
แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ ส.4)  

กรณี เพ่ิม-ลดสถำนที่ผลิตอำหำร , กรณี เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณี เพ่ิม-ลดเคร่ืองจักร 
******** ตอ้งน ำเอกสำรนี้และใบรับค ำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป ******** 

 
ส ำหรับผู้ประกอบกำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทำงกำรยื่น ดูรำยละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์กองอำหำร  
 ย่ืน ที่ กองอำหำร ส ำนกังำนคณะกรรมอำหำรและยำ 
 ย่ืน ที่ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสขุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

  

ขั้นตอนท่ี 2 กรอกรำยละเอียดขอ้มูลเบื้องต้น 
ชือ่-สกุลผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ............................................................................................................ 
.โทรศัพท์.................................................................... E-mail:................................................................... 
ชื่อสถำนที่ผลิต............................................................................................................................................. 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ผูย้ื่นค ำขอตอ้งจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้และตรวจสอบตนเอง 
โดยท ำเคร่ืองหมำย  กรณีครบถว้นตำมข้อก ำหนด     
หรือท ำเคร่ืองหมำย  กรณีไม่ครบถ้วน   
หรือท ำเคร่ืองหมำย  -   กรณีไม่จ ำเป็นต้องม ี

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบเอกสำร  
(ตำมรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร) 

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร ผู้ยื่นค ำขอ
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1. ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ ส.4) จ ำนวน 1 ฉบับ 
สำมำรถดำวน์โหลดค ำขอได้ที่ : https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/ 
16-S4.pdf กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อ (โดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ผูกพันของนิติบุคคลอำจต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล) 

   

2. ส ำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) จ ำนวน 1 ฉบับ 
(กรณีเพิ่มเลขท่ีตั้งสถำนท่ีผลิตอำหำรต้องแนบใบอนุญำตผลิตอำหำร (ฉบับจริง)) 

   

3. แบบสรุปผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร (Audit report) (ตส.1(63)) จ ำนวน 1 ฉบับ 
- ส ำเนำแบบสรุปผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร (Audit report) (ตส.1(63))                          

โดยวัตถุประสงค์ในกำรตรวจที่ระบุในรำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ต้องครอบคลุม
ขอบข่ำยที่จะขออนุญำต และ Audit report ยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

   

4. แบบแปลนพ้ืนทุกชัน้ (ทัง้ที่ใชแ้ละไม่ใชใ้นกำรผลิต) ที่ได้รับกำรอนุมัติและประทับตรำจำกหน่วยงำนทีต่รวจประเมนิสถำนที่ผลิตและเกบ็อำหำร จ ำนวน 1 ชุด 
ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถกูต้อง โดยแสดงสัญลกัษณ์ เช่น ผนัง ประตู หน้ำต่ำง ลิฟท์ บันได เส้นทำงเข้ำ-ออกพนักงำน, ทำงเข้ำวัตถดุิบและบรรจุภัณฑ์ 
และทำงออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) แสดงต ำแหน่งกำรวำงเคร่ืองจักรอุปกรณ์กำรผลิต ที่สอดคล้องกับรำยกำรเคร่ืองจักร    
2) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเกบ็วัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ    
3) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเกบ็ภำชนะบรรจุ    
4) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์    
5) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณผลิต เป็นไปตำมสำยงำนกำรผลิต    
6) มีกำรแบ่งกั้นห้องบรรจุหรือมีมำตรก่ำรจัดกำรพื้นที่บรรจุ (กรณีผลิตน้ ำบริโภคในภำชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท, น้ ำแร่ธรรมชำติ และน้ ำแข็งยูนิตเพื่อกำรบริโภค ต้องมีห้องบรรจุโดยเฉพำะ) 
   

7) มีพื้นที่เฉพำะ (restricted area) ส ำหรับจัดเก็บอำหำรกระป๋องที่ผำ่นกำรฆ่ำเชือ้แล้ว    
8) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ หรือภำชนะบรรจุ แยกพื้นที่เป็น

สัดส่วนออกจำกบริเวณเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ ์
   

9) มีห้องหรือตู้ส ำหรับเก็บสำรเคมที ำควำมสะอำดหรือวัตถุมีพิษ แยกเกบ็ออกจำกบริเวณ
เก็บวัตถุดิบ ภำชนะบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์ 

   

10) แสดงต ำแหน่งอ่ำงลำ้งมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเท้ำพนักงำน    
11) แสดงต ำแหน่งห้องส้วม อำ่งล้ำงมือ ที่เหมำะสม และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง    
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12) แสดงต ำแหน่งบันไดหรือลิฟท์ (ถ้ำมี)    
13) แสดงต ำแหน่งท่อหรือทำงระบำยน้ ำ    
14) แสดงมำตรกำรหรือวิธกีำรในกำรป้องกันสัตวแ์ละแมลงเขำ้สู่บริเวณสถำนที่ผลิต เช่น 

ม่ำนกันแมลง เคร่ืองดกัแมลง เป็นตน้ 
   

กรณี เพ่ิม หรือ ต่อเติมอำคำรผลิตต้องแนบแบบแปลนเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) แผนผังแสดงต ำแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอำคำรต่ำงๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถำนที่ผลิต

และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง และบ่อบำดำล (ถ้ำมี) 
   

2) รูปด้ำนหน้ำอำคำรผลิต ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถูกตอ้ง แสดงชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ในส่วนของฝำผนัง พื้น ประตู หน้ำต่ำง เพดำน และหลังคำ เป็นต้น 

   

3) รูปด้ำนข้ำงอำคำรผลิต ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุที่
ใช้ในส่วนของฝำผนัง พื้น ประตู หน้ำต่ำง เพดำน และหลังคำ เป็นต้น 

   

4) รูปตัดอำคำร ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถูกต้อง แสดงกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์
กำรใช้ห้องหรือบริเวณผลิต และแสดงต ำแหน่งบันไดหรือลิฟต ์(กรณีอำคำรชั้นเดียวไม่ต้องแสดงรูปตัด) 

   

5. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอื่นๆ จ ำนวน 1 ชุด 
5.1 รำยกำรเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรผลิตท้ังหมดที่ใช้ไฟฟ้ำหรือใช้ควำมร้อน

จำกเชื้อเพลิงต่ำงๆ เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้ำเปรียบเทียบแต่ละรำยกำร และแสดงแรงม้ำรวม 
   

5.2 กรรมวิธีกำรผลิตอำหำรท่ีโดยละเอียด (เฉพำะท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรท่ี
เกี่ยวข้องในกำรผลิตเท่ำนั้น) เช่น แสดงอุณภูมิและเวลำที่ใช้ เป็นต้น และแผนภูมิกรรมวิธี
กำรผลิตที่สอดคล้องกับเคร่ืองจักรที่แสดงไว้ในแปลนพื้นและในรำยกำรเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
โดยต้องระบุหมำยเลขเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตด้วย  

   

5.3 ท่ีมำของน้ ำท่ีใช้ในกำรผลิต เช่น น้ ำที่ใช้เป็นส่วนผสมในอำหำรน้ ำที่ใช้ผลิต/ น้ ำแข็งที่ใช้ผสม
หรือสัมผัสอำหำร/ น้ ำที่ใช้ล้ำงภำชนะบรรจุ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรต่ำงๆ (แจ้งกรรมวิธีกำร
ปรับคุณภำพของน้ ำ) (กรณีใช้น้ ำหรือน้ ำแข็งเป็นส่วนผสมหรือสัมผัสกับอำหำรที่พร้อม
บริโภคได้ทันที ต้องมผีลวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนตำมประกำศน้ ำหรือน้ ำแข็ง)   

   

5.4 ชนิดภำชนะบรรจุ (ชนิด,ขนำด,สี) แจ้งชนิดและสีของฝำ (ถ้ำมี) รวมทั้งวิธีกำรตรวจรับ
ภำชนะบรรจุ เช่น COA ที่แสดงคุณภำพและควำมปลอดภัย และวิธีกำรตรวจสอบสภำพ
และควำมสมบูรณ์ (เฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเครื่องจักรท่ีเกี่ยวข้องในกำรผลิตเท่ำนั้น) 

   

5.5 ปริมำณกำรผลิตอำหำรแต่ละชนิด ต่อวัน ต่อสัปดำห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี    
5.6 วิธีกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์กำรผลิต รวมถึงภำชนะบรรจุ (ถ้ำมี) 

พร้อมแจ้งสำรที่ใช้ในกำรล้ำงท ำควำมสะอำดด้วย 
   

- หำกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรผลิตร่วมกันส ำหรับกำรผลิตอำหำรหลำยชนิด  
ต้องมีมำตรกำรป้องกนักำรปนเป้ือนที่เหมำะสมเพิ่มเติม เช่น คู่มือกำรท ำควำมสะอำด กำรทดสอบ
ควำมสะอำด (Swap Test/ Rinse Test) กำรทดสอบกำรตกค้ำงของสำรเคมีที่ใช้ท ำควำมสะอำด 

   

5.7 จ ำนวนคนงำนชำย-หญิง (กำรแต่งกำย,จ ำนวนห้องน้ ำ, จ ำนวนอ่ำงล้ำงมือหน้ำหรือใน
ห้องส้วม) 

   

6. เอกสำรตำมที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์ GMP ตำมข้อก ำหนดเฉพำะ 3 กรณีเพ่ิมเคร่ืองฆ่ำเชื้อหรือระบบกำรผลิต จ ำนวน 1 ชุด 
6.1 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเปน็กรดต่ ำ 

1) เอกสำรวิชำกำรศึกษำกำรทดสอบกำรกระจำยควำมร้อนในเคร่ืองฆ่ำเชื้อ (Temperature 
Distribution) 

   

2) เอกสำรวิชำกำรศึกษำอัตรำกำรแทรกผ่ำนควำมร้อนในผลิตภัณฑ์อำหำรแต่ละชนิด แต่ละ
ขนำดบรรจุ เพื่อก ำหนดอุณหภูมิและเวลำในกำรฆ่ำเชื้อ (Heat Penetration) 

   

3) หลักฐำนแสดงกรรมวิธีที่ก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Schedule Process)    
4) หลักฐำนแสดงผู้ก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)    
5) หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมกำรผลิต (Retort Supervisor)    
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6.2 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดทีป่รับกรด 
1) เอกสำรกำรศึกษำกระจำยควำมร้อนในเคร่ืองฆ่ำเชื้อและกำรแทรกผ่ำนควำมร้อนใน

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีที่ก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน หรือ เอกสำรวิชำกำรที่ใช้
อ้ำงอิงอุณหภูมิและเวลำที่เหมำะสมในกำรฆ่ำเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  

   

2) เอกสำรแสดงวิธีกำรปรับสภำพอำหำรให้เป็นกรด และปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุมให้ค่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำงเข้ำสู่สมดุล (equilibrium pH) ไม่เกิน 4.6 

   

3) เอกสำรแสดงวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงและวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ตำมควำมถี่ที่เหมำะสม 
พร้อมทั้งระบุเคร่ืองมือที่ใช้และค่ำ pH เป้ำหมำย 

   

4) หลักฐำนแสดงผู้ก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)     
5) หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมกำรผลิต (Retort Supervisor)    

6.3 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีควำมเป็นกรดต่ ำหรืออำหำรปรับกรด โดยใช้กรรมวธิีผลิตแบบปลอดเชื้อ (aseptic system)  
1) เอ ก ส ำรห ลั ก ฐำน ตำม  Inspection Guideline for Aseptic system ส าม า รถ ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ป.สนง. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร กรรมวิธีการผลิต และรายละเอียดการผลิตของสถานที่ผลิตอาหาร ข้อที่ 3.5.3” 

   

2) หลักฐำนแสดงผู้ก ำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)     
3) หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมกำรผลิต (Retort Supervisor)    

6.4 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ใช้กระบวนกำรพำสเจอร์ไรส์ด้วยกำรใช้ควำมดันสูง (High-Pressure Processing (HPP)) 
1) รำยงำนผลกำรศึกษำ Inoculated Pack/Challenge study ประเภท Pathogen Inactivation 

study หรือ ประเภท Combined growth and inactivation study ต้องแสดงรำยละเอียดคุณภำพ
มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ กำรออกแบบกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำ และสรุปผลกำรศึกษำ 

   

2) ผลกำรทดสอบอำยุกำรเก็บรักษำ (Shelf-life study)      
7. ภำพถ่ำย (ภำพสี) จ ำนวน 1 ฉบับ  
   - แสดงให้เห็นพื้นที่และเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ต่ำงๆ ทั้งภำยใน-ภำยนอกอำคำรผลิตเป็นไป
ตำมล ำดับสำยงำนผลิตที่จะขออนุญำต ตั้งแต่รับวัตถุดิบไปจนถึงกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 

   

  - ระบุชื่อสถำนที่ผลิตและเลขที่ตั้ง และลงลำยมือชื่อโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจทั่วไปที่มีอ ำนำจลงนำม
รับรองเอกสำรทุกแผ่น 

   

8. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณีผู้ด ำเนินกิจกำรไม่ได้มำยื่นเอกสำรด้วยตัวเอง) จ ำนวน 1 ฉบับ   
สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มไดท้ี่ : https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/32-proxy_rev_05.pdf 
โดยต้องระบุอ ำนำจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ย่ืนค ำขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทรำบขอ้บกพร่อง และติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน        
(หนังสือมอบอ ำนำจมีอำยุ 1 ปี นับจำกวันทีท่ ำหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

8.1 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงและผู้มอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำ
บัตรประชำชนผู้มอบอ ำนำจและส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 

   

8.2 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงและผู้มอบอ ำนำจเป็นนิติบุคคล จ ำนวนผู้มอบ
อ ำนำจต้องครบถ้วนตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล
และส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 

   

8.3 กรณีย่ืนส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำก
เจ้ำหน้ำที่กองอำหำรแล้ว พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  

   

หมำยเหตุ เอกสำรที่เป็นส ำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือ 
ผู้รับมอบอ ำนำจทั่วไปที่มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรได้ 
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 (ส ำหรับผู้ประกอบกำร)  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  

ขั้นตอนที่ 4  ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับค ำขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก) 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
             (..............................................................) 
       วันที่................................................................ 
 

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลกำรรับค ำขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก) 
 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน   
 รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วน  
พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร 
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับค ำขอ หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอ
ต่อไป 
ลงช่ือ..........................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ 
วันท่ี........................................................... 

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง จ ำนวน....…...รำยกำร ตำมที่
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
     (..............................................................) 
       วันท่ี................................................................ 

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ 
วันท่ี.............................................. 

รับคืนค ำขอ 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
             (..............................................................) 
       วันท่ี................................................................ 
 

ส่งคืนค ำขอ 
ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบท้ังหมด เนื่องจำก   
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอครั้งนี้ก็ได้  

ขอให้ยื่นค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำได้ ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ลงช่ือ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ 
วันท่ี..............................................  
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