
 

แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกขอบกพรอง 

การขอเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสถานที่ผลิตอาหารที่เขาขายโรงงาน (แบบ อ.1) หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพเปนสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน 

(แบบ สบ.1) 
******** ตองนำเอกสารนี้และใบรับคำขอ แนบมาพรอมการแกไขขอบกพรอง (ถามี) ในคร้ังตอไป ******** 

สำหรับผูประกอบการ สำหรับเจาหนาที ่

1. ตรวจสอบชองทางการยื่น ดูรายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซตกองอาหาร 
 

 ย่ืน ท่ี OSSC สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา 

 ย่ืน ท่ี กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  

2. กรอกรายละเอยีดขอมูลเบื้องตน 

ชื่อ-สกุลผูย่ืนคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ..................................................................................... 

โทรศัพท...................................................... E-mail :........................................................... 

ชื่อสถานท่ีผลิต....................................................................................................................... 

 

3. ผูยื่นคำขอตองจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางนี้และตรวจสอบตนเอง 

โดยทำเคร่ืองหมาย  กรณีครบถวนตามขอกำหนด     

หรือทำเคร่ืองหมาย  กรณีไมครบถวน   

หรือทำเคร่ืองหมาย  -   กรณีไมจำเปนตองมี 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร  

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นรายละเอียดใหเจาหนาที่จัดทำฐานขอมูลหลัก (Master Data) (เฉพาะกรณีท่ีผานการตรวจประเมินกับหนวยตรวจประเมินที่ขึ้น

ทะเบยีนกับ อย.) ผูประกอบการที่จัดทำ Master Data ในขั้นตอนยื่นคำขอตรวจประเมินแลว ใหเตรียมเฉพาะเอกสารในขั้นตอนที่ 2  

ขั้นตอนที่ 2 เปดสิทธิเขาใชงานผานระบบ e-submission  

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม และศึกษารายละเอียดหลักฐานและเงื่อนไขตางๆ ไดที่เว็บไซต http://food.fda.moph.go.th/ESub/ 

คำอธิบาย การขอเปลี่ยนแปลงสภาพของสถานท่ีผลิตอาหารเปนเขาขายโรงงาน หรือ ไมเขาขายโรงงาน ซ่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงกำลังแรงมา หรือ 

จำนวนคนงาน ผูประกอบการตองดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงสภาพกับหนวยงานเดิม (อย./จังหวัด) ที่เปนผูอนุญาตสถานท่ีผลิตใหเปนท่ีเรียบรอยกอน    

จึงจะสามารถยื่นคำขออื่น ๆ ไดตามสถานะที่ไดรับอนุญาตใหม  เชน การเพ่ิมประเภท/กรรมวิธีการผลิต การยายสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร เปนตน   

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร ผูยื่นคำขอ

ตรวจสอบ 

เจาหนาที่

ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1. เอกสารผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 

      1.1 แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหาร (Audit Report) โดยขอบขาย

ของประเภทอาหารท่ีระบุในรายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีตองครอบคลุมประเภท

อาหารท่ีจะขออนุญาต และ Audit report มีอายุไมเกิน 1 ป นับจากวันท่ีออกเอกสาร

รับรอง หรือยังไมหมดอายุ 

   

      1.2 รายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย 

(Audit Report) กรณีผลิตอาหารอ่ืนท่ีไมไดบังคับใชตาม ป.สธ. ฉบับท่ี 420  

   

กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่ผานการตรวจจากหนวยตรวจรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ให

แนบเอกสารผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เพ่ิมเติมจากขอ 1.1 และ 1.2 ดังนี้ 

   

      1.3 บันทึกการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหาร ตามขอกำหนดพ้ืนฐาน และขอกำหนด

เฉพาะ 1, 2 หรือ 3 (ถามี) 

   

      1.4 บันทึกการตรวจสถานท่ีคัดและบรรจุผักหรือผลไมสดบางชนิด (ถามี)    
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร ผูยื่นคำขอ
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เจาหนาที่

ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

2. แผนท่ี แผนผัง แบบแปลน ตอไปนี้ อยางละ 1 ฉบับ ตองระบุชื่อและท่ีต้ังทุกแผน และลงนามรับรองเอกสารทุกแผน 

    2.1 แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีผลิตและสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง แสดงชื่อถนน

และจุดสังเกตของสถานท่ีขออนุญาต เชน หนวยราชการ วัด โรงเรียน 

   

    2.2 แผนผังแสดงตำแหนงพรอมประโยชนใชสอยของอาคารตางๆ ในบริเวณท่ีตั้งของสถานท่ี

ผลิตและบริเวณใกลเคียงโดยรอบ รวมท้ังระบบการบำบัดน้ำเสียหรือน้ำท้ิง และบอบาดาล (ถามี) 

   

    2.3 แบบแปลนพ้ืนทุกชัน้ (ท้ังท่ีใชและไมใชในการผลิต) ตองแสดงระยะและมาตราสวน

ใหถูกตอง โดยแสดงสัญลักษณ เชน ผนัง ประตู หนาตาง ลิฟท บันได เสนทางเขา-ออก

พนักงาน, ทางเขาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ และทางออกผลิตภัณฑ รวมท้ังแสดงรายละเอียด

เพ่ิมเติม ดังนี ้

1) แสดงตำแหนงการวางเครื่องจกัรอุปกรณการผลิต ท่ีสอดคลองกับรายการเครื่องจักร 

2) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ 

3) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ 

4) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ 

5) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณผลิตเปนไปตามสายงานการผลิต 

6) มีการแบงกั้นหองบรรจุหรือมีมาตรกการจัดการพ้ืนท่ีบรรจุ (กรณีผลิตน้ำบริโภคในภาชนะ

บรรจุท่ีปดสนิท, น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งยูนิตเพ่ือการบริโภค ตองมีหองบรรจุโดยเฉพาะ) 

7) มีพ้ืนท่ีเฉพาะ (Restricted Area) สำหรับจัดเก็บอาหารกระปองท่ีผานการฆาเชื้อแลว  

8) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณทำความสะอาดอุปกรณ หรือภาชนะบรรจุ แยกพ้ืนท่ีเปน

สัดสวนออกจากบริเวณเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

9) มีหองหรือตูสำหรับเก็บสารเคมีทำความสะอาดหรือวัตถุมีพิษ แยกเก็บออกจากบริเวณ

เก็บวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ หรือผลิตภัณฑ 

10) แสดงตำแหนงอางลางมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเทาพนักงาน 

11) แสดงตำแหนงหองสวม อางลางมือ ท่ีเหมาะสม และไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 

12) แสดงตำแหนงบันไดหรือลิฟท (ถามี) 

13) แสดงตำแหนงทอหรือทางระบายน้ำ 

14) แสดงมาตรการหรือวิธีการในการปองกันสัตวและแมลงเขาสูบริเวณสถานท่ีผลิต เชน 

มานกันแมลง เครื่องดักแมลง เปนตน 

   

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิตอื่นๆ   

3.1 รายการเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา อุปกรณการผลิต ท่ีใชไฟฟาหรือใชความรอนจาก

เชื้อเพลิงตางๆ เชน แกส โดยระบุแรงมาเปรียบเทียบแตละรายการ และแสดงแรงมารวม 

   

  3.2 กรรมวิธีการผลิตอาหารทุกประเภทท่ีย่ืนขอโดยละเอียด เชน แสดงอุณภูมิและเวลาท่ี

ใช เปนตน และแผนภูมิกรรมวิธีการผลิตท่ีสอดคลองกับเคร่ืองจักรท่ีแสดงไวในแปลนพ้ืน

และในรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร โดยตองระบุหมายเลขเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต

ดวย พรอมท้ังระบุชนิดภาชนะบรรจุ และวิธีการบริโภคหรือวิธีการใช 

   

  3.3 ท่ีมาของน้ำท่ีใชในการผลิต เชน น้ำท่ีใชเปนสวนผสมในอาหารหรือน้ำท่ีใชผลิต/ 

น้ำแข็งท่ีใชผสมหรือสัมผัสอาหาร/ น้ำท่ีใชลางภาชนะบรรจุ อุปกรณ และเคร่ืองจักรตางๆ 

(แจงกรรมวิธีการปรับคุณภาพของน้ำ) (กรณีใชน้ำหรือน้ำแข็งเปนสวนผสมหรือสัมผัสกับ

อาหารท่ีพรอมบริโภคไดทันที ตองมีผลวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานตามประกาศน้ำหรือน้ำแข็ง) 
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  3.4 สูตรสวนประกอบของอาหารเปนรอยละของน้ำหนัก (สูตรคิดเปน 100%) และแสดง

ท่ีมาของวัตถุดิบแตละรายการ เชน เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) กรณีท่ีวัตถุดิบไมมีเลข อย. 

สามารถใช COA หรือจัดทำรายละเอียด Specification หรือวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบนั้นๆ 

   

  3.5 ปริมาณการผลิตอาหารแตละประเภท ตอวัน ตอสัปดาห หรือตอเดือนแลวแตกรณ ี    

  3.6 วิธีการทำความสะอาดเคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิต รวมถึงภาชนะบรรจุ (ถามี) พรอม

แจงสารท่ีใชในการลางทำความสะอาดดวย 

- หากใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการผลิตรวมกันสำหรับการผลิตอาหารหลายชนิด ตองมี

มาตรการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม เชน คูมือการทำความสะอาด การทดสอบ

ความสะอาด (Swap Test/ Rinse Test) การทดสอบการตกคางของสารเคมีท่ีใชทำความ

สะอาดบรรจุ เชน COA ท่ีแสดงคุณภาพและความปลอดภัย และวิธีการตรวจสอบสภาพและ

ความสมบูรณ 

   

  3.7 วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย (ความถี่)    

  3.8 จำนวนคนงานชาย-หญิง การแตงกาย จำนวนหองน้ำ และจำนวนอางลางมือหนาหรือ

ในหองสวม 

   

4. เอกสารตามที่กำหนดในหลักเกณฑ GMP หรือตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว ตองแนบเพ่ิมเติม 

4.1 กรณีผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท    

  1) สำเนาผลวิเคราะหน้ำดิบ ตามประกาศน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท    

  2) หลักฐานผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง

บริโภค ท่ีผานกรรมวิธีการกรอง 

   

  3) หลักฐานการแตงต้ังผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ประจำ

สถานท่ีผลิต 

   

4.2 กรณีผลิตน้ำแรธรรมชาติ    

1) สำเนาผลวิเคราะหน้ำดิบ ตามประกาศน้ำแรธรรมชาต ิ    

2) สำเนาผลวิเคราะหปริมาณแรธาตุสำคัญท่ีเปนคุณสมบัติของแหลงน้ำนั้นๆ    

3) รายงานการตรวจสอบแหลงน้ำบาดาล ตองจัดทำโดยนักธรณีท่ีทำงานสังกัดภาครัฐ หรือ

ตรวจสอบรายชื่อนักธรณีวิทยาไดจากเว็บไซตกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

   

4) สำเนาใบอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล    

5) สำเนาใบอนุญาตใชน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตองระบุวัตถุประสงคเพ่ือ

ธุรกิจ (การคา) 

   

6) หลักฐานผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง

บริโภค ท่ีผานกรรมวิธีการกรอง 

   

7) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตน้ำแรธรรมชาติ ประจำสถานท่ีผลติ    
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4.3 กรณีผลิตน้ำแข็งบริโภค    

1) สำเนาผลวิเคราะหน้ำท่ีใชผลิต ตามประกาศน้ำแข็ง    

2) หลักฐานผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง

บริโภค ท่ีผานกรรมวิธีการกรอง 

   

3) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตน้ำแข็ง ประจำสถานท่ีผลิต    

4.4 กรณีผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน

โดยวิธีพาสเจอไรซ  

   

1) มาตรการการในการควบคุมหรือลดอันตรายจากยาปฏิชีวนะ    

2) มาตรการการในการควบคุมจำนวนเชื้อจุลินทรียเริ่มตนในน้ำนมดิบ    

3) หลักฐานผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย

ความรอนโดยวิธีพาสเจอไรซ 

   

4) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธี

ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรซ ประจำสถานท่ีผลิต 

   

4.5 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ำ    

1) เอกสารวิชาการศึ กษ าการทดสอบการกระจายความรอน ใน เครื่ อ งฆ า เชื้ อ 

(Temperature Distribution) 

   

2) เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑอาหารแตละชนิด แต

ละขนาดบรรจ ุเพ่ือกำหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อ (Heat Penetration) 

   

3) หลักฐานแสดงกรรมวิธีท่ีกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Schedule Process)    

4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)    

5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)    

6) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ชนิดท่ีมีความเปน

กรดต่ำ ประจำสถานท่ีผลิต 

   

7) กรณีใชวิธีการควบคุมคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหาร (Water activity control method)  

เพ่ือยับย้ังการงอกของสปอรคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม โดยควบคุมใหผลิตภัณฑมีคา ไมเกิน 0 .92  

ใหแนบเอกสารขั้นตอนวิธีการควบคุมคาวอเตอรแอคติวิต้ีของอาหาร พรอมท้ังระบุปจจัย 

วิกฤตที่เก่ียวของ การสุมตัวอยาง การตรวจสอบ และบันทึกผลการตรวจสอบคาวอเตอร   

แอคติวิต้ีของอาหาร 

   

4.6 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดทีป่รับกรด    

1) เอกสารการศึกษากระจายความรอนในเครื่องฆาเชื้อและการแทรกผานความรอนใน

ผลิตภัณฑ รวมท้ังวิธีท่ีกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน หรือ เอกสารวิชาการท่ีใช

อางอิงอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการฆาเชื้อผลิตภัณฑแตละชนิด 

   

2) เอกสารแสดงวิธีการปรับสภาพอาหารใหเปนกรด และปจจัยวิกฤตท่ีตองควบคุมใหคาความ

เปนกรด-ดางเขาสูสมดุล (Equilibrium pH) ไมเกิน 4.6 

   

3) เอกสารแสดงวิธีการเก็บตัวอยางและวัดคาความเปนกรด-ดาง ตามความถ่ีท่ีเหมาะสม 

พรอมท้ังระบุเครื่องมือท่ีใชและคา pH เปาหมาย 

   

4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)     
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5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)    

6) หลักฐานการแตงต้ังผูควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ชนิดท่ีปรับกรด 

ประจำสถานท่ีผลิต 

   

4.7 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความเปนกรดต่ำหรืออาหารปรับกรด 

โดยใชกรรมวิธีผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic System)  

   

1) Aseptic Machine Diagram (แผนภูมิการผลิต) ท่ีแสดงเครื่องจักร อุปกรณ และทอตางๆ 

โดยระบุตำแหนงอุปกรณใน diagram ดังนี้  อุปกรณ ท่ีใชในการควบคุมอัตราการไหล 

(Metering/Timing Pump), อุปกรณ วัดอัตราการไหล (Flow Meter), เครื่องวัดอุณหภูมิ 

(TID), เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ (TRC), ทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube), อุปกรณการเปลี่ยนทิศ

ทางการไหล (FDD), อุปกรณสรางความดัน (Backpressure Valve), แผนกรองอากาศ 

(Sterile Filter) 

   

2) Approval Thermal Process ปจจัยวิกฤตท่ีตองควบคุมตองกำหนดโดย Process 

Authority (PA) ดังนี้  คา F0 , อุณหภูมิและระยะเวลาในการฆาเชื้อ, อัตราการไหลของ

ผลิตภัณฑ, คาความขนหนืดหรือคาความถวงจำเพาะหรือคาปริมาณของแข็งในน้ำ, คา pH 

(กรณีปรับกรด)  

   

3) Aseptic Process Inspection แจงอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้ออุปกรณกอนการผลิต 

(Pre-sterilization) ตองกำหนดโดย Process Authority (PA) หรือผู ผลิตเครื่องจักร , 

กำหนดการฆาเชื้อบรรจุภัณฑกอนการบรรจุ  

   

4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)    

5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)    

6) หลักฐานการแตงต้ังผูควบคุมการผลิตอาหารโดยใชกรรมวิธีผลิตแบบปลอดเชื้อ ประจำ

สถานท่ีผลิต 

   

4.8 กรณีผลิตการคัดและบรรจุผักหรือผลไมสดบางชนิด    

1) หลักฐานแสดงวาแหลงเพาะปลูกมีระบบควบคุมการใชสารเคมีในการเพาะปลูกท่ีปลอดภัย     

2) ทะเบียนเกษตรกร    

3) ทะเบียนผูรวบรวม หรือผูจัดหา (ถามี)    

4.9 กรณีผลิตผลิตภัณฑที่ ให ใชกระบวนการพาสเจอรไรสดวยการใชความดันสูง  

(High-Pressure Processing (HPP)) 

   

1) รายงานผลการศึ กษา Inoculated Pack/Challenge Study ประเภท Pathogen 

Inactivation Study หรือ ประเภท Combined Growth and Inactivation Study ตอง

แสดงรายละเอียดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีใชทดสอบ การออกแบบการศึกษา ผล

การศึกษา และสรุปผลการศึกษา 

   

2) ผลการทดสอบอายุการเก็บรักษา (Shelf-life Study)    

4.10 กรณีผลิตเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ

ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจาก

เมล็ดกัญชง 

   

1) หลักฐานการบันทึกรับ-จายเมล็ดกัญชง (กรณีใชเมล็ดกัญชงเปนวัตถุดิบ)    
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2) หลักฐานแสดงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบเมล็ดกัญชงท่ีจะนำมาใชในการผลิต ไดรับอนุญาต

ถูกตองตามกฎหมาย (กรณีใชเมล็ดกัญชงเปนวัตถุดิบ) 

   

3) หลักฐานการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหลงท่ีมาของ

วัตถุดิบน้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือ โปรตีนจากเมล็ดกัญชง หรือ ผลิตภัณฑอาหารที่มี

สวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง (กรณีแบง

บรรจุ) 

   

4.11 กรณีผลิตผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนประกอบของสวนของกัญชาหรือกัญชง    

1) หลักฐานบันทึกการรับ-จายสวนของกัญชาหรือกัญชงท่ีใชเปนวัตถุดิบ    

2) หลักฐานแสดงแหลงท่ีมาของสวนของกัญชาหรือกัญชง ท่ีจะนำมาใชเปนวัตถุดิบใน 

การผลิต ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย  

   

3) หลักฐานการข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหลงท่ีมาของ

ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสวนประกอบของสวนของกัญชาหรือกัญชง (กรณีแบงบรรจุ) 

   

4.12 กรณีผลิตผลิตภัณฑอาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเปนสวนประกอบ    

1) หลักฐานบันทึกการรับ-จายสารสกัดแคนนาบิไดออล    

2) หลักฐานแสดงแหลงท่ีมาของสารสกัดแคนนาบิไดออล ท่ีจะนำมาใชเปนวัตถุดิบใน 

การผลิต ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย 

   

3) ขอกำหนดเฉพาะ (Specification) หรือ COA ของวัตถุดิบสารสกัดแคนนาบิไดออล    

4) หลักฐานการข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.18 หรือ สบ.3/1) แสดงแหลงท่ีมาของ

ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสารสกัดแคนนาบิไดออลเปนสวนประกอบ (กรณีแบงบรรจุ) 

   

5. ภาพถาย (ภาพสี) ตองระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผน และลงนามรับรองเอกสารทุกแผน 

    5.1 ภาพถายดานนอกอาคารผลิต แสดงใหเห็นถึงโครงสรางและวัสดุในการกอสราง 

 - แสดงดานหนาอาคารผลิต และดานขางอาคารผลิต 

   

    5.2 ภาพถายภายในอาคารผลิต แสดงใหเห็นถึงการใชงานกิจกรรมตางๆ ตำแหนง

เครื่องจักร และลำดับสายการผลิต 

 - สถานท่ีผลิต แสดงใหเห็นพ้ืนท่ีและเครื่องมือเครื่องจักร ตางๆ ท้ังภายใน-ภายนอกอาคาร

ผลิตเปนไปตามลำดับสายงานผลิตท่ีจะขออนุญาต ตั้งแตรับวัตถุดิบไปจนถึงการจัดเก็บ

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป 

- สถานท่ีเก็บอาหาร แสดงใหเห็นพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีจะขออนุญาต ซ่ึงมีชั้นหรือพาเลท

สำหรับจัดเก็บอาหาร 

   

6. เอกสารหลักฐานมอบอำนาจทั่วไป (กรณีผูดำเนินกิจการไมไดมาย่ืนเอกสารดวยตัวเอง 

เฉพาะสถานท่ีผลิตอาหารท่ีผานการตรวจจากหนวยตรวจรับรองท่ีขึ้นทะเบียนกับ อย.) จำนวน 1 ฉบับ  

1. กรณียื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และผูมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบ

สำเนาบัตรประชาชนผูมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอำนาจ 

2. กรณียื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และมอบอำนาจเปนนิติบุคคล จำนวนผูมอบ

อำนาจตองครบถวนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และตองแนบหนังสือรับรองของนิติ

บุคคล พรอมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผูมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ

บุคคลและสำเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอำนาจ  
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3. กรณียื่นสำเนาหนังสือมอบอำนาจ ตองเปนฉบับท่ีไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก

เจาหนาท่ีผูมีอำนาจแลว พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

   

หมายเหตุ 1. เอกสารท่ีเปนสำเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผูดำเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล 

หรือผูรับมอบอำนาจท่ัวไปท่ีมีอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารได และแปลงขอมูลเปน PDF (สำหรับนำเขาขอมูลในระบบ e-submission) 

2. การยื่นแบบ อ.1 หรือ สบ.1 เพ่ือเปลี่ยนสภาพสถานที่ผลิตอาหารใหดำเนินการ ดังนี้  

    2.1 กรณีเคยไดรับการอนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารจาก อย. (หลักที่ 3 ของเลขสถานท่ีผลิตอาหาร เปน 1) ใหจัดเตรียมเอกสารเฉพาะ

ขั้นตอนท่ี 2 และย่ืนคำขอท่ีศูนยรับเรื่องเขา-ออกดานการบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 อย. (ติดตอนัด

หมายเพ่ือยื่นเอกสารที่เบอรโทร. 0 2590 7606-7) 

    2.2 กรณีเคยไดรับการอนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารจาก สวนภูมิภาค (หลักที่ 3 ของสถานท่ีผลิตอาหาร เปน 2) ใหจัดเตรียมเอกสาร

เฉพาะขั้นตอนท่ี 2 และย่ืนคำขอท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงเคยใหการอนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร 

    ** หากใชผลการตรวจประเมินกับหนวยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. จะตองย่ืนเอกสารจัดทำฐานขอมูลหลัก (Master Data) ในขั้นตอนท่ี 1 ดวย 

 3. วันท่ีนัดหมายเพ่ือฟงผลการพิจารณาเปนไปตามใบนัดรับฟงผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสารคำขอ  

4. หากพบขอบกพรองตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับแตวันถัดจากวันท่ีรับฟงผลการพิจารณาเอกสาร หากพนกำหนดจะ 

ยกเลิกและสงคืนคำขอตอไป  

(สำหรับผูประกอบการ)  (สำหรับเจาหนาที่)  

ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคำขอ 

ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก) 

ลงชื่อ............................................................ (ผูย่ืนคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ) 

       (..............................................................) 

       วันท่ี................................................................ 

 

สรุปผลการรับคำขอ 

ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก) 

 รับคำขอเพราะเอกสารครบถวน   

 รับคำขอแตมีเงื่อนไข เพราะเอกสารไมครบถวน  

พบขอบกพรองตามท่ีระบุขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทำการ 

นับแตวันถัดจากวันท่ีรับคำขอ หากพนกำหนดจะยกเลิกและสงคืนคำขอตอไป 

ลงชื่อ..........................................................เจาหนาท่ีผูพิจารณา 

วันท่ี........................................................... 

ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง) 

ขาพเจาไดย่ืนเอกสารการแกไขขอบกพรอง จำนวน....…...รายการ ตามท่ี

ระบุในบันทึกขอบกพรองแลว  

ลงชื่อ............................................................ (ผูย่ืนคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ) 

     (..............................................................) 

       วันท่ี................................................................ 

ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง) 

 แกไขขอบกพรองครบถวน 

 

ลงชื่อ............................................พนักงานเจาหนาท่ีผูพิจารณา 

วันท่ี.............................................. 

รับคืนคำขอ 

ลงชื่อ............................................................ (ผูย่ืนคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ) 

             (..............................................................) 

       วันท่ี................................................................ 

 

สงคืนคำขอ 

ขอสงคืนคำขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เนื่องจาก   

 ไมมาแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

 การแกไขขอบกพรอง ไมครบถวน  

ทานมีสิทธ์ิย่ืนคำขอใหมโดยจัดเตรียมเอกสารใหครบถวนและสอดคลอง

เปนไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคำขอครั้งนี้ก็ได  

ขอใหย่ืนคำอุทธรณเปนหนังสือตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ได ภายใน 15 วันทำการ นับแตวันท่ีไดรับแจง 

ลงชื่อ...........................พนักงานเจาหนาท่ีผูพิจารณา วันท่ี......................... 

หนา 7/7 


