แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)
******** ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป ********

สาหรับผู้ประกอบการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์กองอาหาร
 ยื่น ที่ กองอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ.....................................................................................
โทรศัพท์...................................................... E-mail: ...........................................................
ชื่อสถานที่ผลิต.......................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และ
ตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย  กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

สาหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

1. คาขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11) จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดประเภทอาหารตาม ป.สธ. และวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตให้ชัดเจน
- ลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลอาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล)
2. ส าเนาใบอนุญ าตผลิ ตอาหาร (แบบ อ.2) หรื อ สาเนาใบสาคัญ เลขสถานที่ผลิ ต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1/1) (แล้วแต่กรณี) (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีขออนุญาตเพือ่ ทดลองเครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร และสถานที่ผลิตที่ขออนุญาตยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นสถานทีผ่ ลิตอาหาร
ต้องแนบรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (Audit Report) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP
กฎหมาย (Audit Report) โดยขอบข่ายของประเภทอาหารที่ระบุในรายงานผลการตรวจ
ประเมิ น สถานที่ ต้ อ งครอบคลุ ม ประเภทอาหารที่ จ ะขออนุ ญ าต และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี
นับจากวันที่ออกเอกสารรับรอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
4.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ดาเนินกิจการ
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการ
4.3 สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
5. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
5.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ดาเนินกิจการ
5.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดาเนินกิจการ
5.3 กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาหนั งสืออนุญาตให้
ทางานในประเทศไทย (work permit)
5.4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้า มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการผลิตอาหาร และคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5.5 สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยต้องมีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจากัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญจะไม่มีเอกสารนี้)
5.6 กรณีที่มีจานวนหุ้นต่างชาติของบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย หรือหนังสือได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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5.7 หนังสือมอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้ดาเนินกิจการ 1 คน)
5.8 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบอานาจแต่งตั้งฯ (กรณี
เป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง)
คาอธิบาย กรณีนิติบุคคล ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องทาหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการด้วยเช่นกัน เนื่องจากมี
หน้าที่ในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าที่กรรมการนิติบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอานาจ และ (2) หน้าที่ผู้ดาเนินกิจการของใบอนุญาตผลิตอาหารใน
ฐานะผู้รับมอบอานาจ
6. สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต จานวน 1 ฉบับ
7. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่างละ 1 ฉบับ
7.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิตและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของ
สถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ วัด โรงเรียน
7.2 แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่างๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่ผลิตและบริเวณข้างเคียง
รวมทั้งระบบกาจัดน้าเสีย และบ่อบาดาล (ถ้ามี)
7.3 แบบแปลนพื้นทุกชั้น ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง ประตู
หน้าต่าง เส้นทางเข้า-ออกพนักงาน, ทางเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และทางออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติม ดังนี้
1) แสดงตาแหน่งการวางเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต ที่สอดคล้องกับรายการเครื่องจักร
2) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
3) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
4) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์
5) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณการผลิตเป็นไปตามกระบวนการผลิต
6) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณล้างทาความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ และห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์หรือ
ภาชนะก่อนและหลังใช้
7) แสดงตาแหน่งอ่างล้างมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเท้าพนักงาน
8) แสดงตาแหน่งห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่เหมาะสม และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง
9) ตาแหน่งท่อหรือทางระบายน้า
8. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอื่นๆ
8.1 รายการเครือ่ งจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น แก๊ส โดย
ระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม
8.2 กรรมวิธีการผลิตอาหารทุกประเภทที่ยื่นขอโดยละเอียด เช่น แสดงอุณภูมิและเวลาที่ใช้ เป็นต้น และแผนภูมิ
กรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดงไว้ในแปลนพื้นและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร โดยต้องระบุ
หมายเลขเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วย (กรณีไม่แน่ใจในประเภทอาหารอาจใช้บริการจัดประเภทอาหารมา
ก่อน)
8.3 ที่มาของน้าที่ใช้ในการผลิต เช่น น้าที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารน้าที่ใช้ผลิต/ ไอน้าที่สัมผัสอาหาร/ น้าแข็งที่ใช้
ผสมหรือสัมผัสอาหาร/ น้าที่ใช้ล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ (แจ้งกรรมวิธีการปรับคุณภาพของน้า)
8.4 สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้าหนัก (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดงที่มาของวัตถุดิบแต่ละ
รายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) หรือ Specification หรือ COA หรือจัดทารายละเอียดวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ
นั้นๆ
8.5 ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต
8.6 ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,สี) แจ้งชนิดและสีของฝา (ถ้ามี)
8.7 วิธีการบริโภคและวิธีการใช้
8.8 ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
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8.9 กรรมวิธีการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต รวมถึงภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) พร้อมแจ้งสารที่
ใช้ในการล้างทาความสะอาดด้วย
8.10 วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย (ความถี่)
8.11 จานวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย,จานวนห้องน้า, จานวนอ่างล้างมือหน้าหรือในห้องส้วม)
9. เอกสารตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์ GMP ต้องแนบเพิ่มเติม
9.1 กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อาหารที่มีความเป็นกรดต่า)
1) เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature
Distribution)
2) เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละ
ขนาดบรรจุ เพื่อกาหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ (Heat Penetration)
3) การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Schedule Process)
4) หลักฐานแสดงผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)
5) หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
6) กรณีที่ใช้การผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic system) เช่น UHT ต้องแนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาสอดคล้องตาม Inspection Guideline for Aseptic system
9.2 กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด)
1) เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
(Schedule Process)
2) เอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และวิธีการวัดค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ตามความถี่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการปรับกรด
3) หลักฐานแสดงผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)
4) หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
5) กรณีที่ใช้การผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic system) เช่น UHT ต้องแนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาสอดคล้องตาม Inspection Guideline for Aseptic system
9.3 กรณีน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- เอกสารแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาของน้าดิบ และสาเนาผลวิเคราะห์น้าดิบ
9.4 กรณีนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
- หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
9.5 กรณีผลิตการคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด
1) หลักฐานแสดงว่าแหล่งเพาะปลูกมีระบบควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกที่ปลอดภัย
2) ทะเบียนเกษตรกร
3) ทะเบียนผู้รวบรวม หรือผู้จัดหา (ถ้ามี)
9.6 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ใช้กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ ด้วยการใช้ความดันสูง (HighPressure Processing (HPP))
1) รายงานผลการศึกษา Inoculated Pack/Challenge study ประเภท Pathogen Inactivation
study หรือ ประเภท Combined growth and inactivation study ต้องแสดงรายละเอียดคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ การออกแบบการศึกษา ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา
2) ผลการทดสอบอายุการเก็บรักษา (Shelf-life study)
3) เอกสารการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สาหรับการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรค
หลักฐานของหน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่ประจาโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ (ถ้ามี)
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

9.7 กรณีการผลิตนมผสมฟลูออไรด์
1) หนังสือโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย และ
ระบุปริมาณการผลิตและพื้นที่การให้บริการให้ตรงกับคาขอฯ
2) สาเนาใบรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP* และ/หรือ HACCP**จากหน่วยตรวจประเมินที่
ได้รั บการรับ รองจาก หน่ วยรับ รองได้ แก่ มกอช. (สานัก งานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
3) หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการเติมและตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์จากโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดาของผู้ควบคุมการผลิตและผู้ควบคุมคุณภาพ
4) เอกสารกรรมวิธีการผลิตที่กาหนดขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตอาหารในแต่ละกรณี
5) เอกสารขั้นตอนการเตรียมสารละลายฟลูออไรด์ การผสมฟลูออไรด์ลงในนมโค และการควบคุม
ปริมาณฟลูออไรด์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในนมในช่วงต้น กลาง ท้ายของการผลิตจากสานักทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย
10. หนังสือแสดงขั้นตอนการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
โดยแสดงวิธีนาไปใช้ ตลอดจนการทาลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายหลังการดาเนินการ รวมถึงรายงาน
ผลการดาเนินงานแต่ละกระบวนงาน และผลที่ได้จากการผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราวที่ระบุตาม
วัตถุประสงค์เสร็จสิ้นแล้ว และวิธีจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ รวมถึงวัตถุดิบทั้งหมดตามที่แจ้งไว้ว่ามีการ
ดาเนินการอย่างไร รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตัวเอง) จานวน 1 ฉบับ
โดยต้องระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน (หนังสือ
มอบอานาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีท่ าหนังสือมอบอานาจ)
11.1 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอานาจและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
11.2 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล จานวนผู้มอบอานาจต้อง
ครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมสาเนา
บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและสาเนาบัตรประชาชน
ผู้รับมอบอานาจ
11.3 กรณียื่ นสาเนาหนั งสือมอบอานาจ ต้ องเป็ นฉบับ ที่ได้รั บการตรวจสอบและรับรองจาก
เจ้าหน้าที่กองอาหารแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทัง้ หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ ีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับ
มอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้

(สาหรับผู้ประกอบการ)
ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่..................................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน
พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอ
ต่อไป
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่...........................................................
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(สาหรับผู้ประกอบการ)
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง จานวน....…...รายการ ตามที่ระบุ
ในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................
รับคืนคาขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่..............................................
ส่งคืนคาขอ
ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่ านมี สิ ทธิ์ ยื่ นค าขอใหม่ โดยจั ดเตรี ยมเอกสารให้ ครบถ้ วนและ
สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาได้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่..............................................
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