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ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบชอ่งทางการยืน่ ดรูายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซดส์ านักอาหาร
 ยืน่ ที่ ส านกัอาหาร ส านกังานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจังหวัด

ขัน้ตอนที่ 2  กรอกรายละเอียดขอ้มลูเบื้องตน้ 
ชือ่-สกลุผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ......................................................................................................
โทรศัพท.์..........................................................E-mail……………………………………………………
ชือ่สถานที่ผลิต/น าเข้า……….............………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนญุาตผลิต/น าเข้า/สถานที่ผลิต...................................................................................

ขัน้ตอนที่ 3  ผู้ยืน่ค าขอตอ้งจัดเรียงเอกสารตามบญัชรีายการเอกสารขา้งล่างน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน  
หรือท าเคร่ืองหมาย -  กรณีไม่จ าเปน็ต้องมี ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ

1. แบบค าขอ ส.4   จ านวน 1 ฉบบั

2.เอกสารที่เก่ียวขอ้งของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ ดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาทะเบยีนบา้นของสถานที่ผลิตและสถานที่เกบ็อาหาร

         -แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนงั บริเวณ ประตู เปน็ต้น
         -แสดงต าแหน่งการวางเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิตทีส่อดคล้องกบับัญชีรายการเคร่ืองจกัร

ก. มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณ เตรียมวัตถุดิบ
ข. มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณปรุงผสม
ค.  การฆา่เชื้อหรือวิธีการอืน่ ๆ เช่น ผ่านความร้อน หรือแช่เยน็ หรือแช่แขง็ หรือท าใหแ้หง้ แล้วแต่กรณี

ฉ. มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณ  ปดิฉลาก

       2) รูปด้านข้าง แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง ซ่ึงมีการแสดงชนดิของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนงั 

เพดาน พื้น ประตู หนา้ต่าง และหลังคา เปน็ต้น
       3) รูปตัด  แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใช้หอ้งหรือบริเวณ แจ้ง

บริเวณบนัได ลิฟท ์(กรณีอาคารชัน้เดียวไม่ใช้รูปตัด)

    ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เกบ็อาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วนแสดง

รายละเอยีดดังต่อไปนี้

ง. มีการแบง่บริเวณกอ่นฆา่เชือ้และหลังการฆา่เชือ้อยา่งชัดเจน (กรณีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ

ที่ปดิสนทิตามประกาศ สธ ฉบบัที่ 349)

จ. มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณบรรจุ (กรณีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนทิต้องมีหอ้งบรรจุ

โดยเฉพาะ)

    ก. แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและส่ิงปลูกสร้างที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง

     -  หนงัสือยนิยอมใหใ้ช้สถานที่(ฉบบัจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เกบ็อาหาร (ถ้ามี) 
แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ใหเ้ช่า(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานที่หรือผู้ใหเ้ช่าเปน็บคุคลธรรมดา)หรือ

แนบหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล(กรณีผู้ยินยอมใหใ้ช้สถานที่หรือผู้ใหเ้ช่าเปน็นิติบคุคล)

   ข. แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมทั้งระบบ

ก าจัดน้ าเสียและบอ่บาดาล (ถ้ามี)

(ลงลายมือชื่อโดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง

ของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาทุกแผ่น)

       1) รูปด้านหนา้ แสดงระยะและมาตราส่วนใหถู้กต้อง แสดงชนดิของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝาผนงั  พื้น 

ประตู หนา้ต่าง และหลังคา เปน็ต้น

      4) แปลนพื้นทกุชัน้ โดยแสดง

         -แสดงระยะ และระบมุาตราส่วน

        - แสดงการแบง่กัน้หอ้งหรือเนือ้ที่หรือบริเวณ โดยแยกเปน็สัดส่วนส าหรับการผลิต 

อาหารแต่ละประเภท และเปน็ไปตามสายงานการผลิต แล้วแต่กรณีและความเหมาะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

ดังนี้

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง
ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) กรณีเพ่ิม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร ,กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง ,กรณีเพ่ิม-ลดเครื่องจักร

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                   บนัทกึขอ้บกพร่อง

3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยูต่า่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ 

(ระบชุือ่สถานที่และที่ตัง้ทกุแผ่น)

    - กรอกรายละเอยีดและลงลายมือชือ่ (โดยผู้ด าเนนิกจิการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัของนติิบคุคลอาจ

ต้องประทบัตราส าคัญของบริษทัด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล )

********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรบัค าขอ แนบมาพรอ้มการแก้ไขขอ้บกพรอ่ง (ถ้าม)ี ในครัง้ต่อไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ

ช. มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณเกบ็ผลิตภณัฑ์
ซ. มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณเกบ็ภาชนะบรรจุ
ฌ. มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณล้างท าความสะอาดอปุกรณ์หรือภาชนะ
ญ.  มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณเกบ็อปุกรณ์หรือภาชนะกอ่นและหลังใช้
ฎ. มีหอ้งหรือตู้ส าหรับเกบ็สารเคมีหรือวัตถุมีพษิ

ฐ. แสดงต าแหนง่อา่งล้างมือบริเวณผลิต

 - ชนดิภาชนะบรรจุ (ชนดิ,ขนาด,สี) แจ้งชนดิและสีของฝา (ถ้ามี)
 - วิธีการบริโภคและวิธีการใช้
 - ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนดิ ต่อวัน ต่อสัปดาห ์หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
 - กรรมวิธีการล้างเคร่ืองจักรและอปุกรณ์การผลิต (แจ้งสารที่ใช้)
 - วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย (ความถี่)
 - จ านวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย, จ านวนหอ้งน้ า, จ านวนอา่งล้างมือหนา้หรือในหอ้งส้วม)

 - เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเคร่ืองฆา่เชื้อ(Temperature Distribution)

 - การก าหนดกระบวนการฆา่เชือ้ด้วยความร้อน (Schedule Process)
 - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆา่เชือ้ด้วยความร้อน(Process Authority)
 - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)

 - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆา่เชือ้ด้วยความร้อน(Process Authority)
 - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)

     - หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต

10. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบบัจริง

ฏ. มีการแบง่กัน้หอ้งหรือบริเวณอืน่ ๆ เช่น บริเวณกกักนั ถังหรือบอ่เกบ็น้ าที่ใช้ในการผลิต 

และหอ้งเกบ็น้ าแข็ง เปน็ต้น

ฑ. ทอ่หรือทางระบายน้ า
ฒ. แสดงต าแหนง่บนัไดหรือลิฟท ์(ถ้ามี)
ณ. แสดงต าแหนง่หอ้งส้วม อา่งล้างมือ ที่เหมาะสม

4. รายละเอียดอ่ืนๆ ดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยูต่า่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                   บนัทกึขอ้บกพร่อง

8.กรณใีชเ้ครือ่งจักรร่วมกันในการผลิตอาหารหลายประเภทตอ้งแสดงมาตรการปอ้งกันการปนเปื้อน

เพ่ิมเตมิอยา่งละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยูต่า่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ
9.กรณเีพ่ิม-ลดเครือ่งจักร ใหร้ะบกุ าลังแรงมา้รวมเดมิที่เคยไดร้ับอนุญาต  และระบกุ าลังแรงมา้ที่เพ่ิมขึน้

หรือลดลงจากเดมิดว้ยอยา่งละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยูต่า่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ

 - รายการเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อปุกรณ์การผลิตที่ใช้ไฟฟา้หรือใช้ความร้อนจากเชือ้เพลิงต่างๆ เช่น

 แกส๊ โดยระบแุรงม้าเปรียบเทยีบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม
 - กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนดิโดยละเอยีด และแผนภมูิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกบั

เคร่ืองจักรที่แสดงไว้ในแปลนพื้นและในรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร

 - ที่มาของน้ าที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ าที่ใช้เปน็ส่วนผสมในอาหาร (กรณีใช้น้ าประปาใหแ้จ้งกรรมวิธีการ

ปรับคุณภาพของน้ า) น้ าที่ใช้ผลิตไอน้ าที่สัมผัสอาหาร น้ าแข็งที่ใช้ผสมหรือสัมผัสอาหาร น้ าที่ใช้ล้าง

ภาชนะบรรจุ อปุกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ

 - สูตรส่วนประกอบของอาหารเปน็ร้อยละของน้ าหนกั (สูตรคิดเปน็ 100%) และแสดงที่มาของวัตถุดิบ

แต่ละรายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรือ Specification หรือ COA หรืออืน่ๆ

 - ประเภทและชนดิของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตแต่ละชนดิ

5.กรณอีาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท (อาหารที่มคีวามเปน็กรดต่ า) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิ

ดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยูต่า่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ

 - ส าเนาผลวิเคราะหน์้ าดิบ (ถ้ามี)

 - เอกสารวิชาการศึกษาอตัราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภณัฑ์อาหารแต่ละชนดิ แต่ละขนาดบรรจุ

เพื่อก าหนดอณุหภมูิและเวลาในการฆา่เชือ้ (Heat Penetration)

7.กรณนีมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ดว้ยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์แนบเอกสาร

เพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยูต่า่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ

 - เอกสารวิชาการศึกษาอณุหภมูิและเวลาที่เหมาะสมในการฆา่เชือผลิตภณัฑ์แต่ละชนดิ (Schedule 

Process)

6.กรณน้ี าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท แนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบัยกเว้น

สถานที่ผลิตอยูต่า่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ

 - เอกสารแสดงรายละเอยีดอปุกรณ์และวิธีการในการปรับค่าความเปน็กรด-ด่าง

5.กรณอีาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1

 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยูต่า่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ

11. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป(ฉบบัจริง)(กรณผู้ีด าเนินกิจการไมไ่ดม้าดว้ยตวัเอง)จ านวน1 ฉบบั
    - ระบอุ านาจใหช้ัดเจน เช่น มอบใหย้ืน่ค าขอ/แกไ้ขเพิ่มเติม/ลงชือ่รับทราบข้อบกพร่อง

12. ใบปะหน้ายืน่เรือ่ง (กรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน)

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) ขัน้ตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ

ครัง้ที่ 1 (ยืน่ค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยืน่ค าขอครัง้แรก)
ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
      (.................................................................................................)
วันที.่................................................................................................................................................

 รับค าขอแตม่เีงือ่นไขเพราะเอกสารไมค่รบถ้วนพบขอ้บกพร่องตามที่ระบขุา้งตน้
ต้องแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันทีร่บัค าขอ 

รับทราบขอ้บกพร่องและจะแก้ไขให้แลว้เสร็จภายใน10 วนัท าการนับแตว่นัถัดจากวนัทีร่ับค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรบัทราบและรบัส าเนาบันทึก)
ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องตน้ ........................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่.............................................................................................................
วันที.่................................................................................................................................................ ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา............................................................................

วันที.่.............................................................................................................
ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง) ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยืน่เอกสารการแกไ้ขข้อบกพร่องไว้จ านวน ….รายการตามที่ระบใุนบนัทกึข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขขอ้บกพร่องครบถ้วน
ลงชือ่..................................................................(ผู้ยืน่เอกสารแกไ้ขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหนา้ที่เจ้าของเร่ือง .....................................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่.....................................................................................................................
วันที.่................................................................................................................................................

  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก
รับคืนค าขอ        ไมม่าแก้ไขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)        การแก้ไขขอ้บกพร่อง ไมค่รบถ้วน
      (.................................................................................................) ทา่นมีสิทธิย์ืน่ค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหค้รบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป
วันที.่................................................................................................................................................ ตามกฎหมาย หรือจะอทุธรณ์การคืนค าขอคร้ังนีก้ไ็ด้ ขอใหย้ืน่ค าอทุธรณ์เปน็หนงัสือต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันท าการ นบัแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่.........................................................วันที.่...........................

                  บนัทกึขอ้บกพร่อง

หมายเหต ุเอกสารที่เปน็ส าเนาทั้งหมดตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มอี านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิคุคล

หรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มอี านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ขัน้ตอนที่ 4  ลงลายมอืชือ่รับทราบผลการรับค าขอ

    - กรณีผู้ด าเนนิกจิการเปน็นติิบคุคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเปน็ไปตามเง่ือนไขของนติิบคุคลผู้ขออนญุาต 

อาจต้องประทบัตราส าคัญของบริษทัด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบยีน นติิบคุคล


