Q&A
ถาม-ตอบ
ข้อ 1
ถาม : อย. มีการดาเนินงานอานวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารอย่างไรบ้าง ?
ตอบ : เมื่อครบกาหนดการต่ออายุใบอนุญาต ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคาขอต่อ
อายุใบอนุญาต (อ.3) โดยนาไปยื่น ณ สถานที่ที่ออกใบอนุญาตผลิตอาหารนั้น ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม
ของปีที่ระบุหมดอายุ
ดังนั้น อย. จึงได้เพิ่มทางเลือกเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารในการต่อ
อายุใบอนุญาตผลิตอาหาร และใช้เวลาเพียง 5 วันทาการ โดยยื่นหลักฐานการรับรองมาตรฐานระบบ
การผลิตจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงานที่ น่าเชื่อถือแทนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตฯจาก
เจ้าหน้าที่ฯ ที่ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้ประกอบการด้านอาหารสามารถนาหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ มาใช้ประกอบการยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ได้แก่
 ใบรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP หรือ HACCP หรือ ISO 22000 ตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ.) หรือมาตรฐานสากล จากหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หรือจากหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วย
รับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้วย
การรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum; IAF) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
 สาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ออกโดยหน่วย
ตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งยังไม่
หมดอายุ
 ส าเนาผลการตรวจสถานที่ ผ ลิ ตอาหารตามหลั กเกณฑ์ ของกฎหมายที่ ผ่ านตามเกณฑ์
กาหนด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หรือโดยหน่วยตรวจประเมินและ
รับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง ผลการตรวจนั้นมีอายุไม่เกิน
1 ปี
นอกจากนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่ อง กาหนดหลั กฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิ ตอาหารที่ รัฐ มนตรีป ระกาศกาหนดวิ ธีการผลิ ต
เครื่ อ งมื อ เครื่ องใช้ ในการผลิ ตและการเก็ บรั กษาอาหาร ลงวั นที่ 29 พฤษภาคม 2558
หรื อ
http://food.fda.moph.go.th/Unit_transfer.php
ข้อ 2
ถาม : ผู้ประกอบการด้านอาหารจาเป็นต้องขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหารหรือไม่
ตอบ : ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่จาเป็นต้องขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหาร เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการได้ ด าเนิ น การตามที่ ก ฎหมายก าหนดแล้ ว ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มีนโยบายยุติการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตฯ
กล่าวคือ ผู้ประกอบการด้านอาหารที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) หรือใบอนุญาตนาหรือสั่ งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) ถือว่า
สถานที่ผ ลิ ตนั้ น มี คุณสมบั ติส ามารถผลิ ต อาหาร นาหรือสั่ ง อาหารเข้ ามาในราชอาณาจัก รได้ ตามที่
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กฎหมายกาหนด ตลอดจนมีศักยภาพในการปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรั กษาอาหาร หรื อที่เรียกว่า หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good
Manufacturing Practices) ที่มีมาตรฐานระบบการผลิตสาหรับผลิตอาหารหรือนาหรือสั่งอาหารที่มี
คุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สาหรับ
อาหารแต่ละประเภท
หากคู่ค้าหรือประเทศที่ส่งออกแจ้งความประสงค์ให้แสดงหลักฐานหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว
ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องมาดาเนินการขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตฯ จากหน่วย
ตรวจประเมินและรับรองฯที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อ 3
ถาม : หาก อย. ไม่ด าเนินการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
อาหาร แต่ประเทศคู่ค้าต้องการหนังสือรับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร ?
ตอบ :  สาหรับสถานที่ผลิตอาหารที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ให้ยื่ นคาขอได้ที่หน่ วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
 สาหรั บผู้ประกอบการผลิต อาหารในส่วนภูมิภ าค สามารถยื่นคาขอได้ที่ส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดหรือหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้เป็นต้นไป
สานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดทั่ว ประเทศจะยุติการดาเนินงานการออกหนังสื อรับรองดังกล่ าว โดย
ผู้ประกอบการผลิตอาหารในส่วนภูมิภาคสามารถยื่นคาขอได้ที่ห น่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคาขอหนังสือรับรองฯ รวมทั้ง
รายชื่อของหน่วยตรวจฯ ได้ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือ
รับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 หรือ
http://food.fda.moph.go.th/Unit_transfer.php
ข้อ 4
ถาม : ผู้ประกอบการที่ยื่นขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายอาหารกับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 หนังสือรับรองฯ จะมีอายุกี่ปี ?
ตอบ : ตามที่ผู้ประกอบการได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารไป
แล้วนั้น อายุการรับรองฯ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ 3 ปี ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองฯ
ออกวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จะหมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
แม้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการจะมี ห นั ง สื อ หนั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานระบบการผลิ ต ฯ หรื อ ไม่ ก็ ต าม
เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด (สสจ.) จะ
ดาเนินการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเฝ้าระวังและตรวจติดตามการรักษาระบบไป
โดยปริยาย ประกอบกับประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดังกล่าวข้างต้น โดยหลักการ
ตรวจติดตามรักษาระบบไม่ได้กาหนดให้หน่วยตรวจประเมินและรับรองฯ ที่ขึ้นทะเบีย นกับสานักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยาตรวจติดตามการรักษาระบบที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ให้
การรับรองไว้
ข้อ 5
ถาม : การยื่นขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารมีค่าใช้จ่าย
หรือไม่ และคิดอัตราค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
ตอบ : ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิต
ตามหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายอาหาร ลงวั น ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ก าหนดให้ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยตรวจประเมินและรับรองฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ยื่นคาขอหนังสือรับรองฯ
โดยเบื้ อ งต้ น ผู้ ที่ ส นใจสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล อั ต ราค่ า ตรวจประเมิ น ต่ อ Man-day ได้ ที่
http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php โดยเลื อ กเมนู ร ายละเอี ย ดของแต่ ล ะหน่ ว ยตรวจ
ประเมินและรับรองฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบและพิจารณาตัดสินใจรับบริการขอหนังสือรับรองฯ
หากมีความสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทา
ใบรับรองฯภาษาอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้จากที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail ของแต่ละ
บริษทั ที่แสดงไว้ในเมนูรายละเอียดบนเว็บไซด์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากท่านประสบปัญหาการรับบริการจากหน่วยตรวจประเมินและรับรองฯ ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถร้องเรียนได้โดยแจ้งปัญหาได้ที่
http://food.fda.moph.go.th โดยเข้าไปที่เมนู “แบบสอบถามความพึงพอใจ” ในหัวข้อหน่วยตรวจ
ประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
ข้อ 6
ถาม : อย. มีการกากับดูแลหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. อย่างไรบ้าง?
ตอบ : อย. มีการตรวจติดตามหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อย. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยจะพิจารณาจากประวัติการดาเนินงาน ข้อร้องเรียน และผลการตรวจติดตาม ณ สานักงานของ
หน่วยงาน หรือ ณ สถานที่ผลิต อาหาร ว่ายังคงความสามารถและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขฯที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่
หากหน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไม่สามารถรักษาระบบหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดได้ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะดาเนินการลดขอบข่ายการขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ตามแต่กรณี ซึ่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ หน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ถูกลดขอบข่ายหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ต้องยุติการ
ด าเนิ น การตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต อาหารตามหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมาย และยุ ติ ก ารใช้ สิ่ ง พิ ม พ์
สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับสานักงานทั้งหมดทันที
ข้อ 7
ถาม : หากประเทศคู่ ค้า ต้ อ งการหนั งสื อรั บรองมาตรฐานระบบการผลิ ตจากหน่ วยงานภาครั ฐ เท่ า นั้ น
(สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
ตอบ : เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปยังต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รับการร้องขอจากประเทศคู่ค้าให้แสดงหลักฐานหนังสือรับรองฯ จากหน่วยงานภาครัฐหรือ อย.
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ผู้ประกอบการสามารถยื่นคาขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก
ได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัด
นนทบุรี โดยหนังสือรับรองฯ เพื่อการส่งออกดังกล่าวสามารถแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์การรับรอง
ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือรับรองสถานที่ผลิตอาหาร (Certificate of Manufacturer) เป็นหนังสือรับรอง
ที่ประกอบด้วยรายละเอียดผู้ผลิตอาหาร เลขที่ใบอนุญาต ที่ตั้ง สถานที่ผลิต และประเภทอาหารตาม
สลักหลังใบอนุญาตผลิตอาหาร ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงการรับรองข้อความเพิ่มเติมการได้รับรองมาตรฐาน GMP กฎหมาย
ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยตรวจประเมินและรับ รองที่
ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale) เป็นหนังสือรับรองที่ประกอบด้วย
รายละเอียดผู้ผลิต/นาเข้าอาหาร เลขที่ใบอนุญาต ที่ตั้ง สถานที่ผลิต/นาเข้า และรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. หนังสือรับรองสูตรส่วนประกอบ (Certificate of Ingredient) เป็นหนังสือรับรองที่
ประกอบด้วยรายละเอียดผู้ผลิต /นาเข้าอาหาร เลขที่ใบอนุญาต ที่ตั้ง สถานที่ผลิต/นาเข้า และรายชื่อ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมรายละเอียดสูตรส่วนประกอบที่ได้รับการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากคู่มือการยื่นคาขอหนังสือรับรองสถานที่
ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก หรือที่ http://food.fda.moph.go.th/certification.php

-----------------------------------------------------------------------
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