
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบัการรบัรอง/ตอ่อาย/ุเพิม่ขอบขา่ยการรบัรองตามหลกัเกณฑ์

วธิกีารทีด่ใีนการผลติวตัถอุนัตราย (GMP) ทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ ใน

ข ัน้ตอนการตรวจประเมนิเอกสาร GMP วตัถอุนัตราย (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะขอรับการรับรอง/ตอ่อายุการรับรอง/การเพิม่ขอบข่ายการรับรองตามหลักเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติวัตถุ

อันตราย (GMP) ทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผดิชอบ ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมคีณุสมบัตแิละน าเอาหลักเกณฑว์ธิกีารทีด่ ี

ในการผลติวัตถุอันตรายทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผดิชอบมาปฏบิัต ิรวมทัง้มกีารด าเนินกจิกรรมตรวจตดิตาม

คุณภาพภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหารแลว้ อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าดว้ยเรื่องการรับรอง GMP  

วตัถอุนัตราย โดยขัน้ตอนการขอรับการรับรอง/ตอ่อายกุารรับรอง/การเพิม่ขอบขา่ยการรับรอง GMP วัตถุอันตราย จะประกอบดว้ย

2 ขัน้ตอนหลกั คอื 

ขัน้ตอนที ่1 การประเมนิเอกสารตามค าขอรับการรับรอง/ต่ออายุการรับรอง/การเพิม่ขอบขา่ยการรับรอง GMP วัตถุอันตราย  

เมื่อผลการประเมนิสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามหลักเกณฑ ์GMP วัตถุอันตรายแลว้ จงึสามารถยื่นค าขอเพื่อตรวจประเมนิ 

สถานทีผ่ลติได ้

ขัน้ตอนที ่2 การตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติวตัถอุนัตราย (GMP) โดยอัตราคา่ใชจ้่ายทีจั่ดเก็บ

จะเป็นไปตามขนาดแรงมา้เครือ่งจักรและ/หรอืคนงาน ทีใ่ชต้ามขอบขา่ยทีย่ืน่ขอรับการรับรอง GMP วัตถุอันตราย และอาจตอ้ง

ใชผู้เ้ชีย่วชาญในการร่วมตรวจประเมนิหอ้งปฏบิตักิาร ทัง้นี ้การก าหนดวันเวลาทีต่รวจประเมนิ ณ สถานทีผ่ลติ นัน้ จะเป็นไปตาม

การนัดหมายของผูย้ืน่ค าขอและเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจประเมนิทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

 

การยืน่ค าขอใหย้ืน่ดว้ยตนเอง ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทัง้นี้ ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอ านาจและผูม้อี านาจ

ไดย้ืน่หนังสอืรับรองการปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการอนุญาตไวต้อ่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้ 

 

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งจัดเตรยีมและยืน่เอกสารหลักฐานประกอบรายละเอยีดตามค าขอรับการรับรองมาตรฐานการผลติตามหลักเกณฑด์า้น 

GMP วตัถอุนัตราย (F-H3-1) หรอืค าขอเพิม่ขอบขา่ยการรับรองมาตรฐานการผลติตามหลักเกณฑ ์GMP วัตถุอันตราย (F-H3-3) หรอื

ค าขอตอ่อายุการรับรองมาตรฐานการผลติตามหลักเกณฑด์า้น GMP วัตถุอันตราย (F-H3-6) แลว้ ผูย้ืน่ค าขอตอ้งช าระคา่ค าขอแลว้ 

น าหลักฐานการช าระค่าค าขอ พรอ้มค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารและหลกัฐานทีย่ืน่และแจง้ผลโดยใชเ้วลาไมเ่กนิ 7 วนัท าการ 

 

ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูรั้บยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน 10 วนัท าการ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูรั้บบรกิารละทิง้ค าขอ 

 

หากเอกสารหลักฐานครบถว้นหรือผูย้ืน่ค าขอแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถว้นภายใน 10 วันท าการ และ

เจา้หนา้ทีรั่บค าขอแลว้ ใหผู้ย้ืน่ค าขอช าระเงนิคา่ประเมนิเอกสารตามค าขอรับการรับรอง GMP 

 

การพจิารณาอนุญาต 

 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาอนุญาตเป็นไปตามทีร่ะบใุนคูม่อืประชาชน การนับระยะเวลาเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บ

เอกสารครบถว้น และ/หรือไดรั้บเอกสารทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ พรอ้มหลักฐานการช าระค่าประเมนิเอกสาร โดย

เจา้หนา้ทีจ่ะสรุปผลการประเมนิเอกสารประกอบค าขอการรับรอง GMP และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตว่ันพจิารณา

แลว้เสร็จ หากผลการประเมนิเอกสารประกอบค าขอการรับรอง GMP สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามหลักเกณฑ ์GMP วัตถุอันตราย 

จงึจะสามารถยืน่ค าขอเพือ่ตรวจประเมนิ ณ สถานทีผ่ลติได ้

 

หมายเหต ุ

 

การช าระคา่ค าขอและคา่ประเมนิเอกสารทางวชิาการเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายทีจ่ะจัดเก็บจากผู ้

ยืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑว์ัตถอุนัตรายในความรับผดิชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 



 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กลุม่ก ากบัดแูลวัตถอุนัตรายหลังออกสูต่ลาด ส านักควบคมุ
เครือ่งส าอางและวตัถุอนัตราย ชัน้ 5 อาคาร 2 ตกึส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์ 
0 2590 7304, 0 2590 7369 โทรสาร 0 2590 7304 E-mail 

toxic@fda.moph.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (กรุณาโทรนัดหมายเจา้หนา้ทีก่อ่นยืน่ค าขอ)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 45 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

(1)  ผูย้ืน่ค าขอรับการรับรอง/ค าขอตอ่อายุ/ค าขอเพิม่ขอบขา่ย
การรับรอง GMP วตัถอุนัตราย พรอ้มเอกสารประกอบค าขอและ

หลกัฐานการช าระเงนิ 
(2)  เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหลักฐานและออกใบนัดเรือ่ง 

 

(หมายเหต:ุ (ควรนัดเจา้หนา้ทีก่ลุม่ก ากบัดแูลวัตถอุนัตรายหลัง
ออกสูต่ลาด โทร.0 2590 7304))  
 

1 วนัท าการ ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
(1) พจิารณาค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 

(2) สรุปผลการประเมนิความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด GMP วตัถุ
อนัตราย 

 
(หมายเหต:ุ -)  
 

43 วนัท าการ ส านักควบคมุ
เครือ่งส าอางและวตัถุ

อนัตราย 
 

3) - 
แจง้ผลการตรวจประเมนิเอกสารตามค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักควบคมุ
เครือ่งส าอางและวตัถุ

อนัตราย 

 

4) - 

ระยะเวลาด าเนนิการรวมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบับนี ้ไมนั่บระยะเวลาที่
ผูย้ืน่ค าขอชีแ้จงเพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้

เสร็จภายใน 15 วนัท าการ หากครบระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่ค าขอยัง

ไมช่ีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิ อย. จะพจิารณาค าขอตามขอ้มลูทีย่ืน่ไว ้
แลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  

0 วนัท าการ ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอรบัการรบัรอง/ค าขอตอ่อาย/ุค าขอเพิม่ขอบขา่ยการรบัรอง
มาตรฐานการผลติตามหลกัเกณฑ ์GMP วตัถอุนัตราย พรอ้ม

เอกสารประกอบค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

 



คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าใชจ้่ายในการพจิารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 

2) การประเมนิเอกสารตามค าขอรบัรอง/ตอ่อายุ/เพิม่ขอบข่ายการ

รบัรองตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติวตัถอุนัตราย (GMP) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ทีอ่ยู ่อาคาร 6 ชัน้ 5 ตกึส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 88/24 ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวัด

นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์0 2590 7626 
(หมายเหต:ุ กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ)  

2) กลุม่ก ากบัดแูลวัตถอุนัตรายหลังออกสูต่ลาด ส านักควบคมุเครือ่งส าอางและวตัถุอนัตราย ชัน้ 5 อาคาร 2 ตกึ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวดั
นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์0 2590 7304, 0 2590 7369 โทรสาร 0 2590 7304 E-mail toxic@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ)  
3) ศนูยจ์ัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ (ศรป.) ชัน้ 1 อาคาร 1 

ตกึส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง 

จังหวดันนทบรุ ี11000 สายดว่น 1556 โทรศพัท ์0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail 
1556@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ กรณีรอ้งเรยีน)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอรับการรับรองมาตรฐานการผลติตามหลักเกณฑด์า้น GMP วตัถอุนัตราย (F-H3-1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอเพิม่ขอบขา่ยการรับรองมาตรฐานการผลติตามหลักเกณฑ ์GMP วตัถอุนัตราย (F-H3-3) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ค าขอตอ่อายกุารรับรองมาตรฐานการผลติตามหลักเกณฑด์า้น GMP วตัถอุนัตราย (F-H3-6) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ขอ้มลูทัว่ไปของผูย้ืน่ค าขอ GMP วตัถอุนัตราย (F-H3-2) 

(หมายเหต:ุ -)  
5) หนังสอืมอบอ านาจและแตง่ตัง้ผูด้ าเนนิการเรือ่ง GMP วตัถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ย
แลว้ และแจง้ผลการประเมนิภายใน 7 วนันับแตว่นัประเมนิแลว้เสร็จ 
 


