แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กำรขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร เพื่อกำรอนุญำตผลิตอำหำร
กรณีขออนุญำตผลิตอำหำร สำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่
******** ต้องนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป ********

สำหรับผู้ประกอบกำร
1. ตรวจสอบช่องทำงกำรยื่น ดูรำยละเอียดเพิ่มที่เว็บไซต์กองอำหำร
 ยื่น ที่ OSSC สำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ
 ยื่น ที่ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
2. กรอกรำยละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ.....................................................................................
โทรศัพท์...................................................... E-mail :...........................................................
ชื่อสถำนที่ผลิต.......................................................................................................................
3. ผู้ยื่นคำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้และตรวจสอบตนเอง
โดยทำเครื่องหมำย กรณีครบถ้วนตำมข้อกำหนด
หรือทำเครื่องหมำย  กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทำเครื่องหมำย - กรณีไม่จำเป็นต้องมี

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

1. ตรวจสอบเอกสำร
ตำมรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นรำยละเอียดให้เจ้ำหน้ำที่จัดทำฐำนข้อมูลหลัก (Master Data)
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
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ตรวจสอบ ตรวจสอบ
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1. กรณีบุคคลธรรมดำ เตรียมเอกสำรอย่ำงละ 1 ฉบับ ดังนี้
1.1 สำเนำบัตรประชำชนของผู้ดำเนินกิจกำร
1.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ดำเนินกิจกำร
1.3 สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำหรือใบทะเบียนพำณิชย์
2. กรณีนิติบุคคล เตรียมเอกสำรอย่ำงละ 1 ฉบับ ดังนี้
2.1 สำเนำบัตรประชำชนของผู้ดำเนินกิจกำร
2.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ดำเนินกิจกำร
2.3 กรณี เป็น บุ ค คลต่ำงด้ำวต้ องยื่น สำเนำหนังสื อเดิน ทำงและสำเนำหนั งสือ อนุ ญ ำตให้
ทำงำนในประเทศไทย (Work Permit)
2.4 สำเนำหนั งสื อรับรองกำรจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคล โดยต้ องมี ครบทุ กหน้ ำ มี วัตถุ ประสงค์
เกี่ยวกับกำรผลิตอำหำร และคัดลอกสำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2.5 สำเนำหนังสือบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยต้องมีครบทุกหน้ำ และคัดลอกสำเนำไม่เกิน
6 เดือน (ยกเว้นห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจะไม่มีเอกสำรนี้)
2.6 กรณีที่มีจำนวนหุ้นต่ำงชำติของบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองกำร
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่ำงด้ำวจำกกระทรวงพำณิชย์ว่ำไม่ขัดพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย หรือหนังสือได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
2.7 หนังสือมอบอำนำจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำทต่อผู้ดำเนินกิจกำร
1 คน) สำมำรถดำวน์ โหลดแบบฟอร์ม ได้ ที่ : https://www.fda.moph.go.th/sites/food/
downloadForm/34-Zgive03.pdf
2.8 สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล ที่ลงนำมในหนังสือ
มอบอำนำจแต่งตั้งฯ (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำวต้องยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง)
คำอธิบำย กรณีนิติบุคคล ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องทำหนังสือมอบอำนำจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจกำรด้วยเช่นกัน เนื่องจำกมี
หน้ำที่ในฐำนะต่ำงกัน คือ (1) หน้ำที่กรรมกำรนิติบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันในฐำนะผู้มอบอำนำจ และ (2) หน้ำที่ผู้ดำเนินกิจกำรของใบอนุญำตผลิตอำหำร
ในฐำนะผู้รับมอบอำนำจ
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3. เอกสำรที่เกี่ยวข้องของสถำนทีผ่ ลิตและเก็บอำหำร อย่ำงละ 1 ฉบับ ดังนี้
3.1 สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร
3.2 หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสัญญำเช่ำสถำนที่ผลิตและสถำนที่เก็บ
อำหำร (กรณีที่ผู้ดำเนินกิจกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์)
1) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่หรือผู้ให้เช่ำเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้ให้เช่ำ
2) กรณี ผู้ ยิ น ยอมให้ ใช้ ส ถำนที่ ห รื อ ผู้ ให้ เช่ ำ เป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ แ นบหนั ง สื อ รั บ รองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอำนำจตำมหนังสือรับรอง
4. เอกสำรหลักฐำนมอบอำนำจทัว่ ไป (กรณีผู้ดำเนินกิจกำรไม่ได้มำยื่นเอกสำรด้วยตัวเอง) สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/32-proxy_rev_05.pdf เตรียมเอกสำรอย่ำงละ 1 ฉบับ ดังนี้
4.1 หนั งสือมอบอำนำจฉบับจริง โดยต้องระบุ อำนำจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคำขอ/
แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทรำบข้อบกพร่อง และติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้รับมอบอำนำจ
1 คน กรณีผู้มอบอำนำจเป็นนิติบุคคล จำนวนผู้มอบอำนำจต้องครบถ้วนตำมหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
4.2 สำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอำนำจ

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสำรประกอบกำรขอตรวจประเมิน โดยยื่นพร้อมกำรขอให้จัดทำฐำนข้อมูลหลัก (Master Data)
ผู้ยื่นคำขอต้องจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ ดังนี้
1. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่ำงละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น
1.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถำนที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อถนนและ
จุดสังเกตของสถำนที่ขออนุญำต เช่น หน่วยรำชกำร วัด โรงเรียน
1.2 แผนผังแสดงตำแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอำคำรต่ำงๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถำนที่
ผลิตและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบกำรบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และบ่อบำดำล (ถ้ำมี)
1.3 ภำพถ่ำยแสดงด้ำนหน้ำอำคำรผลิต
1.4 ภำพถ่ำยแสดงด้ำนข้ำงอำคำรผลิต
1.5 แบบแปลนพื้นทุกชั้น (ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ในกำรผลิต) ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้
ถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง ประตู หน้ำต่ำง ลิฟท์ บันได เส้นทำงเข้ำ-ออกพนักงำน,
ทำงเข้ำวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และทำงออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) แสดงตำแหน่งกำรวำงเครื่องจักรอุปกรณ์กำรผลิต ที่สอดคล้องกับรำยกำรเครื่องจักร
2) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
3) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บภำชนะบรรจุ
4) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์
5) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณผลิตเป็นไปตำมสำยงำนกำรผลิต
6) มีกำรแบ่งกั้นห้องบรรจุหรือมีมำตรกกำรจัดกำรพื้นที่บรรจุ (กรณีผลิตน้ำบริโภคใน
ภำชนะบรรจุที่ปิ ดสนิ ท , น้ ำแร่ธรรมชำติ และน้ำแข็งยูนิ ตเพื่อกำรบริโภค ต้ องมี ห้องบรรจุ
โดยเฉพำะ)
7) มีพื้นที่เฉพำะ (Restricted Area) สำหรับจัดเก็บอำหำรกระป๋องที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
8) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณทำควำมสะอำดอุปกรณ์ หรือภำชนะบรรจุ แยกพื้นที่
เป็นสัดส่วนออกจำกบริเวณเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
9) มี ห้ อ งหรื อตู้ ส ำหรับ เก็ บ สำรเคมี ท ำควำมสะอำดหรือ วัต ถุ มี พิ ษ แยกเก็ บ ออกจำก
บริเวณเก็บวัตถุดิบ ภำชนะบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์
10) แสดงตำแหน่งอ่ำงล้ำงมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเท้ำพนักงำน
11) แสดงตำแหน่งห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ที่เหมำะสม และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง
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12) แสดงตำแหน่งบันไดหรือลิฟท์ (ถ้ำมี)
13) แสดงตำแหน่งท่อหรือทำงระบำยน้ำ
14) แสดงมำตรกำรหรือวิธีกำรในกำรป้องกันสัตว์และแมลงเข้ำสู่บริเวณสถำนที่ผลิต เช่น
ม่ำนกันแมลง เครื่องดักแมลง เป็นต้น
2. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอื่นๆ
2.1 รำยกำรเครื่องจักร เครื่องใช้ ไฟฟ้ ำ อุ ปกรณ์ กำรผลิ ต ที่ ใช้ ไฟฟ้ ำหรื อใช้ ควำมร้อนจำก
เชื้อเพลิงต่ำงๆ เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้ำเปรียบเทียบแต่ละรำยกำร และแสดงแรงม้ำรวม
2.2 กรรมวิธีกำรผลิตอำหำรทุกประเภทที่ยื่นขอโดยละเอียด เช่น แสดงอุณภูมิและเวลำ
ที่ใช้ เป็นต้น และแผนภูมิกรรมวิธีกำรผลิตที่สอดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดงไว้ในแปลนพื้นและ
ในรำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร โดยต้องระบุหมำยเลขเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตด้วย
พร้อมทั้งระบุชนิดภำชนะบรรจุ และวิธีกำรบริโภคหรือวิธีกำรใช้
2.3 ที่ ม ำของน้ ำที่ ใช้ ในกำรผลิ ต เช่ น น้ ำที่ ใช้เป็ น ส่วนผสมในอำหำรหรือ น้ ำที่ใช้ผลิ ต /
น้ำแข็งที่ใช้ผสมหรือสัมผัสอำหำร/ น้ำที่ใช้ล้ำงภำชนะบรรจุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ
(แจ้งกรรมวิธีกำรปรับคุณภำพของน้ำ) (กรณีใช้น้ำหรือน้ำแข็งเป็นส่วนผสมหรือสัมผัสกับ
อำหำรที่พร้อมบริโภคได้ทันที ต้องมีผลวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนตำมประกำศน้ำหรือน้ำแข็ง)
2.4 สูตรส่วนประกอบของอำหำรเป็นร้อยละของน้ำหนัก (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดง
ที่มำของวัตถุดิบแต่ละรำยกำร เช่น เลขสำรบบอำหำร (เลข อย.) กรณี ที่วัตถุดิบ ไม่มีเลข อย.
สำมำรถใช้ COA หรือจัดทำรำยละเอียด Specification หรือวิธีกำรคัดเลือกวัตถุดิบนั้นๆ
2.5 ปริมำณกำรผลิตอำหำรแต่ละประเภท ต่อวัน ต่อสัปดำห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
2.6 วิธีกำรทำควำมสะอำดเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิต รวมถึงภำชนะบรรจุ (ถ้ำมี) พร้อม
แจ้งสำรที่ใช้ในกำรล้ำงทำควำมสะอำดด้วย
- หำกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรผลิตร่วมกันสำหรับกำรผลิตอำหำรหลำยชนิด ต้องมี
มำตรกำรป้ องกันกำรปนเปื้อนที่เหมำะสมเพิ่มเติม เช่น คู่มือกำรท ำควำมสะอำด กำรทดสอบ
ควำมสะอำด (Swap Test/ Rinse Test) กำรทดสอบกำรตกค้ำงของสำรเคมีที่ใช้ทำควำมสะอำด
บรรจุ เช่ น COA ที่ แสดงคุ ณ ภำพและควำมปลอดภั ย และวิ ธีกำรตรวจสอบสภำพและควำม
สมบูรณ์
2.7 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรต้องมีวิธีกำรเรียกคืนสินค้ำ
2.8 วิธีกำรกำจัดขยะมูลฝอย (ควำมถี่)
2.9 จำนวนคนงำนชำย-หญิง กำรแต่งกำย จำนวนห้องน้ำ และจำนวนอ่ำงล้ำงมือหน้ำหรือใน
ห้องส้วม
3. เอกสำรตำมที่กำหนดในหลักเกณฑ์ GMP หรือตำมที่ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
กำหนดไว้ ต้องแนบเพิ่มเติม
3.1 กรณีผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
1) สำเนำผลวิเครำะห์น้ำดิบ ตำมประกำศน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2) หลักฐำนผู้ควบคุมกำรผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชำติ และน้ำแข็ง
บริโภค ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรกรอง
3) หลัก ฐำนกำรแต่ งตั้ งผู้ ควบคุม กำรผลิต น้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ ปิ ดสนิ ท ประจ ำ
สถำนที่ผลิต
3.2 กรณีผลิตน้ำแร่ธรรมชำติ
1) สำเนำผลวิเครำะห์น้ำดิบ ตำมประกำศน้ำแร่ธรรมชำติ
2) สำเนำผลวิเครำะห์ปริมำณแร่ธำตุสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของแหล่งน้ำนั้นๆ
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3) รำยงำนกำรตรวจสอบแหล่งน้ำบำดำล ต้องจัดทำโดยนักธรณีที่ทำงำนสังกัดภำครัฐ หรือ
ตรวจสอบรำยชื่อนักธรณีวิทยำได้จำกเว็บไซต์กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
4) สำเนำใบอนุญำตขุดเจำะน้ำบำดำล จำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
5) สำเนำใบอนุญำตใช้น้ำบำดำล จำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ต้องระบุวัตถุประสงค์เพื่อ
ธุรกิจ (กำรค้ำ)
6) หลักฐำนผู้ควบคุมกำรผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชำติ และน้ำแข็ง
บริโภค ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรกรอง
7) หลักฐำนกำรแต่งตั้งผู้ควบคุมกำรผลิตน้ำแร่ธรรมชำติ ประจำสถำนที่ผลิต
3.3 กรณีผลิตน้ำแข็งบริโภค
1) สำเนำผลวิเครำะห์น้ำที่ใช้ผลิต ตำมประกำศน้ำแข็ง
2) หลักฐำนผู้ควบคุมกำรผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชำติ และน้ำแข็ง
บริโภค ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรกรอง
3) หลักฐำนกำรแต่งตั้งผู้ควบคุมกำรผลิตน้ำแข็ง ประจำสถำนที่ผลิต
3.4 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้ วยควำมร้อน
โดยวิธีพำสเจอไรซ์
1) มำตรกำรกำรในกำรควบคุมหรือลดอันตรำยจำกยำปฏิชีวนะ
2) มำตรกำรกำรในกำรควบคุมจำนวนเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นในน้ำนมดิบ
3) หลักฐำนผู้ควบคุมกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วย
ควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรซ์
4) หลักฐำนกำรแต่งตั้งผู้ควบคุมกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธี
ฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรซ์ ประจำสถำนที่ผลิต
3.5 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำ
1) เอกสำรวิชำกำรศึกษำกำรทดสอบกำรกระจำยควำมร้อนในเครื่องฆ่ำเชื้อ (Temperature
Distribution)
2) เอกสำรวิชำกำรศึกษำอัตรำกำรแทรกผ่ำนควำมร้อนในผลิตภัณฑ์อำหำรแต่ละชนิด แต่ละ
ขนำดบรรจุ เพื่อกำหนดอุณหภูมิและเวลำในกำรฆ่ำเชื้อ (Heat Penetration)
3) หลักฐำนแสดงกรรมวิธีที่กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Schedule Process)
4) หลักฐำนแสดงผู้กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)
5) หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมกำรผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐำนกำรแต่งตั้งผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีควำมเป็น
กรดต่ำ ประจำสถำนที่ผลิต
3.6 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดทีป่ รับกรด
1) เอกสำรกำรศึกษำกระจำยควำมร้อนในเครื่องฆ่ำเชื้อและกำรแทรกผ่ำนควำมร้อนในผลิตภัณฑ์
รวมทั้งวิธีที่กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน หรือ เอกสำรวิชำกำรที่ใช้อ้ำงอิงอุณหภูมิ
และเวลำที่เหมำะสมในกำรฆ่ำเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
2) เอกสำรแสดงวิธีกำรปรับสภำพอำหำรให้เป็นกรด และปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุมให้ค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำงเข้ำสู่สมดุล (Equilibrium pH) ไม่เกิน 4.6
3) เอกสำรแสดงวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงและวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ตำมควำมถี่ที่เหมำะสม
พร้อมทั้งระบุเครื่องมือที่ใช้และค่ำ pH เป้ำหมำย
4) หลักฐำนแสดงผู้กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)
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5) หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมกำรผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐำนกำรแต่งตั้งผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่ปรับกรด
ประจำสถำนที่ผลิต
3.7 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่มีควำมเป็นกรดต่ำหรืออำหำรปรับกรด
โดยใช้กรรมวิธีผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic System)
1) Aseptic Machine Diagram (แผนภูมิกำรผลิต) ที่แสดงเครื่องจักร อุปกรณ์ และท่อต่ำงๆ
โดยระบุ ต ำแหน่ งอุ ป กรณ์ ใน diagram ดั งนี้ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในกำรควบคุ ม อั ต รำกำรไหล
(Metering/Timing Pump), อุปกรณ์วัดอัตรำกำรไหล (Flow Meter), เครื่องวัดอุณหภูมิ (TID),
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (TRC), ท่อคงอุณหภูมิ (Holding Tube), อุปกรณ์กำรเปลี่ยนทิศทำงกำร
ไหล (FDD), อุปกรณ์สร้ำงควำมดัน (Backpressure Valve), แผ่นกรองอำกำศ (Sterile Filter)
2) Approval Thermal Process ปั จ จั ย วิ ก ฤตที่ ต้ อ งควบคุ ม ต้ อ งก ำหนดโดย Process
Authority (PA) ดังนี้ ค่ำ F0 , อุณหภูมิและระยะเวลำในกำรฆ่ำเชื้อ, อัตรำกำรไหลของผลิตภัณฑ์,
ค่ำควำมข้นหนืดหรือค่ำควำมถ่วงจำเพำะหรือค่ำปริมำณของแข็งในน้ำ, ค่ำ pH (กรณีปรับกรด)
3) Aseptic Process Inspection แจ้งอุณหภูมิและเวลำในกำรฆ่ำเชื้ออุปกรณ์ก่อนกำรผลิต
(Pre-sterilization) ต้ องก ำหนดโดย Process Authority (PA) หรื อ ผู้ ผลิ ตเครื่ อ งจั กร,
กำหนดกำรฆ่ำเชื้อบรรจุภัณฑ์ก่อนกำรบรรจุ
4) หลักฐำนแสดงผู้กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)
5) หลักฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมกำรผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐำนกำรแต่งตั้งผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำรโดยใช้กรรมวิธีผลิตแบบปลอดเชื้อ ประจำ
สถำนที่ผลิต
3.8 กรณีผลิตกำรคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบำงชนิด
1) หลักฐำนแสดงว่ำแหล่งเพำะปลูกมีระบบควบคุมกำรใช้สำรเคมีในกำรเพำะปลูกที่ปลอดภัย
2) ทะเบียนเกษตรกร
3) ทะเบียนผู้รวบรวม หรือผู้จัดหำ (ถ้ำมี)
3.9 กรณี ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ให้ ใช้ ก ระบวนกำรพำสเจอร์ ไรส์ ด้ ว ยกำรใช้ ค วำมดั น สู ง
(High-Pressure Processing (HPP))
1) รำยงำนผลกำรศึ ก ษำ Inoculated Pack/Challenge Study ประเภท Pathogen
Inactivation Study หรื อ ประเภท Combined Growth and Inactivation Study ต้ อ ง
แสดงรำยละเอียดคุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ กำรออกแบบกำรศึกษำ ผล
กำรศึกษำ และสรุปผลกำรศึกษำ
2) ผลกำรทดสอบอำยุกำรเก็บรักษำ (Shelf-life Study)
3.10 กรณีผลิตเมล็ดกัญชง น้ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง
1) หลักฐำนกำรบันทึกรับ-จ่ำยเมล็ดกัญชง (กรณีใช้เมล็ดกัญชงเป็นวัตถุดิบ)
2) หลักฐำนแสดงแหล่งที่มำของวัตถุดิบ เมล็ดกัญชงที่จะนำมำใช้ในกำรผลิต ได้รับอนุญำต
ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีใช้เมล็ดกัญชงเป็นวัตถุดิบ)
3) หลักฐำนกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหล่งที่มำของ
วัตถุ ดิบ น้ ำมั น จำกเมล็ ดกั ญ ชง หรือ โปรตีน จำกเมล็ ดกัญ ชง หรือ ผลิ ตภัณ ฑ์ อำหำรที่ มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง (กรณี แบ่ ง
บรรจุ)
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3.11 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง
1) หลักฐำนบันทึกกำรรับ-จ่ำยส่วนของกัญชำหรือกัญชงที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
2) หลักฐำนแสดงแหล่งที่มำของส่วนของกัญชำหรือกัญชง ที่จะนำมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำร
ผลิต ได้รับอนุญำตถูกต้องตำมกฎหมำย
3) หลั กฐำนกำรขึ้นทะเบี ยนตำรับอำหำร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหล่งที่มำของ
ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง (กรณีแบ่งบรรจุ)
3.12 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีสำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ
1) หลักฐำนบันทึกกำรรับ-จ่ำยสำรสกัดแคนนำบิไดออล
2) หลักฐำนแสดงแหล่งที่มำของสำรสกัดแคนนำบิไดออล ที่จะนำมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำร
ผลิต ได้รับอนุญำตถูกต้องตำมกฎหมำย
3) ข้อกำหนดเฉพำะ (Specification) หรือ COA ของวัตถุดิบสำรสกัดแคนนำบิไดออล
4) หลั กฐำนกำรขึ้ นทะเบี ยนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหล่งที่ มำของ
ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีสำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ (กรณีแบ่งบรรจุ)
4. ภำพถ่ำย (ภำพสี) ต้องระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น
แสดงให้ เห็ น พื้ นที่ แ ละเครื่อ งมื อ เครื่อ งจั กรต่ ำงๆ ทั้ งภำยใน-ภำยนอกอำคำรผลิ ต เป็ น ไป
ตำมลำดับสำยงำนผลิตที่จะขออนุญำต ตั้งแต่รับวัตถุดิบไปจนถึงกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ขั้นตอนที่ 3 เปิดสิทธิเข้ำใช้งำนผ่ำนระบบ E- Submission
สำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์ม และศึกษำรำยละเอียดหลักฐำนและเงื่อนไขต่ำง ๆ ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://food.fda.moph.go.th/ESub/
หมำยเหตุ 1. เอกสำรที่เป็นสำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำโดยผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจทั่วไปที่มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรได้
2. ยื่นคำขอจัดทำฐำนข้อมูลหลัก (Master Data) และเอกสำรประกอบกำรขอตรวจประเมิน (ขั้นตอนที่ 1 และ 2) ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องเข้ำออกด้ำนกำรบริกำรผลิ ตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ตึก 6 ชั้น 4 อย. (ติดต่อนัดหมำยเพื่อยื่นเอกสำรที่เบอร์โทร. 0 2590 7606-7)
หรือ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่ตั้งสถำนที่ผลิตอำหำร
3. วันที่นัดหมำยเพื่อฟังผลกำรพิจำรณำเป็นไปตำมใบนัดรับฟังผลกำรพิจำรณำควำมครบถ้วนของเอกสำรคำขอ
4. หำกพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่วันถัดจำกวันที่รับฟังผลกำรพิจำรณำเอกสำร หำกพ้นกำหนดจะ
ยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป
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(สำหรับผู้ประกอบกำร)
4. ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

2. สรุปผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
 รับคำขอแต่มีเงื่อนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วน
พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้ นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอ
ต่อไป
ลงชื่อ..........................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
วันที่...........................................................
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง จำนวน....…...รำยกำร ตำมที่  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ) ลงชื่อ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
(..............................................................)
วันที่..............................................
วันที่................................................................
รับคืนคำขอ
ส่งคืนคำขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ) ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
(..............................................................)
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
วันที่................................................................
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ได้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
วันที่..............................................
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