แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง
กำรขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร เพื่อกำรอนุญำตผลิตอำหำร
กรณีขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรำยกำรเครื่องจักร
******** 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 ยื่นเอกสำรประกอบกำรขอตรวจประเมิน ผู้ยื่นคำขอต้องจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอ ดังนี้
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

1. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่ำงละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผ่น และ
ลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น
1.1 แผนผั งแสดงต ำแหน่ งพร้ อมประโยชน์ ใช้ สอยของอำคำรต่ ำงๆ ในบริ เวณที่ ตั้ งของ
สถำนที่ผลิตและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบกำรบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และบ่อ
บำดำล (ถ้ำมี)
1.2 ภำพถ่ำยแสดงด้ำนหน้ำอำคำรผลิต (เฉพำะเพิ่มอำคำรผลิต)
1.3 ภำพถ่ำยแสดงด้ำนข้ำงอำคำรผลิต (เฉพำะเพิ่มอำคำรผลิต)
1.4 แบบแปลนพื้นทุกชั้น (ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ในกำรผลิต) อย่ำงละ 1 ฉบับ ต้องระบุชื่อและ
ที่ตั้งทุกแผ่น และลงนำมรับรองเอกสำรทุกแผ่น แสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถูกต้อง โดย
แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง ประตู หน้ำต่ำง ลิฟท์ บันได เส้นทำงเข้ำ -ออกพนักงำน, ทำงเข้ำ
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และทำงออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) แสดงตำแหน่งกำรวำงเครื่องจักรอุปกรณ์กำรผลิต ที่สอดคล้องกับรำยกำรเครื่องจักร
2) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
3) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บภำชนะบรรจุ
4) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์
5) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณผลิตเป็นไปตำมสำยงำนกำรผลิต
6) มีกำรแบ่งกั้นห้องบรรจุหรือมีมำตรกกำรจัดกำรพื้นที่บรรจุ (กรณีผลิตน้ำบริโภคใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท , น้ำแร่ธรรมชำติ และน้ำแข็งยูนิตเพื่อกำรบริโภค ต้องมีห้องบรรจุ
โดยเฉพำะ)
7) มีพื้นที่เฉพำะ (Restricted Area) สำหรับจัดเก็บอำหำรกระป๋องที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
8) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณทำควำมสะอำดอุปกรณ์ หรือภำชนะบรรจุ แยกพื้นที่
เป็นสัดส่วนออกจำกบริเวณเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
9) มีห้องหรือตู้สำหรับเก็บสำรเคมี ทำควำมสะอำดหรือวัตถุมีพิษ แยกเก็บออกจำก
บริเวณเก็บวัตถุดิบ ภำชนะบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์
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10) แสดงตำแหน่งอ่ำงล้ำงมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเท้ำพนักงำน
11) แสดงตำแหน่งห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ที่เหมำะสม และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง
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 กรรมวิธีกำรผลิตอำหำรโดยละเอียด (เฉพำะกรณีเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มีผลต่อ
กรรมวิธีกำรผลิตอำหำร) เช่น แสดงอุณภูมิและเวลำที่ใช้ เป็นต้น และแผนภูมิกรรมวิธีกำร
ผลิตที่สอดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดงไว้ในแปลนพื้นและในรำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร โดย
ต้องระบุหมำยเลขเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตด้วย
2.3 ปริมำณกำรผลิตอำหำรแต่ละประเภท ต่อวัน ต่อสัปดำห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
2.4 วิธีกำรทำควำมสะอำดเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิต รวมถึงภำชนะบรรจุ (ถ้ำมี) พร้อม
แจ้งสำรที่ใช้ในกำรล้ำงทำควำมสะอำดด้วย
- หำกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรผลิตร่วมกันสำหรับกำรผลิตอำหำรหลำยชนิด ต้องมี
มำตรกำรป้ องกันกำรปนเปื้ อนที่เหมำะสมเพิ่มเติม เช่น คู่มือกำรท ำควำมสะอำด กำรทดสอบ
ควำมสะอำด (Swap Test/ Rinse Test) กำรทดสอบกำรตกค้ำงของสำรเคมีที่ใช้ทำควำมสะอำด
บรรจุ เช่ น COA ที่ แสดงคุ ณ ภำพและควำมปลอดภั ย และวิ ธีกำรตรวจสอบสภำพและควำม
สมบูรณ์
2.5 จำนวนคนงำนชำย-หญิง
3. เอกสำรตำมที่กำหนดในหลักเกณฑ์ GMP หรือตำมที่ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
กำหนดไว้ ต้องแนบเพิ่มเติม
3.1 กรณีผลิตน้ำแร่ธรรมชำติ
1) สำเนำผลวิเครำะห์น้ำดิบ ตำมประกำศน้ำแร่ธรรมชำติ
2) สำเนำผลวิเครำะห์ปริมำณแร่ธำตุสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของแหล่งน้ำนั้นๆ
3) รำยงำนกำรตรวจสอบแหล่งน้ำบำดำล ต้องจัดทำโดยนักธรณีที่ทำงำนสังกัดภำครัฐ หรือ
ตรวจสอบรำยชื่อนักธรณีวิทยำได้จำกเว็บไซต์กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
4) สำเนำใบอนุญำตขุดเจำะน้ำบำดำล จำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
5) สำเนำใบอนุญำตใช้น้ำบำดำล จำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ต้องระบุวัตถุประสงค์เพื่อ
ธุรกิจ (กำรค้ำ)
3.2 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำ
1) เอกสำรวิชำกำรศึกษำกำรทดสอบกำรกระจำยควำมร้อนในเครื่องฆ่ำเชื้อ (Temperature
Distribution)
2) เอกสำรวิชำกำรศึกษำอัตรำกำรแทรกผ่ำนควำมร้อนในผลิตภัณฑ์อำหำรแต่ละชนิด แต่ละ
ขนำดบรรจุ เพื่อกำหนดอุณหภูมิและเวลำในกำรฆ่ำเชื้อ (Heat Penetration)
3) หลักฐำนแสดงกรรมวิธีที่กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Schedule Process)
4) หลักฐำนแสดงผู้กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)
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3.3 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)
3.4 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)
3.5 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
แสดงรำยละเอี ย ดคุ ณ ภำพมำตรฐำนของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ท ดสอบ กำรออกแบบกำรศึ ก ษำ
ผลกำรศึกษำ และสรุปผลกำรศึกษำ
2) ผลกำรทดสอบอำยุกำรเก็บรักษำ (Shelf-life Study)
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร
5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสัญญำเช่ำสถำนที่ผลิตและสถำนที่เก็บ
อำหำร (กรณีที่ผู้ดำเนินกิจกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์)
1) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่หรือผู้ให้เช่ำเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้ให้เช่ำ
2) กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่หรือผู้ให้เช่ำเป็นนิติบคุ คล ให้แนบหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผูม้ ีอำนำจตำมหนังสือรับรอง
เอกสำรหลักฐำนในข้อ 4 และ 5 ใช้เฉพำะกรณีเพิ่มอำคำรผลิตและเก็บอำหำรไปจำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำตไว้
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

6. 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
7. หนังสือมอบอำนำจทั่วไป (กรณีผดู้ ำเนินกิจกำรไม่ได้มำยื่นเอกสำรด้วยตัวเอง)
จำนวน 1 ฉบับ สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/32-proxy_rev_05.pdf
โดยต้องระบุอำนำจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคำขอ/แก้ไขเพิม่ เติม/ลงชื่อรับทรำบข้อบกพร่อง
และติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้รับมอบอำนำจ 1 คน
1) กรณี ยื่นหนั งสือมอบอำนำจฉบับจริง และผู้มอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบ
สำเนำบัตรประชำชนผู้มอบอำนำจและสำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
2) กรณียื่นหนังสือมอบอำนำจฉบับจริง และมอบอำนำจเป็นนิติบุคคล จำนวนผู้มอบอำนำจ
ต้องครบถ้วนตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล
พร้อมสำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลและ
สำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
3) กรณี ยื่นสำเนำหนังสือมอบอำนำจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจแล้ว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
หมำยเหตุ 1. เอกสำรที่เป็นสำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำโดยผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจทั่วไปที่มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรได้
2. ยื่นเอกสำรประกอบกำรขอตรวจประเมิน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องเข้ำ-ออกด้ำนกำรบริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (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)
ขั้นตอนที่ 4 ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ขั้นตอนที่ 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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