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สำหรับเจาหนาที่

1. ตรวจสอบเอกสาร
ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1 เปดสิทธิเขาใชงานผานระบบ e-submission
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม และศึกษารายละเอียดหลักฐานและเงื่อนไขตางๆ ไดที่เว็บไซต http://food.fda.moph.go.th/ESub/

ขั้นตอนที่ 2 ผูย ื่นคำขอตองจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางนี้และตรวจสอบตนเอง
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคำขอ เจาหนาที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

1. ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
1.1 กรณีสถานที่ผลิตที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดในสวนภูมิภาพซึ่งผลิตอาหารที่
ไดรับมอบอำนาจจาก อย.
1) แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (Audit Report) โดยขอบขาย
ของประเภทอาหารที่ระบุในรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ตองครอบคลุมประเภท
อาหารที่จะขออนุญาต และ Audit Report มีอายุไม เกิ น 1 ป นับจากวันที่ออกเอกสารรั บรอง
หรือยังไมหมดอายุ
2) รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย
(Audit Report) กรณีผลิตอาหารที่ไมไดบังคับใชตาม ป.สธ. ฉบับที่ 420
1.2 กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยูที่สวนภูมิภาคซึ่งผลิตอาหารที่ยังไมไดรับมอบอำนาจจาก
อย. หรือสถานที่ผลิตอาหารที่ผานการตรวจจากหนวยตรวจรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
1) แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (Audit Report) โดยขอบขาย
ของประเภทอาหารที่ระบุในรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ตองครอบคลุมประเภท
อาหารที่จะขออนุญาต และ Audit Report มีอายุไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ออกเอกสารรับรอง
หรือยังไมหมดอายุ
2) บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอกำหนดพื้นฐาน และขอกำหนด
เฉพาะ 1, 2 หรือ 3 (ถามี)
3) รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย
(Audit Report) กรณีผลิตอาหารอื่น ที่ไมไดบังคับใชตาม ป.สธ. ฉบับที่ 420
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2. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ตอไปนี้ อยางละ 1 ฉบับ ตองระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผน และลงนามรับรองเอกสารทุกแผน
2.1 แผนผังแสดงตำแหนงพรอมประโยชนใชสอยของอาคารตางๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่ผลิต
และบริเวณใกลเคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบการบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และบอบาดาล (ถามี)
(เฉพาะกรณีเพิ่มอาคารผลิตอาหาร)
2.2 แบบแปลนพื้นทุกชั้น (ทั้งที่ใชและไมใชในการผลิต) ตองแสดงระยะและมาตราสวนให
ถูกตอง โดยแสดงสัญลักษณ เชน ผนัง ประตู หนาตาง ลิฟท บันได เสนทางเขา-ออกพนักงาน,
ทางเขาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ และทางออกผลิตภัณฑ รวมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) แสดงตำแหนงการวางเครื่องจักรอุปกรณการผลิต ที่สอดคลองกับรายการเครื่องจักร
2) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
3) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
4) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ
5) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณผลิตเปนไปตามสายงานการผลิต
6) มี การแบ งกั ้ นห องบรรจุ หรื อมี มาตรกการจั ดการพื ้ นที่ บรรจุ (กรณี ผลิ ตน้ ำบริ โภคใน
ภาชนะบรรจุ ท ี ่ ป  ดสนิ ท, น้ ำแร ธรรมชาติ และน้ ำแข็ งยู น ิ ต เพื ่ อการบริ โภค ต อ งมี ห  อ งบรรจุ
โดยเฉพาะ)
7) มีพื้นที่เฉพาะ (restricted area) สำหรับจัดเก็บอาหารกระปองที่ผานการฆาเชื้อแลว
8) มีการแบงกั้นหองหรือบริเวณทำความสะอาดอุปกรณ หรือภาชนะบรรจุ แยกพื้นที่
เปนสัดสวนออกจากบริเวณเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
9) มี ห องหรือตูส ำหรับ เก็บ สารเคมี ทำความสะอาดหรือวั ตถุ มีพิ ษ แยกเก็บ ออกจาก
บริเวณเก็บวัตถุดิบ 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 อุปกรณการผลิตทั้งหมด ที่ใชไฟฟาหรือใชความรอน
จากเชื้อเพลิงตางๆ เชน แกส โดยระบุแรงมาเปรียบเทียบแตละรายการ และแสดงแรงมารวม
3.2 กรรมวิธีการผลิตอาหารโดยละเอียด (เฉพาะผลิตภัณฑอาหารที่เกี่ยวกับเครื่องจักรที่
เปลี ่ ย นแปลง) เชน แสดงอุณ ภูมิแ ละเวลาที่ใช เปน ตน และแผนภูมิกรรมวิธ ีการผลิตที่
สอดคลองกับเครื่องจักรที่แสดงไวในแปลนพื้นและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร โดยตองระบุ
หมายเลขเครื่องจักรในกระบวนการผลิตดวย
3.3 ระบุชนิดภาชนะบรรจุ วิธีการบริโภคและวิธีการใช และปริมาณการผลิตอาหารแตละชนิด
(ตอวัน เดือน หรือสัปดาห แลวแตกรณี)
3.4 วิธีการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต รวมถึงภาชนะบรรจุ (ถามี) พรอม
แจงสารที่ใชในการลางทำความสะอาดดวย
- หากใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการผลิตรวมกันสำหรับการผลิตอาหารหลายชนิด ตองมี
มาตรการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสมเพิ่มเติม เชน คูมือการทำความสะอาด การทดสอบความ
สะอาด (Swap Test/ Rinse Test) การทดสอบการตกคางของสารเคมีที่ใชทำความสะอาดบรรจุ
เชน COA ที่แสดงคุณภาพและความปลอดภัย และวิธีการตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ
3.5 จำนวนคนงานชาย-หญิง

บันทึกขอบกพรอง
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4. เอกสารตามทีก่ ำหนดในหลักเกณฑ GMP ตองแนบเพิ่มเติม กรณีเพิ่มเครื่องฆาเชื้อหรือระบบการผลิต ตามขอกำหนดเฉพาะ 3 ของ ป.สธ. ฉบับที่ 420
4.1 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ำ
1) เอกสารวิ ชาการศึ กษาการทดสอบการกระจายความร อนในเครื่ องฆ าเชื ้ อ (Temperature
Distribution)
2) เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑอาหารแตละชนิด
แตละขนาดบรรจุ เพื่อกำหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อ (Heat Penetration)
3) หลักฐานแสดงกรรมวิธีที่กำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Schedule Process)
4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)
5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ชนิดที่มีความ
เปนกรดต่ำ ประจำสถานที่ผลิต
7) กรณีใชวิธีการควบคุมคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหาร (Water activity control method)
เพื่อยับยั้งการงอกของสปอรคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม โดยควบคุมใหผลิตภัณฑมีคา ไมเกิน 0 .92
ใหแนบเอกสารขั้นตอนวิ ธีการควบคุ มคาวอเตอรแอคติ วิต ี้ของอาหาร พร อมทั ้ งระบุ ป  จจัย
วิกฤตที่เกี่ยวของ การสุมตัวอยาง การตรวจสอบ และบันทึกผลการตรวจสอบคาวอเตอรแอคติวิตี้
ของอาหาร
4.2 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่ปรับกรด
1) เอกสารการศึ กษากระจายความร อนในเครื่องฆาเชื้อและการแทรกผานความร อนใน
ผลิตภัณฑ รวมทั้งวิธีที่กำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน หรือ เอกสารวิชาการที่ใช
อางอิงอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆาเชื้อผลิตภัณฑแตละชนิด
2) เอกสารแสดงวิธีการปรับสภาพอาหารใหเปนกรด และปจจัยวิกฤตที่ตองควบคุมใหคา
ความเปนกรด-ดางเขาสูสมดุล (equilibrium pH) ไมเกิน 4.6
3) เอกสารแสดงวิธีการเก็บตัวอยางและวัดคาความเปนกรด-ดาง ตามความถี่ที่เหมาะสม
พรอมทั้งระบุเครื่องมือที่ใชและคา pH เปาหมาย
4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)
5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ชนิดที่ปรับกรด
ประจำสถานที่ผลิต
4.3 กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ำหรืออาหารปรับกรด โดยใชกรรมวิธีผลิตแบบปลอดเชื้อ (aseptic system)
1) Aseptic machine diagram (แผนภูมิการผลิต) ที่แสดงเครื่องจักร อุปกรณ และทอตางๆ
โดยระบุ ต ำแหน ง อุ ป กรณ ใ น diagram ดั ง นี ้ อุ ป กรณ ท ี ่ ใ ช ใ นการควบคุ ม อั ตราการไหล
(metering/timing pump), อุปกรณวัดอัตราการไหล (flow meter), เครื่องวัดอุณหภูมิ (TID),
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (TRC), ทอคงอุณหภูมิ (holding tube), อุปกรณการเปลี่ยนทิศทางการไหล
(FDD), อุปกรณสรางความดัน (backpressure valve), แผนกรองอากาศ (sterile filter)
2) Approval thermal process ป จ จั ย วิ ก ฤตที ่ ต  อ งควบคุ ม ต อ งกำหนดโดย Process
Authority (PA) ดังนี้ คา F0 , อุณหภูมิและระยะเวลาในการฆาเชื้อ, อัตราการไหลของผลิตภัณฑ,
คาความขนหนืดหรือคาความถวงจำเพาะหรือคาปริมาณของแข็งในน้ำ, คา pH (กรณีปรับกรด)
3) Aseptic Process Inspection แจงอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้ออุ ปกรณกอนการผลิ ต
(Pre-sterilization) ตองกำหนดโดย Process Authority (PA) หรือผูผลิตเครื่องจักร, กำหนดการฆาเชื้อ
บรรจุภัณฑกอนการบรรจุ
4) หลักฐานแสดงผูกำหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority)
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคำขอ เจาหนาที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

5) หลักฐานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
6) หลักฐานการแตงตั้งผูควบคุมการผลิตอาหารโดยใชกรรมวิธีผลิตแบบปลอดเชื้อ ประจำ
สถานที่ผลิต
5. ภาพถาย (ภาพสี) ตองระบุชื่อและที่ตั้งทุกแผน และลงนามรับรองเอกสารทุกแผน
5.1 ภาพถายดานนอกอาคารผลิต แสดงใหเห็นถึงโครงสรางและวัสดุในการกอสราง
- แสดงดานหนาอาคารผลิต และดานขางอาคารผลิต (เฉพาะกรณีเพิ่มอาคารผลิตอาหาร)
5.2 ภาพถายภายในอาคารผลิต แสดงใหเห็นถึงการใชงานกิจกรรมตางๆ ตำแหนงเครื่องจักร
และลำดับสายการผลิต
- สถานที่ผลิต แสดงใหเห็นพื้นที่และเครื่องมือเครื่องจักร ตางๆ ทั้งภายใน-ภายนอกอาคารผลิต
เปนไปตามลำดับสายงานผลิตที่จะขออนุญาต ตั้งแตรับวัตถุดิบไปจนถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑสำเร็จรูป
- สถานที่เก็บอาหาร แสดงใหเห็นพื้นที่ภายในอาคารที่จะขออนุญาต ซึ่งมีชั้นหรือพาเลท
สำหรับจัดเก็บอาหาร
6. เอกสารหลักฐานมอบอำนาจทั่วไป (กรณีผูดำเนินกิจการไมไดมายื่นเอกสารดวยตัวเอง
เฉพาะสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยูที่สวนภูมิภาคซึ่งผลิตอาหารที่ยังไมไดรับมอบอำนาจจาก อย. หรือ
สถานที่ผลิตอาหารที่ผานการตรวจจากหนวยตรวจรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.) จำนวน 1 ฉบับ
1) กรณียื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และผูมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบ
สำเนาบัตรประชาชนผูมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผูร ับมอบอำนาจ
2) กรณียื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และมอบอำนาจเปนนิติบุคคล จำนวนผูมอบอำนาจ
ตองครบถวนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และตองแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล
พรอมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผูมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและ
สำเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอำนาจ
3) กรณียื่นสำเนาหนังสือมอบอำนาจ ตองเปนฉบับที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจาหนาที่ผูมีอำนาจแลว พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
หมายเหตุ 1. เอกสารที่เปนสำเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผูดำเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลหรือผูรับมอบอำนาจทั่วไปที่มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารได และแปลงขอมูลเปน PDF (สำหรับนำเขาขอมูลในระบบ e-submission)
2. การยื่นคำขอของสถานที่ผลิตอาหารใหดำเนินการ ดังนี้
2.1 ตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือสวนภูมิภาคที่ไมตองมาดำเนินการขออนุญาตตอกับ อย. ใหจัดเตรียมเอกสารเฉพาะขั้นตอนที่ 2
และยื่นคำขอผานระบบ e-submission
2.2 ตั้งอยูที่สวนภูมิภาคและตองมาดำเนินการขออนุญาตตอกับ อย. ใหจัดเตรียมเอกสาร และยื่นคำขอที่ศูนยรับเรื่องเขา-ออก
ดานการบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 อย. (ติดตอนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารที่เบอรโทร. 0 2590 7606-7)
2.3 ผานการตรวจประเมินกับหนวยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
1) กรณีตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือสวนภูมิภาคที่ตองมาดำเนินการขออนุญาตตอกับ อย. ใหยื่นคำขอที่ศูนยรับเรื่องเขา-ออก
ดานการบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 อย. (ติดตอนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารที่เบอรโทร. 0 2590 7606-7)
2) กรณีตั้งอยูที่สวนภูมิภาคและไมตองมาดำเนินการขออนุญาตตอกับ อย. ใหยื่นคำขอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตั้ง
สถานที่ผลิตอาหาร
3. วันที่นัดหมายเพื่อฟงผลการพิจารณาเปนไปตามใบนัดรับฟงผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสารคำขอ
4. หากพบขอบกพรองตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับแตวันถัดจากวันที่รับฟงผลการพิจารณาเอกสาร หากพนกำหนดจะยกเลิก
และสงคืนคำขอตอไป
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(สำหรับผูประกอบการ)
4. ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สำหรับเจาหนาที่)

2. สรุปผลการรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
 รับคำขอเพราะเอกสารครบถวน
 รับคำขอแตมีเงื่อนไข เพราะเอกสารไมครบถวน
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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