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แบบ ตร.1 
คําขอข้ึนบัญชีหนวยตรวจหรือหนวยรับรองสถานประกอบการอาหาร 

สวนท่ี 1 ความประสงค 
 

       ขอข้ึนบัญชีเปนหนวยตรวจ (Inspection Body)      ขอข้ึนบัญชีเปนหนวยรับรอง (Certification Body) 

ขอข้ึนบัญชีในขอบขายการใหบริการ ดังน้ี 
1.1 ขอบขายการใหบริการ 

 (1) การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรอง 
 (2) การตรวจประเมิน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการตออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบสําคัญการไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขาย

โรงงาน 
 (3) การตรวจประเมิน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

1.2 มาตรฐานท่ีสามารถตรวจประเมินได 
 (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) 
 (3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนม

พรอมบริโภคชนิดเหลว ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
 (4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่

บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 
 (5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด 
 (6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารฉายรังสี 
 (7) คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 428/2553 เร่ือง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง เกลือบริโภค 
 (8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง กําหนดวิธีการผลิตเคร่ืองมือในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ผักหรือผลไม

สดบางชนิดและการแสดงฉลาก 
 (9) การตรวจประเมินแบบแปลนแผนผัง กรรมวิธีการผลิต และรายการเคร่ืองจักร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 
 (10)  มาตรฐานการตรวจประเมินอื่นๆ ที่เปนปจจุบัน เกี่ยวกับวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ที่ออกโดยอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 6(7) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดแก ................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................. 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลผูย่ืนคําขอ 
1. ขาพเจา ..................................................................................................อายุ ................................... สัญชาติ ........................................ 

    เลขประจําตัวประชาชน/ผูเสียภาษี ---- 
    ในนามหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทช่ือ ....................................................................................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล ----- 
2. ท่ีตั้งสํานักงานใหญ  

เลขท่ี......................... ตรอก/ซอย...................................................... ถนน............................................................. หมูท่ี....................... 
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด................................รหสัไปรษณีย….............. 
โทรศัพท.................................................... โทรสาร.............................................. E-mail…………..…….………………………………………… 

3.  ท่ีตั้งสํานักงานแหงอ่ืนหรือสาขา (ถามี) 
เลขท่ี............................ ตรอก/ซอย.................................................... ถนน............................................................. หมูท่ี...................... 
ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด...................................รหัสไปรษณยี........................ 
โทรศัพท.................................................... โทรสาร......................................... E-mail……………..…….……………………………………………. 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลการขอขึ้นบัญช ี
1. ไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยงาน (Accreditation Body) ช่ือ..................................................................................................... 

  ตามมาตรฐาน ................................................................................................................................................................................ .......... 
  สาขา/ขอบขายท่ีไดรับการรับรอง ........................................................................................................................................................... 
  หมายเลขใบรับรอง................................................. ออกวันท่ี............................................. หมดอายุวันท่ี.............................................. 

2.  บุคลากรองคกร จํานวนรวมท้ังสิ้น .............................. คน ขอข้ึนบัญชีกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยมีหัวหนาผูตรวจ
ประเมิน จํานวน .............................คน   และผูตรวจประเมิน จํานวน .................................คน 
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3. ผูดูแลระบบงานคุณภาพขององคกร  (Quality Management Representative) 

  ช่ือ ...................................................................................................... ตําแหนง .................................................................................... 
    โทรศัพท.................................................... โทรสาร............................................ E-mail…………..…….…………….………………………………. 
4.  ผูตดิตอประสานงานการขอข้ึนบัญชี 

  ช่ือ ...................................................................................................... ตําแหนง .................................................................................... 
โทรศัพท.................................................... โทรสาร........................................... E-mail…………..…….……………….……………………………. 

 

สวนท่ี 4 หลักฐานท่ีไดแนบประกอบคําขอ  
  1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน กรณีเปนนิติบุคคลตางดาวจะตองไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  2. กรณีผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิไดยื่นคําขอดวยตนเองใหเพ่ิมเติมเอกสาร ดังน้ี 

(1) หนังสือมอบอํานาจ (พรอมอากรแสตมป30 บาท) 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ หรือเอกสารอ่ืนท่ีเทียบเทา เปนท่ียอมรับของ 

หนวยราชการ เชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบอนุญาตขับรถ สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว เปนตน 
  3. สําเนาแผนท่ีตั้งสํานักงานใหญ และสํานักงานแหงอ่ืนหรือสาขาในประเทศไทย (ถามี) 
  4. โครงสรางการบริหารองคกรท่ีแสดงสายการบริหาร อํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน และระบุช่ือบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
  5. สําเนาใบรับรองระบบงานจากหนวยงานรับรองระบบงานของประเทศไทย หรือองคกรท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล  
  6. สําเนาหลักฐานคุณสมบัติและประสบการณสําหรับหัวหนาผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน ไดแก 

(1) วุฒิการศึกษา 
(2) หลักฐานการฝกอบรม (ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการฝกอบรม) 
(3) หลักฐานแสดงประสบการณการทํางานและการตรวจประเมินของผูตรวจประเมิน (Audit Log) ท่ีรับรองโดยหัวหนางานหรือ

หนวยงานท่ีไดรับการตรวจประเมิน หรือหลักฐานการไดรับการจดทะเบียนผูประเมินจากหนวยงานท่ีนาเช่ือถือ 
  7. สําเนาเอกสารคูมือคุณภาพ (Quality Manual) หรือเทียบเทา 
  8. สําเนาเอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ท่ีเก่ียวของท้ังหมด ท่ีครอบคลุมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

เก่ียวของ เชน 
(1) เอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับคําขอ การตรวจประเมิน การรายงานผลการตรวจหรือการออกใบรับรอง 

ครอบคลุมตามขอบขายการใหบริการท่ีขอข้ึนบัญชี 
(2) เอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมินตามหลักเกณฑของกฎหมาย และการปรับ

ระดับผูตรวจประเมิน 
(3) เอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแลผูตรวจประเมินภายในและภายนอกองคกร  
(4) เกณฑการประเมินจํานวนผูตรวจประเมิน (Man-day)  

  9. อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการใหบริการตรวจประเมินตามหลักเกณฑกฎหมาย โดยแสดงรายละเอียดคาใชจายท้ังหมด 
  10. เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธแนะนําองคกร/ หนวยงาน (ถามี) 
  11. อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  
1.  เปนผูท่ีรบัมอบหมายใหกระทําการใดๆ ในฐานะตัวแทนขององคกร/ หนวยงาน  
2.  ขอมูลตามท่ีระบุไวในคําขอฯ รวมท้ังหลักฐานท่ีแนบประกอบการพิจารณาท้ังหมดเปนความจริงและเปนปจจุบัน หากเอกสารไม

สมบูรณ ขาพเจาจะจัดหาเอกสารท่ีถูกตองสมบูรณของหนวยงานสงมาใหครบถวนสมบูรณตามเง่ือนไขการข้ึนบัญชี 
3.  จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนบัญชีหนวยตรวจและหนวยรับรองท่ีกําหนด รวมท้ังท่ีเก่ียวของหรือท่ีอาจมีการ

แกไขหรือเพ่ิมเติมภายหลัง 
 
 
ลงชื่อ................................................................. ผูยื่นคําขอ 
      (……………………….……….………………………) 
ตําแหนง………………………………………………………. 
วันท่ี .................................................................... 
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แบบ ตร.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือสําคัญการข้ึนบัญชีหนวย...... สถานประกอบการอาหาร 
 

เลขบัญชีหนวยงานท่ี ....................... 
 
 

หนังสือฉบับนี้ใหไวแก 
 

ชื่อหนวยงาน ……………………………………………………………………… 
 

สถานท่ีตั้ง ………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 
ข้ึนบัญชีเปนหนวย……………สถานประกอบการอาหาร 

โดยมีขอบขายการใหบริการท่ีข้ึนบัญชีรายละเอียดตาม QR Code นี้ 
 
 
 
 
 

มีผลตั้งแตวันท่ี ........................... 

ใหใชไดถึงวันท่ี ............................ 

แกไขครั้งท่ี ......... ณ วันท่ี ......................... 

ข้ึนบัญชีครั้งแรกเม่ือวันท่ี ................................. 
 
 
 

ลงช่ือ 
  (......................................................) 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

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

QR Code 
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รายละเอียดแนบทายหนังสือสําคัญการข้ึนบัญชีหนวย............... สถานประกอบการอาหาร 

เลขบัญชีหนวยงานท่ี ........./ .......... 
ช่ือหนวยงาน .............................................................................. 

 

ขอมูลการติดตอ  

ท่ีตั้งสํานักงาน  
โทรศัพท  
โทรสาร  
E-mail  
Website  

 

ขอบขายการใหบริการท่ีไดรับการข้ึนบัญชี  
1. ........................................ 
2. ........................................ 
3. ........................................ 

 
มาตรฐานท่ีสามารถตรวจประเมินได 

1. ............................ชื่อมาตรฐาน................................ 

1)  ...............ช่ือ-นามสกุล....................... หัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมิน * 
  

2. .............................ชื่อมาตรฐาน................................ 

1)  ...............ช่ือ-นามสกุล....................... หัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมิน * 

 
 

หมายเหตุ:   *  หมายความวา ผูตรวจประเมินตามรายช่ือดังกลาวอยูระหวางการประเมินสมรรถนะ ณ สถาน
ประกอบการ ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด จําเปนตองมีหัวหนา
ผูตรวจประเมินท่ีผานการประเมินสมรรถนะฯแลว ดําเนินการตรวจประเมินดวยทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................ วันท่ี............................................  หนา .../... 
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(ตัวอยาง) รายละเอียดแนบทายหนังสือสําคัญการข้ึนบัญชีหนวย...... สถานประกอบการอาหาร 
เลขบัญชีหนวยงานท่ี ........./ .......... 

ช่ือหนวยงาน .............................................................................. 
 

ขอมูลการติดตอ  

ท่ีตั้งสํานักงาน  
โทรศัพท  
โทรสาร  
E-mail  
Website  

 

ขอบขายการใหบริการท่ีไดรับการข้ึนบัญชี  
1. การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรอง  
2. การตรวจประเมิน เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบสําคัญการ

ไดรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน 
3. การตรวจประเมิน เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต เชน การขออนุญาตต้ัง

โรงงานผลิตอาหารหรือการขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน การขอแกไขแบบ
แปลนแผนผังและรายการเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต การขอยายสถานท่ี เปนตน 

มาตรฐานท่ีสามารถตรวจประเมินได 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี .....) พ.ศ.........  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ

ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร .............. 
1)  ...............ช่ือ-นามสกุล....................... หัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมิน 
2)  ...............ช่ือ-นามสกุล....................... ผูตรวจประเมิน (อยูระหวางการประเมินสมรรถนะ)* 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี .....) พ.ศ.........  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร .............. 

1)  ...............ช่ือ-นามสกุล....................... หัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมิน  
(อยูระหวางการประเมินสมรรถนะ)* 

2)  ...............ช่ือ-นามสกุล....................... ผูตรวจประเมิน (อยูระหวางการประเมินสมรรถนะ)* 

3. การตรวจสอบแบบแปลนแผนผัง กรรมวิธีการผลิต และรายการเครื่องจักร เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาต 

1)  ...............ช่ือ-นามสกุล....................... หัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมิน 
2)  ...............ช่ือ-นามสกุล....................... ผูตรวจประเมิน 

 

หมายเหตุ:   *  หมายความวา ผูตรวจประเมินตามรายช่ือดังกลาวอยูระหวางการประเมินสมรรถนะ ณ สถาน
ประกอบการ ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด จําเปนตองมีหัวหนา
ผูตรวจประเมินท่ีผานการประเมินสมรรถนะฯ ดําเนินการตรวจประเมินดวยทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................ วันท่ี...........................................  หนา .../... 

ยก
เลิก



แบบ ตร.3 
 

Logo  ชื่อหนวยตรวจสอบหรือหนวยรบัรอง 
รายงานเลขที ่     -   -      

 

ใชไดถึงวันที ่   -   -     
 

 

รายงานผลการตรวจประเมิน (Audit Report) 

สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย  
 

1. ขอมูลสถานท่ีท่ีไดรับการตรวจประเมิน 
 

 เลขท่ีใบอนุญาตผลิตอาหาร / เลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน (ถามี)     
 

  -  -      

ชื่อสถานท่ีผลิต                  

ชื่อผูขอรับการตรวจประเมิน                 

  ท่ีอยูสถานท่ีผลิต  

 รหัสประจําบาน (1)......................................................เลขท่ี    อาคาร/ตึก                                         ชั้น   
หอง    ตรอก/ซอย    ถนน    หมูท่ี   ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย     โทรศัพท      
E-mail     

+   รหัสประจําบาน (2)   

... 
 

 มี สถานท่ีเก็บอาหารอยูในสถานท่ีเดียวกับสถานท่ีผลติ 

 สถานท่ีเก็บอาหารไมไดอยูในสถานท่ีเดียวกับสถานท่ีผลิต 

สถานท่ีเก็บอาหารแหงท่ี 1  

รหัสประจําบาน (1)..................................................เลขท่ี   อาคาร/ตึก                       ชั้น     
หอง    ตรอก/ซอย    ถนน    หมูท่ี  ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย     โทรศัพท    
 

  +    สถานท่ีเก็บอาหารแหงท่ี 2  

... 

 

2. ผลการตรวจประเมิน 
 

2.1 วันท่ีตรวจประเมิน                   เวลา      

2.2 ผูตรวจประเมิน 

      (1) ช่ือ           ตําแหนง  หัวหนาผูตรวจประเมิน 

      (2) ช่ือ          ตําแหนง  ผูตรวจประเมิน 

2.3 หนวยงานตนสังกัดของผูตรวจประเมิน                เลขบัญชีหนวยงานท่ี    

2.4 กําลังแรงมาของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณและจํานวนคนงานจากการตรวจประเมิน 

เครื่องจักร/อุปกรณ         แรงมา คนงาน      คน 

เครื่องจักร/อุปกรณ เดิมท่ีเคยไดรบัอนุญาต (ถามี)      แรงมา คนงาน      คน 

2.5 ผลการตรวจประเมินตามหลกัเกณฑ GMP กฎหมาย 

 หลักเกณฑท่ี 1 การตรวจประเมินสถานท่ีผลติอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต

เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา 
 

ถามีมากกวา 1 แหงใหระบุเลขท่ีตัง้เพ่ิมเติม ใหตรงตามหลักฐานการไดรับ

อนุญาตจาก อย. หรือกรณีขอใหมหรือขอเพ่ิมใหระบุเพ่ิมเติมในรายงานน้ี 

ถามีมากกวา 1 แหงใหระบุรหสัประจําบานและเลขท่ีตั้งเพ่ิมเติม ใหตรงตามทะเบียนบาน 

ยก
เลิก



 

หนา .... / .....  

 ผานเกณฑ    คะแนนรวม (ทุกหัวขอ) =     คะแนน คิดเปน     % 

 ไมผานเกณฑ ดังน้ี  

      ไมผานเกณฑคะแนนรวมในหัวขอ ดังน้ี           

                

                

                

       พบขอบกพรองรุนแรง ไดแก            

               

                
 

+ หลักเกณฑท่ี 2 .. 

     

ความเห็นเพ่ิมเติม 

 

............................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................  

 

3. ขอบขายการนําผลการตรวจประเมินไปใช 

3.1 ประเภทอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีความพรอมในการผลิต เปนไปตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย 

ลําดับ ประเภทอาหาร 

1  

+  

 

3.2 ผลการตรวจประเมินนี้สามารถใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาย่ืนคําขอตอไปนี้ 

           ขออนุญาตผลติอาหาร (รายใหม) 

           ขออนุญาตเพ่ิมประเภทอาหาร 

           เพ่ิม-ลด สถานท่ีผลติอาหาร, เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักร 

           ยกเลิกประเภทอาหาร ในกรณีท่ีมผีลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักร 

           ยายสถานท่ีเก็บอาหาร (กรณสีถานท่ีเก็บไมไดอยูท่ีเดียวกับสถานท่ีผลิต) 

           เพ่ิมสถานท่ีเก็บ (เฉพาะสถานท่ีเก็บผลติภณัฑสําเรจ็รูป) 

           แกไขเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเก็บอาหาร 

           ยายสถานท่ีผลิต และท่ีเก็บอาหาร 

           ตออายุใบอนุญาตผลติอาหาร / หนังสือสําคญัการไดรบัเลขสถานท่ีผลติอาหารท่ีไมเขาขายโรงงาน 

           อ่ืนๆ ไดแก ............................................................................................................................................................................................... ..... 
    

 โดยมีรายละเอียดตามบันทึกตรวจฯ / เอกสารแนบ จํานวน .............................รายการ  
 

เจาหนาท่ีผูเสนอ ผูรับรองรายงาน ผูอนุมัต ิ

 
 

  

ตําแหนง....................................................... 

วันท่ี ……………………………………………………. 

ตําแหนง. .......หัวหนาผูตรวจประเมิน............. 

วันท่ี……………………………………………………. 

ตําแหนง....................................................... 

วันท่ี……………………………………………………. 

ถาตรวจมากกวา 1 หลักเกณฑ ใหสรุปผลการตรวจแยกรายการเชนเดียวกับหลักเกณฑท่ี 1 

การตรวจใหพจิารณาประเภทอาหารใหครบทุกรายการท่ีไดรับอนุญาตหรือประสงคจะขออนุญาต โดย Audit Report นีใ้หระบุ

เฉพาะประเภทอาหารที่มีความพรอมในการผลิต เปนไปตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย 

ยก
เลิก



 

หนา .... / .....  

รายการเอกสารแนบ 

 บันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร จํานวน ...............ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีผลติและสถานท่ีเก็บอาหาร 

 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีผลติอาหารและเก็บอาหาร 

 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณท่ีดินของสถานท่ีผลติอาหารและเก็บอาหาร (แลวแตกรณี) 

 แบบแปลนแผนผังของอาคารสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหาร ท่ีแสดงระยะและมาตราสวนใหถูกตอง 

o รูปดานหนา แสดงชนิดของวัสดุท่ีใชในสวนของผนัง พ้ืน ประตู หนาตาง และหลังคา  

o รูปดานขาง แสดงชนิดของวัสดุท่ีใชในสวนของผนัง พ้ืน ประตู หนาตาง และหลังคา 

o รูปตัด (กรณีอาคารช้ันเดียวไมตองมี)  

o แปลนพ้ืนทุกช้ัน (ใหแสดงสัญลักษณเครื่องจักรอุปกรณท่ีติดตั้งในพ้ืนท่ี สอดคลองกับรายการเครื่องมือเครื่องจักรท่ีแนบ)  

 รายการเครื่องมือเครื่องจักร และจํานวนแรงมา 

 กรรมวิธีการผลิตอาหารแตละชนิด 

 เอกสารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต 

o ท่ีมาของนํ้าท่ีใชในการผลิต 

o ขอมูลผลิตภัณฑเพ่ือการจัดประเภทอาหาร 

o ท่ีมาของวัตถุดิบท่ีใชในสูตรสวนประกอบ เชน เลขสารบบอาหาร หรือ Specification หรือ COA หรอือ่ืนๆ  

o ปริมาณการผลติอาหารแตละชนิด 

o วิธีการทําความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณการผลติและ/หรือภาชนะบรรจุ และสารท่ีใชทําความสะอาด 

o วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและความถ่ี 

o จํานวนคนงานชาย-หญิง รูปแบบการแตงกาย 

o จํานวนหองสวมและอางลางมือหนาหองสวม 

o อ่ืนๆ เชน มาตรการปองกันการปนเปอน หรือแผนการผลิตกรณีท่ีมกีารผลิตอาหารหลายประเภทและใชเครื่องมือเครื่องจักรรวมกัน  

 เอกสารเฉพาะผลิตภัณฑ 

o นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

 สําเนาผลวิเคราะหนํ้าดิบ (ถามี) 

o อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา 

 เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความรอนในเครื่องฆาเช้ือ (Temperature Distribution) 

 เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผานความรอนในผลิตภณัฑอาหารแตละชนิด แตละขนาดบรรจ ุ(Temperature 

Penetration) 

 กระบวนการฆาเช้ือท่ีกําหนด (Scheduled Process) 

 หลักฐานแสดงผูกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน (Process Authority) 

 หลักฐานการฝกอบรมของผูควบคมุการผลิต (Retort Supervisor) 

o อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีปรับกรด 

 เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการฆาเช้ือผลติภัณฑแตละชนิด 

 เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณและวิธีการปรับกรด 

 หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน (Process Authority) 

 หลักฐานการฝกอบรมของผูควบคมุการผลิต (Retort Supervisor) 

o นมพรอมบรโิภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีการฆาเช้ือดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 

 หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูควบคุมการผลติ 

o การคัดและบรรจผุักหรือผลไมสดบางชนิด  

 หลักฐานแสดงวาแหลงเพาะปลูกมรีะบบการควบคุมการใชสารเคมีในการเพาะปลูกท่ีปลอดภัย  

 ทะเบียนเกษตรกร  

 ทะเบียนผูรวบรวมหรือผูจัดหา (ถามี)   

 ภาพถายหลักฐานการแกไขขอบกพรอง (ถามี) 

ยก
เลิก



 

หนา .... / .....  

ขอมูลผลิตภัณฑเพ่ือการจัดประเภทอาหาร 
(หรือเปนเอกสารอ่ืนท่ีมีขอมูลตามรายการท่ีระบุดานลาง) 

 

1. ชื่อผลิตภัณฑ......................................................................................................................................................................................... 

2. ลักษณะอาหาร  

[ ] ของเหลว สี………………………....................….…….… [ ] ของก่ึงแข็งก่ึงเหลว สี………..............................………….….…............. 

[ ] ผง สี ………………….........................…………......…... [ ] เม็ด สี………………..........................…….……...……….. [ ] แคปซูล 

[ ] ลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ) ……..……………….................……….............................… [ ] ภาพถาย (ถามี)……… 

3. สูตรสวนประกอบ (คิดเปนรอยละของน้ําหนัก)  

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….....………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………...…………………….....……………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….....……………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….....……………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….....……………………… 

4. จุดประสงคการจําหนาย  

[ ]  จําหนายโดยตรงตอผูบริโภคภายในประเทศ  

[ ]  จําหนายสงออกตางประเทศเทานั้น 

[ ]  จําหนายเปนวัตถุดิบใหผูปรุง/ผูจําหนาย/โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  

5. วัตถุประสงคในการใช คือ  

[ ]  บริโภคเปนอาหารท่ัวไป  

[ ]  เปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารอ่ืน ไดแก ....................................................................................................……………………… 

หนาท่ีวัตถุดิบในอาหารดังกลาว ไดแก ................................................................................................…………………… 

ปริมาณท่ีใชในอาหารดังกลาว..............................................................................................................…………………… 

6. วิธีการใชหรือวิธีเตรียม  

[ ]  บริโภคไดทันที วิธีบริโภค (ถามี).................................................................................................................……………………… 

[ ]  กอนบริโภคตองผานการเตรียม/ปรุง คือ ............................................................................................................................. 

(กรณีตองเจือจางหรือละลายกอนบริโภค ใชผลิตภัณฑ..........................กรัม ตอ ของเหลว/น้ํา............................มิลลลิติร)  

7. ภาชนะบรรจุ  

[ ] ขวดแกว ฝาปดชนิด…………………………..…..........………  [ ] กระปองโลหะ (ปดสนิท/ปดดวยฝา ……...................……….)  

[ ] ถุงอะลูมิเนียมฟอยล/Retort pouch              [ ] ขวดพลาสติกชนิด…………...........................…………………………………. 

[ ] ถุงพลาสติกชนิด……………………………………...........……  [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)………………............……….………………………....... 

8. ขนาดบรรจุ.............................................................................................................................................................…………………....... 

9. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ   [ ] แชเย็นเทานั้น  [ ] แชแข็งเทานั้น     [ ] เก็บท่ีอุณหภูมิหอง (ambient temperature) 

10. อายุการเก็บรักษา................................................................................................................................................…………………....... 

 

11. สรุปผลการจัดประเภทอาหารเบ้ืองตน.......................................................................................................…………………....... 

ยก
เลิก



แบบ ตร.4 
คําขอแกไขเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดขอบขาย  

การข้ึนบัญชีหนวยตรวจหรือหนวยรับรองสถานประกอบการอาหาร 
 

สวนท่ี 1 ความประสงค 
 

1.1  ขอลด  ขอขยาย ขอบขายการใหบริการ ดังน้ี 
 (1) การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรอง 
 (2) การตรวจประเมิน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการตออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบสําคัญการไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขา

ขายโรงงาน 
 (3) การตรวจประเมิน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

1.2  ขอลด  ขอขยาย มาตรฐานท่ีสามารถตรวจได ดังน้ี 
 (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) 
 (3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนม

พรอมบริโภคชนิดเหลว ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
 (4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูป

ที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 
 (5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารใน

ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด 
 (6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารฉายรังสี 
 (7) คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 428/2553 เร่ือง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภคตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง เกลือบริโภค 
 (8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง กําหนดวิธีการผลิตเคร่ืองมือในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ผักหรือ

ผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก 
 (9) การตรวจประเมินแบบแปลนแผนผัง กรรมวิธีการผลิต และรายการเคร่ืองจักร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 
 (10)  มาตรฐานการตรวจประเมินอื่นๆ ที่เปนปจจุบัน เกีย่วกับวธิีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการผลิตและการเกบ็รักษาอาหาร ที่ออกโดย

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 6(7) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดแก ........................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 

1.3  ขอลด  ขอเพ่ิม   ขอแกไข รายช่ือหัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

1.4 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการข้ึนบัญชีอ่ืนๆ ดังน้ี 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

 

สวนท่ี 2 ขอมูลผูย่ืนคําขอ 

1. ขาพเจา ..................................................................................................อายุ ................................... สัญชาติ ........................................ 

    เลขประจําตัวประชาชน/ผูเสียภาษี ---- 

    ในนามหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทช่ือ ...................................................................................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล ----- 

2. เลขบัญชีหนวยตรวจหรือหนวยรับรองสถานประกอบการอาหารท่ี .............................................................................................. 
 
 
 
 

ยก
เลิก



-2-  
 
สวนท่ี 3 หลักฐานท่ีไดแนบประกอบคําขอ  
  1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน กรณีเปนนิติบุคคลตางดาวจะตองไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  2. กรณีผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิไดยื่นคําขอดวยตนเองใหเพ่ิมเติมเอกสาร ดังน้ี 

(1) หนังสือมอบอํานาจ (พรอมอากรแสตมป30 บาท) 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ หรือเอกสารอ่ืนท่ีเทียบเทา เปนท่ียอมรับของ 

หนวยราชการ เชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบอนุญาตขับรถ สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว เปนตน 
  3. สําเนาแผนท่ีตั้งสํานักงานใหญ และสํานักงานแหงอ่ืนหรือสาขาในประเทศไทย (กรณีเปลี่ยนแปลง) 
  4. โครงสรางการบริหารองคกรท่ีแสดงสายการบริหาร อํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน และระบุช่ือบุคลากรท่ีเก่ียวของ (กรณี

เปลี่ยนแปลง) 
  5. สําเนาใบรับรองระบบงานจากหนวยงานรับรองระบบงานของประเทศไทย หรือองคกรท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (กรณี

เปลี่ยนแปลง) 
  6. สําเนาหลักฐานคุณสมบัติและประสบการณสําหรับหัวหนาผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน (กรณีขอเพ่ิมหัวหนาผูตรวจ

ประเมิน/ผูตรวจประเมิน) ไดแก 
(1) วุฒิการศึกษา 
(2) หลักฐานการฝกอบรม (ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการฝกอบรม) 
(3) หลักฐานแสดงประสบการณการทํางานและการตรวจประเมินของผูตรวจประเมิน (Audit Log) ท่ีรับรองโดยหัวหนางานหรือ

หนวยงานท่ีไดรับการตรวจประเมิน หรือหลักฐานการไดรับการจดทะเบียนผูประเมินจากหนวยงานท่ีนาเช่ือถือ 
  7. สําเนาเอกสารคูมือคุณภาพ (Quality Manual) หรือเทียบเทา (กรณีเปลี่ยนแปลง) 
  8. สําเนาเอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ท่ีเก่ียวของท้ังหมด ท่ีครอบคลุมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

เก่ียวของ (กรณีเปลี่ยนแปลง) เชน 
(1) เอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับคําขอ การตรวจประเมิน การรายงานผลการตรวจหรือการออกใบรับรอง 

ครอบคลุมตามขอบขายการใหบริการท่ีขอข้ึนบัญชี 
(2) เอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมินตามหลักเกณฑของกฎหมาย และการปรับ

ระดับผูตรวจประเมิน 
(3) เอกสารข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแลผูตรวจประเมินภายในและภายนอกองคกร  
(4) เกณฑการประเมินจํานวนผูตรวจประเมิน (Man-day)  

  9. อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการใหบริการตรวจประเมินตามหลักเกณฑกฎหมาย โดยแสดงรายละเอียดคาใชจายท้ังหมด 
(กรณีเปลี่ยนแปลง) 

  10. เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธแนะนําองคกร/ หนวยงาน (กรณีเปลี่ยนแปลง) 
  11. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….................................…………………………………………………………………. 
           …………….....................................................…………………………………………………………………………………………………………………….. 
           …………….....................................................…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  
1.  เปนผูท่ีรบัมอบหมายใหกระทําการใดๆ ในฐานะตัวแทนขององคกร/ หนวยงาน  
2.  ขอมูลตามท่ีระบุไวในคําขอฯ รวมท้ังหลักฐานท่ีแนบประกอบการพิจารณาท้ังหมดเปนความจริงและเปนปจจุบัน หากเอกสารไม

สมบูรณ ขาพเจาจะจัดหาเอกสารท่ีถูกตองสมบูรณของหนวยงานสงมาใหครบถวนสมบูรณตามเง่ือนไขการข้ึนบัญชี 
3.  จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนบัญชีหนวยตรวจและหนวยรับรองท่ีกําหนด รวมท้ังท่ีเก่ียวของหรือท่ีอาจมีการ

แกไขหรือเพ่ิมเติมภายหลัง 
 
 

ลงชื่อ................................................................. ผูยื่นคําขอ 
      (……………………….……….………………………) 
ตําแหนง………………………………………………………. 
วันท่ี .................................................................... 

ยก
เลิก



ลํา ว/ด/ป

ดับ ตรวจ รายชื่อผูรับบริการ ออก ออกหลักฐาน ออกหลักฐาน ป.สธ.ฉ 193 ป.สธ.ฉ 220 ป.สธ.ฉ 298 ป.สธ.ฉ 342 ป.สธ.ฉ 349 ป.สธ.ฉ 386

ประเมิน หนังสือรับรอง เพื่อตออายุใบอนุญาต เพื่อการขอใบอนุญาต (General GMP) (GMP น้ําบริโภค) (GMP นมพาสเจอรไรส) (Primary GMP) (GMP LACF&AF) (GMP ผักหรือผลไม)

หมายเหตุ ทั้งนี้ หนวยตรวจหรือหนวยรับรองตองแนบบันทึกตรวจและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน (Audit Finding) มาพรอมกับแบบรายงานนี้

            * หมายถึง ใหกรอกเลข 1 ในชองที่ดําเนินการ

แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร รายเดือน 

หนวยงาน :  ………………………………………………...............................…………………..

ขอบขายการใหบริการ* หลักเกณฑของกฎหมายที่ตรวจประเมิน/ใหการรับรอง*

ที่อยูของ
ผูรับบริการ

กรรมวิธี
การผลิต

ประเภท
อาหาร

หัวหนา
ผูตรวจ/
ผูตรวจ

หมายเหตุ
ผลการตรวจ 
(ผาน/ไมผาน)

วัตถุประสงค
ในการตรวจ/
ครั้งที่ตรวจ

แบบ ตร.5

ยก
เลิก
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