แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกขอบกพรอง
การขอเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสถานที่ผลิตอาหารที่เขาขายโรงงาน (แบบ อ.1) หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพเปนสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.1)
******** ตองนำเอกสารนี้และใบรับคำขอ แนบมาพรอมการแกไขขอบกพรอง (ถามี) ในครั้งตอไป ********

สำหรับผูประกอบการ
สำหรับเจาหนาที่
1. ตรวจสอบชองทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซตกองอาหาร
 ยื่น ที่ OSSC สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. กรอกรายละเอียดขอมูลเบื้องตน
ชื่อ-สกุลผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ.....................................................................................
โทรศัพท...................................................... E-mail :...........................................................
ชื่อสถานที่ผลิต.......................................................................................................................
1. ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูยื่นคำขอตองจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางนี้และตรวจสอบตนเอง
ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
โดยทำเครื่องหมาย กรณีครบถวนตามขอกำหนด
หรือทำเครื่องหมาย  กรณีไมครบถวน
หรือทำเครื่องหมาย - กรณีไมจำเปนตองมี
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นรายละเอียดใหเจาหนาที่จัดทำฐานขอมูลหลัก (Master Data) (เฉพาะกรณีที่ผานการตรวจประเมินกับหนวยตรวจประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับ อย.) ผูประกอบการที่จัดทำ Master Data ในขั้นตอนยื่นคำขอตรวจประเมินแลว ใหเตรียมเฉพาะเอกสารในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 เปดสิทธิเขาใชงานผานระบบ e-submission
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม และศึกษารายละเอียดหลักฐานและเงื่อนไขตางๆ ไดที่เว็บไซต http://food.fda.moph.go.th/ESub/
คำอธิบาย การขอเปลี่ยนแปลงสภาพของสถานที่ผลิตอาหารเปนเขาขายโรงงาน หรือ ไมเขาขายโรงงาน ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงกำลังแรงมา หรือ
จำนวนคนงาน ผูประกอบการตองดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงสภาพกับหนวยงานเดิม (อย./จังหวัด) ที่เปนผูอนุญาตสถานที่ผลิตใหเปนที่เรียบรอยกอน
จึงจะสามารถยื่นคำขออื่น ๆ ไดตามสถานะที่ไดรับอนุญาตใหม เชน การเพิ่มประเภท/กรรมวิธีการผลิต การยายสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร เปนตน
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
ผูยื่นคำขอ เจาหนาที่
บันทึกขอบกพรอง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
1. เอกสารผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
1.1 แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (Audit Report) โดยขอบขาย
ของประเภทอาหารที่ระบุในรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ตองครอบคลุมประเภท
อาหารที่ จะขออนุ ญ าต และ Audit report มี อายุไม เกิ น 1 ป นั บ จากวัน ที่ ออกเอกสาร
รับรอง หรือยังไมหมดอายุ
1.2 รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย
(Audit Report) กรณีผลิตอาหารอื่นที่ไมไดบังคับใชตาม ป.สธ. ฉบับที่ 420
กรณี สถานที่ผลิตอาหารที่ผานการตรวจจากหนวยตรวจรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ให
แนบเอกสารผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เพิ่มเติมจากขอ 1.1 และ 1.2 ดังนี้
1.3 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอกำหนดพื้นฐาน และขอกำหนด
เฉพาะ 1, 2 หรือ 3 (ถามี)
1.4 บันทึกการตรวจสถานที่คัดและบรรจุผักหรือผลไมสดบางชนิด (ถามี)
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2. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ตอไปนี้ อยางละ 1 ฉบับ ตองระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผน และลงนามรับรองเอกสารทุกแผน
2.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง แสดงชื่อถนน
และจุดสังเกตของสถานที่ขออนุญาต เชน หนวยราชการ วัด โรงเรียน
2.2 แผนผังแสดงตำแหนงพรอมประโยชนใชสอยของอาคารตางๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่
ผลิตและบริเวณใกลเคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบการบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และบอบาดาล (ถามี)
2.3 แบบแปลนพื้นทุกชัน้ (ทั้งที่ใชและไมใชในการผลิต) ตองแสดงระยะและมาตราสวน
ใหถูกตอง โดยแสดงสัญลักษณ เชน ผนัง ประตู หนาตาง ลิฟท บันได เสนทางเขา-ออก
พนักงาน, ทางเขาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ และทางออกผลิตภัณฑ รวมทั้งแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติม ดังนี้
1) แสดงตำแหนงการวางเครื่องจักรอุปกรณการผลิต ที่สอดคลองกับรายการเครื่องจักร
2) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
3) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
4) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ
5) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณผลิตเปนไปตามสายงานการผลิต
6) มีการแบงกั้นหองบรรจุหรือมีมาตรกการจัดการพื้นที่บรรจุ (กรณีผลิตน้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท, น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งยูนิตเพื่อการบริโภค ตองมีหองบรรจุโดยเฉพาะ)
7) มีพื้นที่เฉพาะ (Restricted Area) สำหรับจัดเก็บอาหารกระปองที่ผานการฆาเชื้อแลว
8) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณทำความสะอาดอุปกรณ หรือภาชนะบรรจุ แยกพื้นที่เปน
สัดสวนออกจากบริเวณเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
9) มีหองหรือตูสำหรับเก็บสารเคมีทำความสะอาดหรือวัตถุมีพิษ แยกเก็บออกจากบริเวณ
เก็บวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ หรือผลิตภัณฑ
10) แสดงตำแหนงอางลางมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเทาพนักงาน
11) แสดงตำแหนงหองสวม อางลางมือ ที่เหมาะสม และไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง
12) แสดงตำแหนงบันไดหรือลิฟท (ถามี)
13) แสดงตำแหนงทอหรือทางระบายน้ำ
14) แสดงมาตรการหรือวิธีการในการปองกันสัตวและแมลงเขาสูบริเวณสถานที่ผลิต เชน
มานกันแมลง เครื่องดักแมลง เปนตน
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิตอื่นๆ
3.1 รายการเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ การผลิต ที่ ใชไฟฟ าหรือใชความรอนจาก
เชื้อเพลิงตางๆ เชน แกส โดยระบุแรงมาเปรียบเทียบแตละรายการ และแสดงแรงมารวม
3.2 กรรมวิธีการผลิตอาหารทุกประเภทที่ยื่นขอโดยละเอียด เชน แสดงอุณภูมิและเวลาที่
ใช เปนตน และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคลองกับเครื่องจักรที่แสดงไวในแปลนพื้น
และในรายการเครื่องมือเครื่องจักร โดยตองระบุหมายเลขเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
ดวย พรอมทั้งระบุชนิดภาชนะบรรจุ และวิธีการบริโภคหรือวิธีการใช
3.3 ที่ ม าของน้ ำที่ ใช ในการผลิ ต เชน น้ำที่ ใชเป น สวนผสมในอาหารหรือน้ ำที่ ใชผ ลิต /
น้ำแข็งที่ใชผสมหรือสัมผัสอาหาร/ น้ำที่ใชลางภาชนะบรรจุ อุปกรณ และเครื่องจักรตางๆ
(แจงกรรมวิธีการปรับคุณภาพของน้ำ) (กรณีใชน้ำหรือน้ำแข็งเปนสวนผสมหรือสัมผัสกับ
อาหารที่พรอมบริโภคไดทันที ตองมีผลวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานตามประกาศน้ำหรือน้ำแข็ง)

บันทึกขอบกพรอง
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3.4 สูตรสวนประกอบของอาหารเปนรอยละของน้ำหนัก (สูตรคิดเปน 100%) และแสดง
ที่มาของวัตถุดิบแตละรายการ เชน เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) กรณีที่วัตถุดิบไมมีเลข อย.
สามารถใช COA หรือจัดทำรายละเอียด Specification หรือวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบนั้นๆ
3.5 ปริมาณการผลิตอาหารแตละประเภท ตอวัน ตอสัปดาห หรือตอเดือนแลวแตกรณี
3.6 วิธีการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต รวมถึงภาชนะบรรจุ (ถามี) พรอม
แจงสารที่ใชในการลางทำความสะอาดดวย
- หากใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการผลิตรวมกันสำหรับการผลิตอาหารหลายชนิด ตองมี
มาตรการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสมเพิ่มเติม เชน คูมือการทำความสะอาด การทดสอบ
ความสะอาด (Swap Test/ Rinse Test) การทดสอบการตกค างของสารเคมี ที่ ใชทำความ
สะอาดบรรจุ เชน COA ที่แสดงคุณภาพและความปลอดภัย และวิธีการตรวจสอบสภาพและ
ความสมบูรณ
3.7 วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย (ความถี่)
3.8 จำนวนคนงานชาย-หญิง การแตงกาย จำนวนหองน้ำ และจำนวนอางลางมือหนาหรือ
ในหองสวม
4. เอกสารตามที่กำหนดในหลักเกณฑ GMP หรือตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว ตองแนบเพิ่มเติม
4.1 กรณีผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
1) สำเนาผลวิเคราะหน้ำดิบ ตามประกาศน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
2) หลักฐานผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง
บริโภค ที่ผานกรรมวิธีการกรอง
3) หลั กฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ ปดสนิท ประจำ
สถานที่ผลิต
4.2 กรณีผลิตน้ำแรธรรมชาติ
1) สำเนาผลวิเคราะหน้ำดิบ ตามประกาศน้ำแรธรรมชาติ
2) สำเนาผลวิเคราะหปริมาณแรธาตุสำคัญที่เปนคุณสมบัติของแหลงน้ำนั้นๆ
3) รายงานการตรวจสอบแหล งน้ ำบาดาล ต องจั ดทำโดยนั กธรณี ที่ ทำงานสั งกั ดภาครั ฐ หรื อ
ตรวจสอบรายชื่อนักธรณีวิทยาไดจากเว็บไซตกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
4) สำเนาใบอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
5) สำเนาใบอนุญาตใชน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตองระบุวัตถุประสงคเพื่อ
ธุรกิจ (การคา)
6) หลักฐานผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง
บริโภค ที่ผานกรรมวิธีการกรอง
7) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตน้ำแรธรรมชาติ ประจำสถานที่ผลิต
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4.3 กรณีผลิตน้ำแข็งบริโภค
1) สำเนาผลวิเคราะหน้ำที่ใชผลิต ตามประกาศน้ำแข็ง
2) หลักฐานผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง
บริโภค ที่ผานกรรมวิธีการกรอง
3) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตน้ำแข็ง ประจำสถานที่ผลิต
4.4 กรณีผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน
โดยวิธีพาสเจอไรซ
1) มาตรการการในการควบคุมหรือลดอันตรายจากยาปฏิชีวนะ
2) มาตรการการในการควบคุมจำนวนเชื้อจุลินทรียเริ่มตนในน้ำนมดิบ
3) หลักฐานผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย
ความรอนโดยวิธีพาสเจอไรซ
4) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี
ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรซ ประจำสถานที่ผลิต
4.5 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ำ
1) เอกสารวิ ช าการศึ ก ษ าการทดสอบการกระจายความร อ นในเครื่ อ งฆ า เชื้ อ
(Temperature Distribution)
2) เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑอาหารแตละชนิด แต
ละขนาดบรรจุ เพื่อกำหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อ (Heat Penetration)
3) หลักฐานแสดงกรรมวิธีที่กำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Schedule Process)
4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)
5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ชนิดที่มีความเปน
กรดต่ำ ประจำสถานที่ผลิต
7) กรณี ใชวิธีการควบคุมคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหาร (Water activity control method)
เพื่อยับยั้งการงอกของสปอรคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม โดยควบคุมใหผลิตภัณฑมีคา ไมเกิน 0 .92
ใหแนบเอกสารขั้นตอนวิธีการควบคุมคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหาร พรอมทั้งระบุปจจัย
วิกฤตที่เกี่ยวของ การสุมตัวอยาง การตรวจสอบ และบันทึกผลการตรวจสอบคาวอเตอร
แอคติวิตี้ของอาหาร
4.6 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดทีป่ รับกรด
1) เอกสารการศึ กษากระจายความร อนในเครื่ องฆ าเชื้ อและการแทรกผ านความร อนใน
ผลิตภัณฑ รวมทั้งวิธีที่กำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน หรือ เอกสารวิชาการที่ใช
อางอิงอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆาเชื้อผลิตภัณฑแตละชนิด
2) เอกสารแสดงวิธีการปรับสภาพอาหารใหเปนกรด และปจจัยวิกฤตที่ตองควบคุมใหคาความ
เปนกรด-ดางเขาสูสมดุล (Equilibrium pH) ไมเกิน 4.6
3) เอกสารแสดงวิธีการเก็บตัวอยางและวัดคาความเปนกรด-ดาง ตามความถี่ที่เหมาะสม
พรอมทั้งระบุเครื่องมือที่ใชและคา pH เปาหมาย
4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)

หนา 4/7

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ชนิดที่ปรับกรด
ประจำสถานที่ผลิต
4.7 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ำหรืออาหารปรับกรด
โดยใชกรรมวิธผี ลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic System)
1) Aseptic Machine Diagram (แผนภูมิการผลิต) ที่แสดงเครื่องจักร อุปกรณ และทอตางๆ
โดยระบุ ต ำแหน งอุ ป กรณ ใน diagram ดั งนี้ อุ ป กรณ ที่ ใช ในการควบคุ มอั ตราการไหล
(Metering/Timing Pump), อุ ป กรณ วั ดอั ต ราการไหล (Flow Meter), เครื่ องวั ดอุ ณ หภู มิ
(TID), เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (TRC), ทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube), อุปกรณการเปลี่ยนทิศ
ทางการไหล (FDD), อุ ป กรณ ส ร า งความดั น (Backpressure Valve), แผ น กรองอากาศ
(Sterile Filter)
2) Approval Thermal Process ป จ จั ย วิ ก ฤตที่ ต อ งควบคุ ม ต อ งกำหนดโดย Process
Authority (PA) ดั งนี้ ค า F0 , อุ ณ หภู มิ แ ละระยะเวลาในการฆ าเชื้ อ, อั ต ราการไหลของ
ผลิตภัณฑ, คาความขนหนืดหรือคาความถวงจำเพาะหรือคาปริมาณของแข็งในน้ำ, คา pH
(กรณีปรับกรด)
3) Aseptic Process Inspection แจงอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้ออุปกรณกอนการผลิต
(Pre-sterilization) ต อ งกำหนดโดย Process Authority (PA) หรื อ ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งจั ก ร,
กำหนดการฆาเชื้อบรรจุภัณฑกอนการบรรจุ
4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)
5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตอาหารโดยใชกรรมวิธีผลิตแบบปลอดเชื้อ ประจำ
สถานที่ผลิต
4.8 กรณีผลิตการคัดและบรรจุผักหรือผลไมสดบางชนิด
1) หลักฐานแสดงวาแหลงเพาะปลูกมีระบบควบคุมการใชสารเคมีในการเพาะปลูกที่ปลอดภัย
2) ทะเบียนเกษตรกร
3) ทะเบียนผูรวบรวม หรือผูจัดหา (ถามี)
4.9 กรณี ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ให ใช ก ระบวนการพาสเจอร ไรส ด ว ยการใช ค วามดั น สู ง
(High-Pressure Processing (HPP))
1) รายงานผลการศึ ก ษา Inoculated Pack/Challenge Study ประเภท Pathogen
Inactivation Study หรื อ ประเภท Combined Growth and Inactivation Study ต อ ง
แสดงรายละเอียดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑที่ใชทดสอบ การออกแบบการศึกษา ผล
การศึกษา และสรุปผลการศึกษา
2) ผลการทดสอบอายุการเก็บรักษา (Shelf-life Study)
4.10 กรณี ผ ลิ ต เมล็ ด กั ญ ชง น้ ำ มั น จากเมล็ ด กั ญ ชง โปรตี น จากเมล็ ด กั ญ ชง และ
ผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจาก
เมล็ดกัญชง
1) หลักฐานการบันทึกรับ-จายเมล็ดกัญชง (กรณีใชเมล็ดกัญชงเปนวัตถุดิบ)
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2) หลักฐานแสดงแหลงที่มาของวัตถุดิบเมล็ดกัญชงที่จะนำมาใชในการผลิต ไดรับอนุญาต
ถูกตองตามกฎหมาย (กรณีใชเมล็ดกัญชงเปนวัตถุดิบ)
3) หลักฐานการขึ้ นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหล งที่มาของ
วัตถุดิบน้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือ โปรตี นจากเมล็ดกัญชง หรือ ผลิตภัณฑ อาหารที่มี
สวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง (กรณีแบง
บรรจุ)
4.11 กรณีผลิตผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนประกอบของสวนของกัญชาหรือกัญชง
1) หลักฐานบันทึกการรับ-จายสวนของกัญชาหรือกัญชงที่ใชเปนวัตถุดิบ
2) หลั ก ฐานแสดงแหลงที่ มาของสวนของกัญ ชาหรือกัญ ชง ที่ จะนำมาใช เป น วัตถุดิบ ใน
การผลิต ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
3) หลักฐานการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหลงที่มาของ
ผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนประกอบของสวนของกัญชาหรือกัญชง (กรณีแบงบรรจุ)
4.12 กรณีผลิตผลิตภัณฑอาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเปนสวนประกอบ
1) หลักฐานบันทึกการรับ-จายสารสกัดแคนนาบิไดออล
2) หลั ก ฐานแสดงแหลงที่ ม าของสารสกั ด แคนนาบิ ไดออล ที่ จ ะนำมาใช เป น วัต ถุ ดิ บ ใน
การผลิต ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
3) ขอกำหนดเฉพาะ (Specification) หรือ COA ของวัตถุดิบสารสกัดแคนนาบิไดออล
4) หลักฐานการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหลงที่มาของ
ผลิตภัณฑอาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเปนสวนประกอบ (กรณีแบงบรรจุ)
5. ภาพถาย (ภาพสี) ตองระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผน และลงนามรับรองเอกสารทุกแผน
5.1 ภาพถายดานนอกอาคารผลิต แสดงใหเห็นถึงโครงสรางและวัสดุในการกอสราง
- แสดงดานหนาอาคารผลิต และดานขางอาคารผลิต
5.2 ภาพถ ายภายในอาคารผลิ ต แสดงให เห็ น ถึงการใชงานกิจ กรรมต างๆ ตำแหน ง
เครื่องจักร และลำดับสายการผลิต
- สถานที่ผลิต แสดงใหเห็นพื้นที่และเครื่องมือเครื่องจักร ตางๆ ทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร
ผลิตเป นไปตามลำดับสายงานผลิตที่จะขออนุญ าต ตั้งแตรับวัตถุดิบไปจนถึงการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑสำเร็จรูป
- สถานที่เก็บอาหาร แสดงใหเห็นพื้นที่ภายในอาคารที่จะขออนุญาต ซึ่งมีชั้นหรือพาเลท
สำหรับจัดเก็บอาหาร
6. เอกสารหลักฐานมอบอำนาจทั่วไป (กรณีผูดำเนินกิจการไมไดมายื่นเอกสารดวยตัวเอง
เฉพาะสถานที่ผลิตอาหารที่ผานการตรวจจากหนวยตรวจรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.) จำนวน 1 ฉบับ
1. กรณียื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และผูมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบ
สำเนาบัตรประชาชนผูมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอำนาจ
2. กรณี ยื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และมอบอำนาจเปนนิติบุคคล จำนวนผูมอบ
อำนาจตองครบถวนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และตองแนบหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล พรอมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผูมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลและสำเนาบัตรประชาชนผูรบั มอบอำนาจ
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3. กรณียื่นสำเนาหนังสือมอบอำนาจ ตองเปนฉบับที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจาหนาที่ผูมีอำนาจแลว พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
หมายเหตุ 1. เอกสารที่เปนสำเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผูดำเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผูรับมอบอำนาจทั่วไปที่มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารได และแปลงขอมูลเปน PDF (สำหรับนำเขาขอมูลในระบบ e-submission)
2. การยื่นแบบ อ.1 หรือ สบ.1 เพื่อเปลี่ยนสภาพสถานที่ผลิตอาหารใหดำเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีเคยไดรับการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารจาก อย. (หลักที่ 3 ของเลขสถานที่ผลิตอาหาร เปน 1) ใหจัดเตรียมเอกสารเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 2 และยื่นคำขอที่ศูนยรับเรื่องเขา-ออกดานการบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 อย. (ติดตอนัด
หมายเพื่อยื่นเอกสารที่เบอรโทร. 0 2590 7606-7)
2.2 กรณี เคยไดรับการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารจาก สวนภูมิภาค (หลักที่ 3 ของสถานที่ผลิตอาหาร เปน 2) ใหจัดเตรียมเอกสาร
เฉพาะขั้นตอนที่ 2 และยื่นคำขอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเคยใหการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
** หากใชผลการตรวจประเมินกับหนวยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. จะตองยื่นเอกสารจัดทำฐานขอมูลหลัก (Master Data) ในขั้นตอนที่ 1 ดวย
3. วันที่นัดหมายเพื่อฟงผลการพิจารณาเปนไปตามใบนัดรับฟงผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสารคำขอ
4. หากพบขอบกพรองตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับแตวันถัดจากวันที่รับฟงผลการพิจารณาเอกสาร หากพนกำหนดจะ
ยกเลิกและสงคืนคำขอตอไป
(สำหรับผูประกอบการ)
(สำหรับเจาหนาที่)
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคำขอ
สรุปผลการรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ)  รับคำขอเพราะเอกสารครบถวน
(..............................................................)
 รับคำขอแตมีเงื่อนไข เพราะเอกสารไมครบถวน
วันที่................................................................
พบขอบกพรองตามที่ระบุขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทำการ
นับแตวันถัดจากวันที่รับคำขอ หากพนกำหนดจะยกเลิกและสงคืนคำขอตอไป
ลงชื่อ..........................................................เจาหนาทีผ่ ูพิจารณา
วันที่...........................................................
ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)
ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)
ขาพเจาไดยื่นเอกสารการแกไขขอบกพรอง จำนวน....…...รายการ ตามที่  แกไขขอบกพรองครบถวน
ระบุในบันทึกขอบกพรองแลว
ลงชื่อ............................................................ (ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ) ลงชื่อ............................................พนักงานเจาหนาที่ผูพิจารณา
(..............................................................)
วันที่..............................................
วันที่................................................................
รับคืนคำขอ
สงคืนคำขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ) ขอสงคืนคำขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
(..............................................................)
 ไมมาแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กำหนด
วันที่................................................................
 การแกไขขอบกพรอง ไมครบถวน
ทานมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหมโดยจัดเตรียมเอกสารใหครบถวนและสอดคลอง
เปนไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคำขอครั้งนี้ก็ได
ขอใหยื่นคำอุทธรณเปนหนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได ภายใน 15 วันทำการ นับแตวันที่ไดรับแจง
ลงชื่อ...........................พนักงานเจาหนาที่ผูพิจารณา วันที่.........................
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