรา

สวนใหถูกตอง โดยแสดงสัญลักษณ เชน ผนัง ประตู หนาตาง ลิฟท บันได เสนทางเขา-ออก
พนักงาน, ทางเขา-ออกผลิตภัณฑ รวมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) แสดงตำแหนงการจัดเก็บ โดยจัดเก็บอาหารเปนสัดสวนแยกจากการเก็บบรรจุภัณฑ
2) แสดงอุปกรณที่ใชในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจำเปน เชน
ตูแชเย็น หองแชแข็ง เปนตน
5. ภาพถาย (ภาพสี) ตองระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผน และลงนามรับรองเอกสารทุกแผน
5.1 ภาพถายดานนอกอาคารเก็บอาหาร แสดงใหเห็นถึงโครงสรางและวัสดุในการกอสราง
- แสดงดานหนาอาคารเก็บอาหาร และดานขางอาคารเก็บอาหาร
5.2 ภาพถายภายในสถานที่เก็บอาหาร แสดงใหเห็นพื้นทีภ่ ายในอาคารที่จะขออนุญาต ซึ่งมี
ชั้นหรือพาเลทสำหรับจัดเก็บอาหาร
6. เอกสารหลักฐานมอบอำนาจทั่วไป (กรณีผูดำเนินกิจการไมไดมายื่นเอกสารดวยตัวเอง
เฉพาะสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยูที่สวนภูมิภาคซึ่งผลิตอาหารที่ยังไมไดรับมอบอำนาจจาก อย. หรือ
สถานที่ผลิตอาหารที่ผานการตรวจจากหนวยตรวจรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.) จำนวน 1 ฉบับ
1) กรณียื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และผูมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบ
สำเนาบัตรประชาชนผูมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผูร ับมอบอำนาจ
2) กรณียื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และมอบอำนาจเปนนิติบุคคล จำนวนผูมอบอำนาจ
ตองครบถวนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และตองแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล
พรอมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผูมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและ
สำเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอำนาจ
3) กรณียื่นสำเนาหนังสือมอบอำนาจ ตองเปนฉบับที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจาหนาที่ผูมีอำนาจแลว พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
หมายเหตุ 1. เอกสารที่เปนสำเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผูดำเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลหรือผูรับมอบอำนาจทั่วไปที่มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารได และแปลงขอมูลเปน PDF (สำหรับนำเขาขอมูลในระบบ e-submission)
2. การยื่นคำขอของสถานที่ผลิตอาหารใหดำเนินการ ดังนี้
2.1 ตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือสวนภูมิภาคที่ไมตองมาดำเนินการขออนุญาตตอกับ อย. ใหจัดเตรียมเอกสารเฉพาะขั้นตอนที่ 2
และยื่นคำขอผานระบบ e-submission
2.2 ตั้งอยูที่สวนภูมิภาคและตองมาดำเนินการขออนุญาตตอกับ อย. ใหจัดเตรียมเอกสาร และยื่นคำขอที่ศูนยรับเรื่องเขา-ออก
ดานการบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 อย. (ติดตอนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารที่เบอรโทร. 0 2590 7606-7)
2.3 ผานการตรวจประเมินกับหนวยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
1) กรณีตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือสวนภูมิภาคที่ตองมาดำเนินการขออนุญาตตอกับ อย. ใหยื่นคำขอที่ศูนยรับเรื่องเขา-ออก
ดานการบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 อย. (ติดตอนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารที่เบอรโทร. 0 2590 7606-7)
2) กรณีตั้งอยูที่สวนภูมิภาคและไมตองมาดำเนินการขออนุญาตตอกับ อย. ใหยื่นคำขอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตั้ง
สถานที่ผลิตอาหาร
3. วันที่นัดหมายเพื่อฟงผลการพิจารณาเปนไปตามใบนัดรับฟงผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสารคำขอ
4. หากพบขอบกพรองตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับแตวันถัดจากวันที่รับฟงผลการพิจารณาเอกสาร หากพนกำหนดจะยกเลิก
และสงคืนคำขอตอไป
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(สำหรับผูประกอบการ)
4. ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สำหรับเจาหนาที่)

2. สรุปผลการรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
 รับคำขอเพราะเอกสารครบถวน
 รับคำขอแตมีเงื่อนไข เพราะเอกสารไมครบถวน
พบขอบกพรองตามที่ระบุขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทำการ
นับแตวันถัดจากวันที่รับคำขอ หากพนกำหนดจะยกเลิกและสงคืนคำขอตอไป
ลงชื่อ..........................................................เจาหนาทีผ่ ูพิจารณา
วันที่...........................................................
ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)
ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)
ขาพเจาไดยื่นเอกสารการแกไขขอบกพรอง จำนวน....…...รายการ ตามที่  แกไขขอบกพรองครบถวน
ระบุในบันทึกขอบกพรองแลว
ลงชื่อ............................................................ (ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ) ลงชื่อ............................................พนักงานเจาหนาที่ผูพิจารณา
(..............................................................)
วันที่..............................................
วันที่................................................................
รับคืนคำขอ
สงคืนคำขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ) ขอสงคืนคำขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
(..............................................................)
 ไมมาแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กำหนด
วันที่................................................................
 การแกไขขอบกพรอง ไมครบถวน
ทานมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหมโดยจัดเตรียมเอกสารใหครบถวนและสอดคลอง
เปนไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคำขอครั้งนี้ก็ได
ขอใหยื่นคำอุทธรณเปนหนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได ภายใน 15 วันทำการ นับแตวันที่ไดรับแจง
ลงชื่อ............................................พนักงานเจาหนาที่ผูพิจารณา
วันที่..............................................
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