SPK-FOODS42 update 26-09-2562
แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ ส.4)
กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือ ลดผู้ดำเนินกิจกำร (เฉพำะนิติบุคคล)
********ต้องนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในครัง้ ต่อไป********
สำหรับผู้ประกอบกำร
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทำงกำรยื่น ดูรำยละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์สำนักอำหำร
เลขรับที่....................................
 ยื่น ที่ สำนักอำหำร สำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ
วันที่..........................................
 ยื่น ที่ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรำยละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ...................................................................................................
โทรศัพท์...................................................E-mail………………..…………………………………..……………
ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ………....................................………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำ/สถำนที่ผลิต.......................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบตนเอง
โดยทำเครือ่ งหมำย  กรณีครบถ้วนตำมข้อกำหนด /หรือทำเครือ่ งหมำย X กรณีไม่ครบถ้วน /หรือทำเครือ่ งหมำย - กรณีไม่จำเป็นต้องมี
ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
1. คำขอ แบบ ส.4 จำนวน 1 ฉบับ (พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)
- กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อ (โดยผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพันของนิติบุคคล)
อำจต้องประทับตรำสำคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
(1) เปลี่ยนผู้ดำเนินกิจกำร จำก (ชื่อผู้ดำเนินกิจกำรคนเดิม) เป็น (ชื่อผู้ดำเนินกิจกำรคนใหม่)
(2) ลดผู้ดำเนินกิจกำร ได้ (ชื่อผู้ดำเนินกิจกำรที่ขอลด)
(3) เพิ่มผู้ดำเนินกิจกำร ได้แก่ (ชื่อผู้ดำเนินกิจกำรที่ขอเพิ่ม) พร้อมระบุเงือ่ นไขกำรลงนำมของผู้ดำเนินกิจกำร
ด้วย เช่น เงือ่ นไขเป็นหรือ (คนใดคนหนึ่งลงนำม) เงือ่ นไขเป็นและ (ลงนำมร่วมกัน) เป็นต้น
2. ใบอนุญำตผลิตอำหำร อ.2 ฉบับจริง ครบทุกหน้ำ
3. เอกสำรของนิติบุคคล ดังต่อไปนี้อย่ำงละ 1 ฉบับ
3.1 สำเนำบัตรประชำชนของผู้ดำเนินกิจกำร
3.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ดำเนินกิจกำร
3.3 กรณีเป็นบุคคต่ำงด้ำวต้องยื่นสำเนำหนังสือเดินทำงและสำเนำหนังสืออนุญำตให้ทำงำนในประเทศไทย
(work permit) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงแรงงำนหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่แจ้งกำรแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
และสำเนำหนังสือเดินทำง
3.4 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ครบทุกหน้ำ) (คัดลอกมำไม่เกิน 6 เดือน)
3.5 หนังสือมอบอำนำจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร(ติดอำกรแสตมป์30 บำทต่อผู้ดำเนินกิจกำร1 คน) (ฉบับจริง)
(1) เขียนที่........ (ชื่อสถำนที่ผลิตอำหำร)…..
(2) วันที่............ (วันที่ทำหนังสือมอบอำนำจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร)….
(3) โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ............ (ชื่อนิติบุคคล เช่น บริษัท ทำดี จำกัด)…..
(4) ปรำกฎตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน..... ทะเบียนเลขที่................เมื่อวันที่
.............................(ให้ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลและวันที่จดทะเบียนนิติบุคคล)
(5) ตั้งแต่วันที่.......... (วันที่เป็นวันเดียวกับวันที่ทำหนังสือมอบอำนำจ)…..
(6) ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้ดำเนินกิจกำร 1 คน
(7) ลงลำยมือชื่อผู้มอบอำนำจให้ครบถ้วนตำมเงือ่ นไขของนิติบุคคล
(8) ลงลำยมือชื่อผู้รับมอบอำนำจให้ครบถ้วน
(9) ลงมือชื่อพยำนให้ครบถ้วน จำนวน 2 คน
(10) ประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำเงือ่ นไขของนิติบุคคลกำหนดไว้ให้ประทับตรำด้วย)
หน ้าที่ 1 จาก 2

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
4.7 สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลที่ลงนำมในหนังสือมอบอำนำจแต่งตั้งฯ

ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ

(กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำวต้องยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง)
4.9 กรณีส่วนรำชกำร ต้องมีฐำนะนิติบุคคลเท่ำนั้น
4.9.1 สำเนำข้อกฏหมำยที่รับรองว่ำผู้ขออนุญำตมีฐำนะนิติบุคคล เช่น พระรำชบัญญัติ เป็นต้น หรือหน่วย
รำชกำรที่ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนสังกัดส่วนรำชกำรที่เป็นนิติบุคคล ใช้สำเนำข้อกฏหมำยที่รับรองว่ำเป็น
หน่วยงำนสังกัดส่วนรำชกำรนิติบุคคลนั้น โดยให้ส่วนรำชกำรนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต ส่วนหน่วยงำนที่ไม่ใช่
นิติบุคคลให้เป็นชื่อสถำนที่ผลิตอำหำร
4.9.2 คำสั่งส่วนรำชกำรนิติบุคคลที่มอบอำนำจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจกำรพร้อมสำเนำบัตรประชำชน
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ หรือสำเนำคำสั่งส่วนรำชกำรนิติบุคคลแต่งตั้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
5. หนังสือมอบอำนำจทั่วไป (ฉบับจริง)(กรณีผู้ดำเนินกิจกำรไม่ได้มำด้วยตัวเอง) จำนวน1 ฉบับ
6. ค่ำใช้จ่ำยกำรพิจำรณำและตรวจสอบสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
หรือสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรือ่ ง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นคำขอใน
กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร พ.ศ. ๒๕๖๐
- คำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรใบอนุญำตผลิตอำหำรกรณีแก้ไขรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนแผนผังหรือเปลี่ยนแปลงเครือ่ งจักร ฉบับละ 500 บำท
7. ใบปะหน้ำยื่นเรือ่ ง (กรอกเอกสำรให้ครบถ้วน)
หมำยเหตุ เอกสำรที่เป็นสำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำโดยผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบ
อำนำจทั่วไปที่มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรได้
ขั้นตอนที่ 4 ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ....................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(....................................................................)
วันที่......................................................
รับทรำบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับคำขอ (ถ้ำมี)
ลงชื่อ....................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(....................................................................)
วันที่......................................................
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่องไว้จำนวน……...รำยกำร
ตำมที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ.................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(................................................................)
วันที่ ............................................................
รับคืนคำขอ
ลงชื่อ........................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(.......................................................................)
วันที่ ..................................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่) ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
 รับคำขอแต่มีเงือ่ นไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่อง
ตำมที่ระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้นกำหนดจะยกเลิกและ
ส่งคืนคำขอต่อไป
(ให้ผู้ยื่นคำขอลงนำมรับทรำบและรับสำเนำบันทึก)
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น..................................................................
วันที่......................................................
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ...............................................................................
วันที่......................................................
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรือ่ ง..................................................................
วันที่........................................................................................
 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครัง้ นี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ได้ภำยใน 15 วัน ทำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรือ่ ง..................................................................
วันที่........................................................................................

หน ้าที่ 2 จาก 2

