ิ ค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : การออกใบร ับรองสุขอนาม ัยสน
แบบทงระบบการผลิ
ั้
ต
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค ้าพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ใบรับรองสุขอนามัยสินค ้าแปรรูปด ้านพืช เป็ นมาตรการสมัครใจ ตามความประสงค์ของผู ้ประกอบการเป็ นหลัก
ไม่มก
ี ฎหมายหรือข ้อบังคับจากกรมวิชาการเกษตร
2. ผู ้ประสงค์ขอใบรับรองสุขอนามัยสินค ้าแปรรูปด ้านพืชแบบทัง้ ระบบการผลิตต ้องผ่านการการพิจารณาคุณสมบัต ิ
ตามทีก
่ รมวิชาการเกษตรกาหนด โดยมีเอกสารประกอบการเข ้าขอเข ้าระบบ ดังนี้
2.1 จดหมายแจ ้งความจานงขอหนังสือรับรองสุขอนามัยทัง้ ระบบการผลิต ถึง ผอ.กมพ.
ื่ ผลิตภัณฑ์และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทม
โดยระบุชอ
ี่ ค
ี วามประสงค์ขอหนังสือรับรองสุขอนามัยทัง้ ระบบการผลิต
2.2 สาเนาหนังสือรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมวิชาการเกษตร
ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องการหนังสือรับรองสุขอนามัยทัง้ ระบการผลิต
2.3 รายละเอียดและเกณฑ์คณ
ุ ภาพของสินค ้าและขัน
้ ตอนการผลิต (Processing flow diagram and Specification of
Product)
2.4 มาตรฐานพร ้อมรายการและเกณฑ์กาหนดการทดสอบ
ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทจ
ี่ ะขอหนังสือรับรองสุขอนามัยทัง้ ระบบการผลิตกรณีไม่มม
ี าตรฐานหรือเกณฑ์กาหนดการทดสอบ
ของผลิตภัณฑ์ ให ้ถือปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อ 3.5 และข ้อ 4 ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานประกอบการตรวจรับรองสินค ้าเกษตรด ้านพืช
2.5 ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis Report) รายการทดสอบตามข ้อ 2.4
จากห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทีก
่ รมวิชาการเกษตรให ้การยอมรับความสามารถ และมีอายุไม่เกิน 180 วัน นับจากวันทีส
่ ง่ ตัวอย่างทดสอบ
2.6 จัดทาทะเบียนประวัตใิ ห ้แล ้วเสร็จ
โดยให ้ส่งเอกสารข ้อ 2.1-2.6 ที่ กลุม
่ ประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน (กสร.) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค ้าพืช
กรมวิชาการเกษตร จะดาเนินการพิจารณาให ้การรับรองเพือ
่ ออกใบรับรองสุขอนามัยทัง้ ระบบการผลิต
โดยคณะทางานพิจารณาการออกใบรับรองสุขอนามัยสินค ้าเกษตรแปรรูปด ้านพืช ภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันทีย
่ น
ื่ เอกสารครบถ ้วน เมือ
่ ผ่านการพิจารณาแล ้ว กองฯ จะแจ ้งบริษัทฯ ทราบ
จึงจะสามารถขอใบรับรองสุขอนามัยแบบทัง้ ระบบการผลิตได ้
3. ขัน
้ ตอนการดาเนินการตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารถูกต ้อง ครบถ ้วน
ตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
4. กรณีมก
ี ารส่งออกสินค ้าออกนอกราชอาณาจักรไทยแล ้ว
และยังไม่ได ้ส่งตัวอย่างทดสอบจะไม่สามารถขอใบรับรองสุขอนามัยได ้

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง

(หมายเหตุ: -)
กลุม
่ ประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน
้
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค ้าพืช ตึก 8 ชัน
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ:
(การรับเอกสารทางไปรษณียจ
์ ะรับตามระบบสารบรรณของหน่วยง
าน))
กลุม
่ ประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน
้
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค ้าพืช ตึก 8 ชัน
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม.10900/ไปรษณีย ์
(หมายเหตุ:
(ผู ้ประกอบการสามารถส่งเมล์คาร ้องได ้ในวันหยุดราชการ
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะดาเนินการพิมพ์ใบคาร ้องและตรวจสอบคาร ้อง
จากอีเมล์ในวันเวลาทาการ))
E-mail address: ccgdoa@gmail.com/อีเมล์
(หมายเหตุ:
(ผู ้ประกอบการสามารถคาร ้องทางโทรสารได ้ในวันหยุดราชการ
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะดาเนินตรวจสอบคาร ้องในวัน-เวลาทาการ))
ทีเ่ บอร์โทรสาร 0-2940-7448/โทรศัพท์

วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 4 วันทาการ
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู ้ยืน
่ คาขอยืน
่ คาร ้องขอใบรับรองสุขอนามัย (กมพ.1)
พร ้อมเอกสารประกอบให ้ถูกต ้องครบถ ้วน
2.เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความถูกต ้องรายละเอียดของเอกสารในข ้
อ1
(หมายเหตุ: (-หากเอกสารไม่ถก
ู ต ้อง ครบถ ้วน
จะปฏิเสธการรับเรือ
่ งและแจ ้งผู ้ประกอบการแก ้ไข
- หากเอกสารถูกต ้องครบถ ้วนจะดาเนินการรับเรือ
่ งลงในระบบ
))
การพิจารณา
ผู ้สรุปผลการทดสอบด ้านจุลน
ิ ทรียแ
์ ละด ้านเคมี
พิจารณาผลการทดสอบจากใบรายงานผลการทดสอบ
(หมายเหตุ: (- หากผลการทดสอบไม่ผา่ นตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
จะปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยและแจ ้งผู ้ประกอบการ
- หากผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
จะดาเนินการพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัย
))
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีด
่ าเนินการบันทึกปริมาณการส่งออก
และจัดพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัย
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กองพัฒนาระบบและรับร
องมาตรฐานสินค ้าพืช

1 วันทาการ

กองพัฒนาระบบและรับร
องมาตรฐานสินค ้าพืช

0.5 วันทาการ

กองพัฒนาระบบและรับร
องมาตรฐานสินค ้าพืช

0.5 วันทาการ

กองพัฒนาระบบและรับร
องมาตรฐานสินค ้าพืช

ลำด ับ

5)

ขนตอน
ั้
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความถูกต ้องของการถ่ายโอนข ้อมูลจากใบร
ายงานผลการทดสอบและใบคาร ้อง กมพ.1
ลงในใบรับรองสุขอนามัย
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู ้มีอานาจลงนาม ลงนามในใบรับรองสุขอนามัย

ระยะเวลำ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ

1 วันทาการ

กองพัฒนาระบบและรับร
องมาตรฐานสินค ้าพืช

(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
คาร้องขอใบร ับรองสุขอนาม ัย (กมพ.1)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ่ เก็บต ัวอย่าง
2)
แบบฟอร์มร ับรองการสุม
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1 ฉบับ/1ผลิตภัณฑ์ หรือหากมีการส่งตัวอย่างมากกว่า 1
ห ้อง ปฏิบต
ั ก
ิ ารให ้จานวนฉบับตามจานวนห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทีส
่ ง่ ทดสอบ)
3)
ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis report)
จากห้องปฏิบ ัติการทีก
่ รมวิชาการเกษตรให้การยอมร ับความสามา
รถในขอบข่ายทีไ่ ด้ร ับการยอมร ับความสามรถ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1 ฉบับ/1ผลิตภัณฑ์
และใบรายงานผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 180
วันนับจากวันทีส
่ ง่ ตัวอย่างทดสอบ
)
4)
จดหมายบริษ ัทฯ ขอใบร ับรองสุขอนาม ัย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
มาตรฐานและรายการทดสอบทีอ
่ า้ งใช ้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 6)
เอกสารประกอบการอนุญาตผลิตอาหาร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารประกอบการอนุญาตผลิตอาหาร
ให ้จัดตามการแบ่งประเภทของอาหารตามข ้อกาหนดของสานักงานอาหา
รและยา
พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
-เฉพาะครัง้ แรกทีท
่ าทะเบียนประวัต ิ
)
7)
หน ังสือร ับรองระบบ GMP/HACCP จากกรมวิชาการเกษตร
ทีม
่ ข
ี อบข่ายการร ับรองตรงตามผลิตภ ัณฑ์ทข
ี่ อใบร ับรองสุขอนาม ั
ย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

-

-

-

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมวิชาการเกษตร

ลำด ับ
8)

9)

10)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (หากมีการยืน
่ ต่ออายุ ให ้นาหนังสือรับรอง GMP/HACCP
ฉบับใหม่เพือ
่ ทาทะเบียนประวัตท
ิ ก
ุ ครัง้ )
หน ังสือมอบอานาจ
(กรณีผม
ู้ อ
ี านาจลงนามมอบอานาจให้เจ้าหน้าทีบ
่ ริษ ัทดาเนินการแ
ทน) ติดอากรแสตมป์ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะจัดทาทะเบียนประวัตใิ นครัง้ แรก หรือ
มีการเปลีย
่ นแปลงผู ้มอบอานาจ หรือ ผู ้รับมอบอานาจ
ให ้จัดทาหนังสือมอบอานาจฉบับใหม่)
แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภ ัณฑ์ทก
ี่ รอกข้อมูลให้ถก
ู ต้องและครบ
ถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะจัดทาทะเบียนประวัตใิ นครัง้ แรก หรือ
หากมีการเพิม
่ ผลิตภัณฑ์ )
แบบฟอร์มรายละเอียดผูป
้ ระกอบส่งออกการทีก
่ รอกข้อมูลให้ถก
ู ต้
องและครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะจัดทาทะเบียนประวัตใิ นครัง้ แรก หรือ
เมือ
่ มีการเพิม
่ ผู ้ส่งออก )

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมต้นฉบ ับ
(หมายเหตุ: (ราคาต่อ 1 ฉบับ))
2)

ค่าธรรมเนียมฉบ ับสาเนา
(หมายเหตุ: (ราคาต่อ 1 ฉบับ))

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค ้าพืช กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม 10900 โทรศัพท์ 02-5792665 โทรสาร 02-5792531
(หมายเหตุ: (อีเมล์: pscop4@gmail.com))
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
3)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก

ลำด ับ
1)
2)
3)
4)

่ แบบฟอร์ม
ชือ
คาร ้องขอใบรับรองสุขอนามัย (กมพ.1)
(หมายเหตุ: -)
่ เก็บตัวอย่าง
แบบฟอร์มรับรองการสุม
(หมายเหตุ: -)
จดหมายบริษัทขอใบรับรองสุขอนามัย
(หมายเหตุ: -)
คูม
่ อ
ื การขอใบรับรองสุขอนามัยสินค ้าเกษตรแปรรูปด ้านพืช
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ

เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

