SPK-FOODS41 update 11-06-2561
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
กรณีเปลีย่ นชือ่ ตัว-ชือ่ สกุล ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินกิจการ (ไม่ใช่การเปลีย่ นตัวบุคคล)
********ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครัง้ ต่อไป********
สาหรับผูป้ ระกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิม่ ที่เว็บไซด์สานักอาหาร
เลขรับที่....................................
 ยืน่ ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
วันที่..........................................
 ยืน่ ที่ กลุม่ งานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้ งต้น
ชือ่ -สกุลผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ...................................................................................................
โทรศัพท์...................................................E-mail………………..…………………………………..……………
ชือ่ สถานที่ผลิต/นาเข้า………....................................………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นาเข้า/สถานที่ผลิต.......................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 3 ผูย้ นื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครือ่ งหมาย  กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด /หรือทาเครือ่ งหมาย X กรณีไม่ครบถ้วน
/หรือทาเครือ่ งหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
ผูย้ นื่ คาขอ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1. คาขอ แบบ ส.4 จานวน 1 ฉบับ (พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ่ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันของนิติบุคคลอาจ
ต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )
2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.2 ฉบับจริง ครบทุกหน้า
3. กรณีผรู้ ับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
3.1 สาเนาบัตรประชาชนของผูข้ ออนุญาต
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาต
3.3 กรณีเป็นบุคคต่างด้าวต้องยืน่ สาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศไทย
(work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือผูว้ ่าราชการจังหวัดที่แจ้งการแก้ไขเปลีย่ นชือ่ ตัว-ชือ่ สกุล
และสาเนาหนังสือเดินทาง
3.4 สาเนาหลักฐานเอกสารการแจ้งเปลีย่ นชือ่ ตัว-ชือ่ สกุลของผูร้ ับอนุญาตตามแต่กรณี
3.5 สาเนาเอกสารแสดงหุน้ ส่วนและผูจ้ ัดการหรือผูม้ ีอานาจทาการแทน เฉพาะคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล,
4. กรณีผรู้ ับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
4.1 สาเนาบัตรประชาชนของผูด้ าเนินกิจการ
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ
4.3 กรณีเป็นบุคคต่างด้าวต้องยืน่ สาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศไทย
(work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงานหรือผูว้ ่าราชการจังหวัดที่แจ้งการแก้ไขเปลีย่ นชือ่ ตัว-ชือ่ สกุล
และสาเนาหนังสือเดินทาง
4.4 สาเนาหลักฐานเอกสารแจ้งเปลีย่ นชือ่ ตัว-ชือ่ สกุล ของผูด้ าเนินกิจการ
5. หนังสือมอบอานาจทั่วไป (ฉบับจริง)(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง) จานวน1 ฉบับ
5.1 เขียนที่...........(ชือ่ สถานที่ผลิตอาหาร)...........
5.2 วันที่.........(วันที่ทาหนังสือมอบอานาจ)............
5.3 ติดอากรแสดมป์ 30 บาท ต่อผูร้ ับมอบอานาจ 1 คน/หรือติดอากรแสดมป์ 10 บาท สาหรับใช้ 1 ครัง้
5.4 ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยนื่ คาขอ/แก้ไขเพิม่ เติม/ลงชือ่ รับทราบข้อบกพร่อง
5.5 สาเนาบัตรประชาชนผูม้ อบอานาจ
5.6 สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
5.7 กรณีผมู้ อบอานาจไม่ใช้ผดู้ าเนินกิจการ แต่เป็นกรรมการผูม้ ีอานาจลงชือ่ ผูกพันนิติบุคคล การมอบอานาจ
ทั่วไปต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขของนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต เช่น อาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัท และให้แนบ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลด้วย
หน ้าที่ 1 จาก 2

ผูย้ นื่ คาขอ
ตรวจสอบ

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

5.8 กรณียนื่ เป็น สาเนาหนังสือมอบอานาจที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการแล้ว ให้รับรองสาเนาถูกต้องและแนบสาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
6. ค่าใช้จ่ายการพิจารณาและตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผูย้ นื่ คาขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
- คาขอเปลีย่ นแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหารกรณีแก้ไขรายการอืน่ ๆ นอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลงแบบ
แปลนแผนผังหรือเปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักร ฉบับละ 500 บาท
7. ใบปะหน้ายืน่ เรือ่ ง (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ ับมอบ
อานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
ขัน้ ตอนที่ 4 ลงลายมือชือ่ รับทราบผลการรับคาขอ
ครัง้ ที่ 1 (ยืน่ คาขอครัง้ แรก)
ลงชือ่ ....................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(....................................................................)
วันที.่ .....................................................
รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
ลงชือ่ ....................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(....................................................................)
วันที.่ .....................................................
ครัง้ ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน……...รายการ
ตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชือ่ .................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(................................................................)
วันที.่ ...........................................................
รับคืนคาขอ
ลงชือ่ ........................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(.......................................................................)
วันที.่ .................................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที)่ ขัน้ ตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครัง้ ที่ 1 (ยืน่ คาขอครัง้ แรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
 รับคาขอแต่มีเงือ่ นไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่อง
ตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและ
ส่งคืนคาขอต่อไป
(ให้ผยู้ นื่ คาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก)
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบือ้ งต้น..................................................................
วันที่......................................................
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่ผพู้ ิจารณา...............................................................................
วันที่......................................................
ครัง้ ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรือ่ ง..................................................................
วันที.่ .......................................................................................
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิย์ นื่ คาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครัง้ นี้ก็ได้
ขอให้ยนื่ คาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ภายใน 15 วัน ทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรือ่ ง..................................................................
วันที.่ .......................................................................................

หน ้าที่ 2 จาก 2

