
มาตรฐานอาหารและวิธีการปฏิบติัในการ

ยืน่ขอตรารบัรองมาตรฐาน  
 

โดย 

 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน 

 

สาขาเทคโนโลยอีาหาร ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์



ตวัอยา่งอาหารท่ีมีตรารบัรอง 
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• ไดร้บัรางวลั ผลิตภณัฑดี์เด่นระดบั 5 ดาว ของ ภาคใต ้ประเภทอาหาร ตาม

โครงการคดัสรรสดุยอด  

• 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ ์(OTOP Product Champion) ปีพ.ศ.2546 และ 2547 เป็นราย

แรกและรายเดียวของภเูก็ต ถึง 22 รายการ  

• ไดร้บัการรบัรองเครือ่งหมาย ฮาลาล  

• ไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน (มผช)  

• ไดร้บัการประกนัความอรอ่ยจาก เชลลช์วนชิม  

• สินคา้สง่ออกไปต่างประเทศ อาทิ อเมรกิา  คเูวต  ฮ่องกง  ออสเตรเลีย  
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ตรารบัรอง 

มาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน  

จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

“เลข อย.”  

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

สินคา้ OTOP  

กระทรวงพาณิชย ์

ตราเชลลช์วนชิม 

หมอ่มราชวงศถ์นดัศร ีสวสัดิวตัน ์

 



มอก. มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

เครือ่งหมายฮาลาล 

จากส านกังานคณะกรรมการกลางฮิสลามแห่งประเทศไทย 

การรบัรองคณุภาพมาตรฐาน KOSHER 

หลกัการผลิตอาหารของชาวยิว 

สญัลกัษณต์ราสินคา้ไทย (Thailand’s Brand) 

กรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณิชย ์
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เครือ่งหมายรบัรองขา้วหอมมะลิไทย เป็นตราท่ี กรมการคา้

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ให้ไว้เพ่ือให้ผ ู้บริโภคใน

ต่างประเทศมั่นใจว่า ขา้วท่ีบรรจเุป็นขา้วหอมมะลิแท้ มี

คณุภาพไดม้าตรฐาน และมีแหลง่ก าเนิดในประเทศไทย  

ตราพนมมือ เป็นตรารบัรองมาตรฐานท่ีออกโดย กรมการ

คา้ภายใน กระทรวงพาณิชยว่์าขา้วสารท่ีถกูบรรจเุป็นขา้ว

หอมมะลิท่ีมีมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ์

พ.ศ. 2545  

     โครงการความปลอดภยัดา้นอาหารระดบัป้ายทองโดย

กระทรวงสาธารณสขุ รับประกันปลอดภัยจากสาร

ปนเป้ือน 6 ชนิด ไดแ้ก่ สารบอแรกซ ์สารฟอรม์าลิน สาร

กนัเช้ือรา สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง และสารเรง่เน้ือแดง  



     เป็นตรารบัรองท่ีกระทรวงสาธารณสขุ มอบใหผ้ ูจ้ าหน่าย

ผลิตผลทางการเกษตร ท่ีไดมี้การตรวจสอบสารพิษตกคา้ง

ก่อนจ าหน่ายใหก้บัผ ูบ้ริโภค ท าใหผ้ ูบ้ริโภคมัน่ใจในความ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน ข้อก าหนดและเง่ือนไขการรบัรอง จาก

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ  

ISO 9001:2000 ยอ่มาจาก International 

Organization for Standardization, 
specification เป็นก าหนดมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ ท่ี

ตอ้งมีการน าระบบท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการท างาน ใหก้าร

ผลิตสินคา้ตรงตามความตอ้งการและเป็นท่ีพอใจของลกูคา้และ 

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของกฏหมาย  



GMP ยอ่มาจาก Good Manufacturing Practice 

เป็นกรรมวิธีการผลิตท่ีดีและเป็นขอ้ก าหนดขัน้ต ่าท่ีม ุง่ควบคมุ

การจดัการสภาพแวดลอ้มของกระบวนการผลิตใหมี้ความ

สะอาด ถกูสขุลกัษณะ เพ่ือใหไ้ดอ้าหารท่ีปลอดภยัเหมาะสม

ส าหรบัมนษุยใ์ชบ้รโิภค  

HACCP ยอ่จาก Hazard Analysis and 

Critical Control Point แปลว่า การวิเคราะห์

อนัตรายและจดุวิกฤติท่ีตอ้งควบคมุเป็นการประเมิน

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน เฝ้าระวงัป้องกนัสิ่งท่ีเป็นอนัตราย 

เช่น เช้ือโรค สารเคมี เศษแกว้ เศษโลหะเพ่ือใหแ้น่ใจว่า

อาหารท่ีผลิตข้ึนมีความปลอดภยัต่อผ ูบ้รโิภค  



SQF2000 ยอ่มาจาก Safe Quality Food 2000 ซ่ึง

เป็นมาตรฐานองคก์รการเกษตรของออสเตรเลียตะวนัตก 

 ใชค้วบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของอาหารตัง้แต่ตน้ทาง 

จนกระทัง่ถึงมือผ ูบ้รโิภค ท าใหไ้ดอ้าหารท่ีปลอดภยั  

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของลกูคา้ และขอ้ก าหนดของแต่ละ

ประเทศ  

มาตรฐานขอ้ก าหนดของกล ุม่ธรุกิจคา้ปลีก 

ของสมาคมผ ูค้า้ปลีกแห่งประเทศองักฤษ (BRC) 



มาตรฐานมีไวเ้พ่ือ? 

• รบัรองว่าสินคา้มีความปลอดภยั 

• รบัรองว่าสินคา้นัน้ผา่นกระบวนการผลิตท่ีน่าไวว้างใจ 

• รบัรองว่าสินคา้นัน้สามารถน าไปขายในตลาดได ้(ทัง้ใน

และต่างประเทศ) 

• รบัรองว่าผ ูผ้ลิตไดผ้ลิตอาหารตามท่ีกฎหมายก าหนด 



ใครเป็นผ ูใ้หต้รารบัรอง? 

• หน่วยงานรฐับาล 

– ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

– ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

– สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

– กระทรวงพาณิชย ์

ฯลฯ 

• หน่วยงานเอกชน 

– บรษิทั  เอสจีเอส  (ประเทศไทย)  จ ากดั  
 

   



จะท าอยา่งไรใหไ้ดม้าซ่ึงตรารบัรองมาตรฐาน? 

  

มาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน 

ส านกังานมาตรฐาน 

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

การขอ “เลข อย.”  

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 



มาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน (มผช.) 

• การใหก้ารรบัรองคณุภาพผลิตภณัฑช์มุชนของผ ูผ้ลิตใน

ชมุชน ท่ีเกิดการรวมกล ุม่กนัประกอบกิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงทัง้ท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือท่ีไม่มีการจด

ทะเบียนเป็นการรวมกล ุ่มเองโดยธรรมชาติ หรือชมุชนใน

โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีผ่านการคดัเลือก

จากจังหวัด และ/หรือหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชนท่ีส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมไดป้ระกาศก าหนดไวแ้ลว้ 





ผ ูย้ื่นค าขอ 

1  ผ ูย้ืน่ค าขอ หมายถึง ผ ูผ้ลิตท่ีอย ูใ่นชมุชนและ/หรอืจาก

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีผา่นการคดัเลือก

จากคณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์

แห่งชาติ (กอ.นตผ.) 

2 เป็นกล ุม่หรอืสมาชิกของกล ุม่เกษตรกร กล ุม่สหกรณ ์หรอื

กล ุม่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายวิสาหกิจชมุชน เช่น กล ุม่อาชีพ 

กล ุม่อาชีพกา้วหนา้ กล ุม่ธรรมชาติ เป็นตน้ 



ขัน้ตอนการด าเนินงานเพ่ือขอใบรบัรอง 

1 การเตรยีมเอกสาร  

 1.1 ส าเนาทะเบียนบา้น (ประธานกล ุม่) 

 1.2 ส าเนาบตัรประชาชน (ประธานกล ุม่) พรอ้มหนงัสือรบัรองกล ุม่ 

 1.3 บตัรสมารต์การด์สินคา้ OTOP (ถา้มี)  

 1.4 กรอกใบค าขอ มช.1 



2 นดัหมายตรวจสถานท่ีผลิต  

 2.1 เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการตรวจสถานท่ีผลิตและ  

ตวัอยา่ง 

 2.2  รอรบัการโทรนดัหมายและก าหนดผ ูป้ระสานงานกบั สมอ. 



3 ตรวจสถานท่ีผลิตและเก็บตวัอยา่ง  

4. สง่ทดสอบท่ีหน่วยตรวจสอบ   

5. ประเมินผลทดสอบ  

 -รอรบัแจง้ผลทดสอบ (กรณีไม่ผา่นใหป้รบัปรงุคณุภาพ

ผลิตภณัฑแ์ละจะเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจสอบเป็นครัง้ท่ี 2) 

6. สรปุเสนอออกใบรบัรอง  



มาตรฐานปลาแห้ง 





ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้าย ผ ูร้บัใบรบัรองไม่ตอ้งช าระค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

 1 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบผลิตภณัฑช์มุชน (ตวัอยา่ง) 

 2 ค่าตวัอยา่งผลิตภณัฑช์มุชนท่ีเก็บจากสถานท่ีจ าหน่าย 

     3 ค่าน าสง่ตวัอยา่ง 

ฟรี 



ขอ้ควรทราบหลงัจากไดร้บัใบรบัรอง? 

1 ใบรบัรองผลิตภณัฑ ์มีอาย ุ3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีระบใุนใบรบัรองและ 

การขอต่ออายใุบรับรองหรือการออกใบรับรองฉบับใหม่เม่ือ

ใบรบัรองฉบับเก่าสิ้นอายแุละปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในการขอยื่น

ครัง้แรก 

2 สมอ.จะตรวจติดตามผลคณุภาพผลิตภัณฑ์ชมุชนท่ีได้รบัการ

รบัรอง โดยส ุม่ซ้ือตวัอยา่งท่ีไดร้บัการรบัรองจากสถานท่ีจ าหน่าย 

เพ่ือตรวจสอบ   

3 การเลิกประกอบกิจการ ผ ูร้บัใบรบัรองต้องแจง้เป็นหนังสือให ้

สมอ. ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเลิกกิจการ 



ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

เครือ่งมือแพทย ์

ยา 

วตัถเุสพติด 

อาหาร 

วตัถอุนัตราย 

เครือ่งส าอางค ์

http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/
http://www.thaifda.com/narcotic/
http://www.fda.moph.go.th/e-cosmetic_v2/
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/mdcd/thai/
http://www.fda.moph.go.th/psiond/newweb/psiond-web/


การขออนญุาต “เลข อย.” หรอื “เลขสารบบ
อาหาร” เดิม 

จงัหวดั หน่วยงานท่ีอนญุาต 

เลขสถานท่ีผลิต 

ปีท่ีผลิต 

ล าดบัท่ีของอาหารท่ีผลิต 





การขออนญุาต “เลข อย.” หรอื “เลขสารบบ
อาหาร” ใหม ่

จงัหวดั 
หน่วยงานท่ีอนญุาต 

1,3 อนญุาตโดย อย. 

2,4 อนญุาตโดย ตจ. 

เลขสถานท่ีผลิต 

3 หลกัแรกเป็นล าดบัท่ีอนญุาต 

2 หลกัหลงัเป็นปี พ.ศ. 

1 โดย อย. 

2 โดย ตจ. 

3 เพ่ือสง่ออกอนญุาตโดย อย. 

4 เพ่ือสง่ออกอนญุาตโดย จว. 

5 อนญุาตผา่นอินเตอรเ์น็ตโดย อย 

6 อนญุาตผา่นอินเตอรเ์น็ตโดย จว. 

ล าดบัท่ีของอาหารท่ีผลิต 

ปีท่ีผลิต 

http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx 



อาหารทกุประเภทตอ้งขอ อย.หรอืไม่? 

 1. กล ุม่อาหารท่ีไมต่อ้งมีเครือ่งหมาย อย. สว่นใหญ่เป็นอาหารท่ีไม่

แปรรปูหรอืถา้แปรรปูก็จะใชก้ระบวนการผลิตง่าย ๆ ใน

ชมุชน  ผ ูบ้รโิภคจะตอ้งน ามาปรงุหรอืผา่นความรอ้นกอ่นบรโิภค  

 1.1 ผลิตภณัฑจ์ากพืช ขา้วกลอ้ง, ธญัพืชต่าง ๆ , งา เมล็ดถัว่

แหง้, พรกิแหง้, ขา้วเกรยีบ (ไมท่อด), ธญัพืชชนิดบด/ผง, พรกิ

ป่น,  

 1.2 ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์ปลาแหง้, ก ุง้แหง้, รงันกแหง้,ไขเ่ค็มดิบ, 

กะปิ, ปลารา้ผง/ดิบ, ปลาสม้, น ้าบดู,ู น ้าผ้ึง (ท่ีผลิตจากสถานท่ี

ผลิตไมเ่ป็นโรงงาน)  

 1.3 เกลือบรโิภค/เกลือป่น 



 2.กล ุม่อาหารท่ีตอ้งมีเครือ่งหมาย อย. 

2.1 กล ุม่อาหารท่ีตอ้งมีเครือ่งหมาย อย. แต่ไม่ตอ้งสง่

ตวัอยา่งอาหารตรวจวิเคราะห ์ 

 2.1.1 เครือ่งปรงุรสและน ้าจ้ิม  

 2.1.2 น ้าพรกิท่ีส าเรจ็รปูท่ีรบัประทานไดท้นัที  

     2.1.3 ผลิตภณัฑจ์ากผลไม ้(พรอ้มรบัประทาน) 

     2.1.4 ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์(พรอ้มรบัประทาน) 

     2.1.5 ขนมและอาหารขบเค้ียว  

     2.1.6 ลกูอมและทอฟฟ่ี  



2.2 กล ุม่อาหารท่ีตอ้งมีเครือ่งหมาย อย. และรายงานผลการตรวจ

วิเคราะหอ์าหารไวใ้หต้รวจสอบ 

 2.2.1 น ้าสม้สายช ู 

 2.2.2 น ้ามนัส าหรบัปรงุอาหาร  

     2.2.3  น ้าแร ่ตามธรรมชาติ 

 2.2.4  ไขเ่ยีย่วมา้ 

 2.2.5  กาแฟ ชนิดคัว่เมล็ด/ผงส าเรจ็รปู/ปรงุส าเรจ็ 

 2.2.6 ชา ชนิดชาใบ/ผงส าเรจ็รปู/ปรงุส าเรจ็ 

     2.2.7 น ้าพรกิแกง  

     2.2.8 เครือ่งปรงุรส  

     2.2.9 แยม เยลลี่ และมารม์าเลด   



2.3 กล ุม่อาหารท่ีตอ้งมีเครือ่งหมาย อย.  และตอ้งสง่

ตวัอยา่งอาหารตรวจวิเคราะห ์ 

     2.3.1 เครือ่งด่ืมชนิดน ้าและผง   

     2.3.2 อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท  

     2.3.3 นมและผลิตภณัฑน์ม  

    2.3.4 น ้าด่ืม/น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 

    2.3.5 น ้าแข็งชนิดซอง/กอ้น 



ขัน้ตอนการขออนญุาต 

การขออนญุาตสถานท่ี  การขออนญุาตผลิตภณัฑ ์

(กรณีไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน) 

(คนงาน<7คน และเครือ่งจกัร < 5 แรงมา้) 

(กรณีเขา้ขา่ยโรงงาน) 

(คนงาน  7คน และเครือ่งจกัร  5 แรงมา้) 

กล ุม่อาหารท่ีไมต่อ้งมี อย. / 

ตอ้งมีฉลาก 

กล ุม่อาหารท่ีตอ้งมี อย. 



การขออนญุาตสถานท่ี 



การด าเนินการขอ 

1 ผ ูป้ระกอบการยื่นค าขออนญุาตตามแบบ อ.1/สบ.1 พรอ้มเอกสาร

หลกัฐาน 

2 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอพรอ้มเอกสาร 

3 ออกเลขรบั/ใบนดั/ลงบญัชี/สง่กล ุม่งานพิจารณา 

4 เจา้หนา้ท่ีพิจารณาค าขอฯ/ เอกสารหลกัฐาน/แบบแปลนแผนผงั 

5 ตรวจสถานท่ีผลิตประกอบการพิจารณาอนญุาต 

6 ปรบัปรงุแกไ้ขสถานท่ีผลิตอาหาร 

7 ออกใบอนญุาตผลิตอาหารและเสนออนมุติั 

8 ผา่นหวัหนา้กล ุม่/หวัหนา้สว่น/ผ ูอ้ านวยการ 

9 เสนอลงนาม 

10 ผ ูป้ระกอบการไดร้บัอนญุาต 



การขออนญุาตผลิตภณัฑ ์



การด าเนินการขอ 

1 เตรยีมหลกัฐาน(1.1) แบบ สบ.5 จ านวน 2 ฉบบั (พิมพ์

ขอ้ความครบถว้นและลงลายมือช่ือจรงิทกุฉบบั) 

(1.2) ส าเนาใบอนญุาตดา้นสถานท่ีผลิตอาหาร  

2 ผ ูป้ระกอบการยื่นค าขอ 

3 นกัวิชาการตรวจรบัค าขอพรอ้มหลกัฐาน 

4 สง่เจา้หนา้ท่ีธรุการลงรบัค าขอ 

5 หวัหนา้กล ุม่ ลงนามอนญุาต 

6 สง่เจา้หนา้ท่ีธรุการออกเลขสารบบอาหาร 

7 จ่ายคืนแบบค าขอใหผ้ ูป้ระกอบการ 



การขอเลข อย. กรณีปลากึ่งแหง้ 

1 ถ้าผลิตปลากึ่งแห้งและไม่ เข้าข่าย

โรงงาน (ไม่ตอ้งยื่นขอเลขอย.แต่ตอ้ง

แสดงฉลาก) เช่น ช่ืออาหาร น ้าหนัก

สทุธิ ช่ือและท่ีตัง้ของสถานท่ีผลิต โดย

มีค าว่า “ผลิตโดย” น าหน้าและวัน

เดือนปีท่ีผลิต หรือหมดอาย ุหรือควร

บรโิภคกอ่น ) 

2 ถา้ผลิตปลากึ่งแหง้และเขา้ข่ายโรงงาน 

(ไม่ตอ้งยื่นขอเลขอย.แต่ตอ้งมีฉลาก

แล ะ ข ออน ุญ าตสถ าน ท่ี แ บบตั้ ง

โรงงานผลิต) 



3 ถา้ผลิตปลากึ่งแหง้ (ทอดพรอ้มบรโิภค)และไม่เขา้ข่าย

โรงงาน (ตอ้งยื่นของเลข อย.และยืน่ขอรบัเลขสถานท่ี

ผลิตอาหาร) 

4 ถา้ผลิตปลาก่ึงแหง้ (ทอดพรอ้มบรโิภค)และเขา้ข่าย

โรงงาน (ตอ้งยื่นของเลข อย.และขออนญุาตสถานท่ี

แบบตัง้โรงงานผลิต 

 



การขอ GMP 

   -GMP ยอ่มาจาก Good Manufacturing Practice เป็นกรรมวิธี
การผลิตท่ีดีและเป็นขอ้ก าหนดขัน้ต ่าท่ีม ุ่งควบคมุการ

จดัการสภาพแวดลอ้มของกระบวนการผลิตใหมี้ความ

สะอาด ถกูสขุลกัษณะ เพ่ือใหไ้ดอ้าหารท่ีปลอดภยั

เหมาะสมส าหรบัมนษุยใ์ชบ้รโิภค  

 



1 สถานท่ีตัง้และอาคารผลิต 

• ไม่มีคอกปศสุตัวห์รอืสถานเลี้ยงสตัว ์

• ไม่มีน ้าขงัแฉะและสกปรก 

• มีท่อหรอืทางระบายน ้าออกนอกอาคารเพ่ือระบายน ้าท้ิง 

• มีการแยกบรเิวณผลิตอาหารออกเป็นสดัสว่น 

• พ้ืน ผนงัและเพดานของอาหารผลิตตอ้งมีผิวเรยีบ 

สะอาดและท าความสะอาดง่าย  

• ฯลฯ 



2 เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการ

ผลิต 

• ท าดว้ยวสัดผิุวเรียบไมเ่ป็นสนิม ไมเ่ป็นพิษ ทนต่อการกดักรอ่น 

• รอยต่อเรยีบไมเ่ป็นแหลง่สะสมของจลุินทรยี ์

• ง่ายต่อการท าความสะอาด 

• ติดตัง้เหมาะสมและเป็นไปตามสายงานการผลิต 

• อย ูใ่นต าแหน่งท่ีท าความสะอาดง่าย 

• พ้ืนผิวหรอืโตะ๊ปฏิบติังานท่ีสมัผสักบัอาหาร ท าดว้ยวสัดเุรียบ 

ไมเ่ป็นสนิม ไมเ่ป็นพิษ ทนต่อการกดักรอ่นและสงูจากพ้ืนตาม

ความเหมาะสม 



3 การควบคมุกระบวนการผลิต 

• มีการคดัเลือก มีการลา้งท าความสะอาดวตัถดิุบ 

• มีการเก็บรกัษาวตัถดิุบอยา่งเหมาะสม 

• ในระหว่างการผลิตอาหารมีการด าเนินการขนยา้ย

วตัถดิุบ สว่นผสมภาชนะบรรจแุละบรรจภุณัฑใ์นลกัษณะ

ท่ีไม่เกิดการปนเป้ือน 

• น ้า, ไอน ้า, น ้าแข็งท่ีใชต้อ้งมีมาตรฐานตามประกาศ 

• ผลิตภณัฑต์อ้งมีการตรวจสอบและเก็บบนัทึก 

• มีการขนสง่ท่ีป้องกนัการปนเป้ือน 

• ฯลฯ 



4 การสขุาภิบาล 

• มีการก าจดัขยะ 

• มีหอ้งสว้มและอ่างลา่งมือหนา้หอ้ง

สว้ม 

• มีสบ ู่หรอืน ้ายาฆา่เช้ือโรค 

• มีมาตรการป้องกนัสตัวห์รอืแมลง 

• ฯลฯ 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020ljQzlIF3cBfc2JzbkF;_ylu=X3oDMTByZnV1Z2Y1BHBvcwM0NQRzZWMDc3IEdnRpZANJMDgxXzEwMw--/SIG=1kqf2m6f7/EXP=1211798755/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=hand+clean&js=1&ni=20&ei=utf-8&fr=sfp&xargs=0&pstart=1&b=41&w=495&h=500&imgurl=static.flickr.com/2238/2199526898_18823c697e.jpg&rurl=http://www.flickr.com/photos/19083544@N02/2199526898/&size=78.1kB&name=Hand under a running faucet&p=hand clean&type=JPG&oid=93cd7261e54f67dc&fusr=spilrules&tit=Hand under a running faucet&hurl=http:/www.flickr.com/photos/19083544@N02/&no=45&tt=43377


5 การบ ารงุรกัษาและการท าความสะอาด 

• มีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

• มีการเก็บอปุกรณท่ี์ท าความสะอาดแลว้เป็นสดัสว่น 

• มีการเก็บสารเคมีท่ีท าความสะอาดและสารเคมีอ่ืนๆแยก

เป็นสดัสว่นใหป้ลอดภยั 



6 บคุลากรและสขุลกัษณะผ ูป้ฏิบติังาน 

• คนงานไมมี่บาดแผล ไมมี่โรคหรอืเป็น

พาหะน าโรคตามระบใุนกระทรวง 

• แต่งกายสะอาดมีเส้ือคลมุ ผา้กนัเป้ือน 

• มีมาตรการจดัการรองเทา้ท่ีใชใ้น

บรเิวณผลิตอยา่งเหมาะสม 

• ไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบั 

• มือและเล็บตอ้งสะอาด 

• มีการสวมหมวก ตาขา่ยหรอืผา้คลมุ

ผมอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความจ าเป็น 

• มีการฝึกอบรมดา้นสขุลกัษณะ 



ขัน้ตอนการด าเนินงานเพ่ือขอการรบัรอง GMP 

ศึกษาขอ้ก าหนดหลกัเกณฑ ์

GMP 

ประชมุผ ูบ้รหิารขอความเห็นในการท า GMP 

ผ ูผ้ลิตมีความม ุง่มัน่ในการปฏิบติัตาม GMP 

ปรบัปรงุสถานท่ีผลิตและจดัท าเอกสาร GMP 



ฝึกอบรมพนกังานทัง้ทฤษฎีและปฏิบติั 

น าเอกสารตามหลกั GMP ไปปฏิบติั 

ตรวจสอบตนเอง/ภายในและแกไ้ข 

ยื่นขอรบัการรบัรอง GMP 

ด าเนินงานตามมาตรฐาน GMP และปรบัปรงุใหดี้ข้ึน 



ขอบคณุค่ะ 


