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1. บทนา
ระเบียบปฎิบตั ิฉบับนี้ บริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมีควำมมุ่งหมำยที่จะกำหนดรู ปแบบกำร
จัดกำรของหน่วยงำน กำรดำเนินกำรรับคำขอ กำรตรวจประเมิน กำรคัดเลือกผูต้ รวจประเมิน และกำรควบคุม
ผูต้ รวจประเมินอิสระ ซึ่งได้มีกำรนำมำปฏิบตั ิรักษำไว้ และปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อให้เป็ นไปตำม หลักเกณฑ์
วิธิกำรและเงื่อนไข ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยอำหำร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตรวจประเมิน และ กำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์วธิ ิ กำรและเงื่อนไข ตำมข้อกำหนดของ
มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยอำหำร ของ บริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด เป็ นไป อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ ถูกต้อง สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำน GMP กฎหมำย ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ในกิจกรรมด้ำนกำรรับรองให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน
3. ขอบข่ าย
เอกสำรนี้ ก ำหนดขั้น ตอนกำรด ำเนิ น งำนของ ผูต้ รวจประเมิ น ฯของ บริ ษ ัท เอเจเอ รี จี ส ตร้ ำ ส์ จ ำกัด ตำม
หลักเกณฑ์และประกำศของ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ(อย.) ภำยในขอบเขต ที่ได้รับ กำรอนุญำต
ตำม ภำคผนวก ค
4. คาศัพท์ และ คานิยาม
4.1 หน่วยตรวจสอบและรับรอง หมำยถึง หน่วยงำนที่ข้ ึนทะเบียนกับสำนักงำนฯ เพื่อตรวจประเมินสถำนที่ผลิต
อำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
4.2 ผูต้ รวจประเมิน หมำยถึ ง บุคลำกร ของ หน่ วยตรวจสอบ ที่มีทกั ษะ ในกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร
ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย และมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่ อย. กำหนด
4.3 สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่ำ “อย.”
4.4 ผูย้ นื่ คำขอ หมำยถึง ผูป้ ระกอบกำร ที่ประสงค์ขอรับรองฯ
4.5 กำรตรวจรั บ รอง หมำยถึ ง กิ จกรรมที่ ห น่ วยตรวจสอบและรั บ รอง ด ำเนิ น กำรตำมที่ อย.อนุ ญ ำต เช่ น
กิจกรรมตรวจสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์กฎหมำย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.6 หลักเกณฑ์วิธิกำรและเงื่อนไข ตำมข้อกำหนด ฉบับปั จจุบนั ของมำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์
ของกฎหมำยอำหำร หมำยถึง
(ก) ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขซึ่ งออกตำมมำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๑ แห่ งพระรำชบัญญัติ
อำหำร พ.ศ.๒๕๒๒
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(ข) ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่ อนไขที่ รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุ ขประกำศกำหนดว่ำด้วยเรื่ อง
วิธีกำรผลิตเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในกำรผลิ ตและกำรเก็บรักษำอำหำรตำมมำตร ๖(๗) แห่ งพระรำชบัญญัติ
อำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒
(ค) ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กฎหมำยกำหนด
เอกสำรนี้ กำหนดขั้นตอนกำรดำเนิ นงำนของผูต้ รวจประเมิน ของบริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด ตำมหลักเกณฑ์
และประกำศของ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ(อย.)
5. การรับคาขอ
ผูย้ ื่นคำขอ ติ ดต่อยื่นค ำขอกับ หน่ วยตรวจสอบ หลังจำกรับค ำขอและเอกสำรหลักฐำน หน่ วยตรวจสอบจะ
พิจำรณำคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ แล้วจัดทำแฟ้ มคำขอ และมอบหมำยให้ผรู้ ับผิดชอบพิจำรณำจัดทำใบ
เสนอรำคำพร้อมส่ งให้ผยู้ ื่นคำขอเพื่อตกลงรำคำ เมื่อผูย้ ื่นคำขอ ตกลงตำมใบเสนอรำคำ และลงนำมในเอกสำร
สัญญำ แล้ว ทำงหน่วยตรวจสอบ จะจัดทำแฟ้ มเอกสำรสำหรับผูย้ นื่ คำขอ นั้นๆ
หมำยเหตุ
ผูย้ นื่ คำขอต้องยืน่ หลักฐำนประกอบคำขอ อย่ำงน้อยดังนี้
1. สำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) หรื อ คำขอรับเลขที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.1)
2. แบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน(แบบ สบ.2) (ถ้ำมี)
3. แบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีผลิตอำหำร
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก-ข
6. การเสนอราคา และทบทวนคาขอ
บริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด ในฐำนะหน่วยตรวจสอบ ตรวจสอบคำขอ และเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
แล้วดำเนินกำร วำงแผนและเตรี ยมกำรตรวจ ดังนี้
(1) เจ้ำ หน้ำ ที่ ฝ่ ำยวำงแผนกำรตรวจประเมิ น พิ จ ำรณำมอบหมำยค ำขอให้ ผูต้ รวจประเมิ น ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ
เหมำะสมเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรแต่งตั้งผูต้ รวจประเมินของ อย.
(2) ผูต้ รวจประเมิน ศึกษำทำควำมเข้ำใจ
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือกำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
 เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แปลนแผนผัง และกรรมวิธีผลิตอำหำร
(3) ผูต้ รวจทบทวนค ำขอและประเมิ น เอกสำรประกอบค ำขอว่ำสมบู รณ์ เพี ยงพอที่ จะตรวจประเมิ นโรงงำน
หรื อไม่ ตำมมำตรฐำน GMP กฏหมำย และ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข กรณี เอกสำรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
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บริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด จะทำหนังสื อแจ้งผูย้ ื่นคำขอเพื่อจัดส่ งเอกสำรเพิ่มเติมในระยะเวลำที่กำหนด ใน
กรณี น้ ี ให้ดำเนิ นกำรได้ 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิ น 30 วัน หำกยังไม่ได้เอกสำรครบถ้วน ยังไม่สำมำรถเข้ำไปตรวจ
ประเมินฯได้
(4) จัดทำรำยกำรตรวจและบันทึ กข้อสังเกต (check lists) จำกคำขอ และเอกสำรประกอบค ำขอฯ มำตรฐำน
GMP กฎหมำย และหนังสื อแจ้งกำหนดนัดหมำยกำรตรวจประเมิน รวมถึงจัดเตรี ยมเอกสำร และอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรตรวจประเมินเพื่อควำมถูกต้องครบถ้วน และควำมสะดวกในกำรตรวจประเมิน
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก-ข
7. ตารางการตรวจประเมิน
กำรจัดทำตำรำงกำรตรวจประเมิ น เป็ น ขั้นตอนที่ จำเป็ นสำหรับกำรตรวจประเมิ น อย่ำงมื ออำชี พ ประโยชน์
ของกำรทำตำรำงกำรตรวจประเมิน คือ
- ให้ขอ้ มูลสำหรับผูย้ ื่นคำขอเกี่ยวกับ กำรตรวจประเมิน อธิ บำยขั้นตอน และวิธีกำรตรวจประเมิน กำรถำม ตอบ
และกำรเก็บหลักฐำน
- อธิบำยวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมิน
- อธิบำยหลักเกณฑ์ หรื อ มำตรฐำนที่ใช้ในกำรตรวจ
- อธิบำยขอบเขตกำรตรวจประเมิน
- เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล กับ ผูย้ ื่น ค ำขอ ในกำรแก้ไ ข หรื อ ทบทวน ตำรำงกำรตรวจประเมิ น รวมถึ ง ทบทวนควำมมี
ผลประโยชน์ร่วม ของผูต้ รวจประเมิน
- เพื่อให้ผตู้ รวจประเมิน ในทีม เข้ำใจบทบำท และหน้ำที่
- เพื่ออธิ บำยถึง กำรเข้ำพื้นที่ ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ในขอบเขตกำรตรวจประเมิน
- ผูต้ รวจประเมิน มีหน้ำที่ที่ จะต้อง ติดต่อ ผูย้ ื่นคำขอ เพื่อขอข้อมูลต่ำงๆ และจัดทำตำรำงกำรตรวจประเมิน และ
ส่ งให้ผยู้ ื่นคำขอ ล่วงหน้ำประมำณ 2 สัปดำห์ เพื่อให้ผยู้ ื่นคำขอมีเวลำในกำรทบทวนตำรำงกำรตรวจประเมิน
และเตรี ยมตัว ซึ่ งระยะเวลำในกำรส่ งตำรำงกำรประเมิน อำจขึ้นอยู่กบั ควำมเหมำะสม และวันที่ในกำรเตรี ยม
ตำรำงกำรตรวจ และวันที่ในกำรส่ งตำรำงกำรตรวจ จะถูกระบุไว้ในตำรำงกำรตรวจฯ
- ตำรำงกำรตรวจประเมิน เป็ นเอกสำรควบคุมภำยใต้ ระบบควบคุมเอกสำรของ หน่วยตรวจสอบ
- ผูย้ นื่ คำขอ ควรแนะนำผูต้ รวจประเมิน ถึงกฎระเบียบในกำรเข้ำพื้นที่ต่ำงๆ
- ตำรำงกำรตรวจประเมิน ต้องกล่ำวถึง กำรเปิ ด และปิ ดประชุม
- ตำรำงกำรตรวจประเมิน ต้องกล่ำวถึงกำรทบทวน กำรใช้เครื่ องหมำยกำรรับรอง
- ตำรำงกำรตรวจประเมิน ต้องมีกำรวำงแผน ในกำรติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่ อง จำกกำรตรวจครั้งที่ผำ่ นมำ
- หัวหน้ำคณะผูป้ ระเมิน ควรระบุให้ชดั เจน ถึงกำรตรวจประเมิน ที่เกี่ยวกับ กำรสัมภำษณ์ ผูบ้ ริ หำร
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- ระยะเวลำกำรตรวจ คือ แปดชัว่ โมง ต่อวัน
- ตำรำงกำรตรวจประเมินต้องระบุ ผูต้ รวจประเมิน ที่จะทำกำรตรวจ โดยกำรอ้ำงอิงถึงข้อกำหนด หรื อหลักเกณฑ์
และ กระบวนกำรต่ำงๆ ในพื้นที่น้ นั
8. กำรคัดเลือกผูต้ รวจประเมิน และ กำรควบคุม กำกับดูแลผูต้ รวจประเมินอิสระ
8.1 การคัดเลือกผู้ประเมิน และหัวหน้ าผู้ประเมิน
บริ ษทั เอเจเอ รี จีสต้รำส์ จำกัด ได้กำหนดเกณฑ์กำรคัดเลื อก ผูป้ ระเมิน และ หัวหน้ำที ม เพื่ อให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องตำมประกำศ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่ อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถำนประกอบกำรอำหำร ดังนี้
ผู้ตรวจประเมิน ต้องมีคุณสมบัติควำมรู ้ดงั ต่อไปนี้
(1) ด้ำนควำมรู้
(ก) สำเร็ จกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปริ ญญำตรี ข้ ึนไป ในสำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
หรื อสำขำวิทยำศำสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมอำหำร เทคโนโลยีทำงอำหำร เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เกษตร อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ และเภสัชศำสตร์ เป็ นต้น และมีหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ
(ข) สำเร็ จหลักสู ตรกำรฝึ กอบรมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรื อ
จำกหน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศกำหนด อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
1) หลักสู ตรกฎหมำยอำหำรและกำรขออนุญำต
2) หลักสู ตรกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
ตำมขอบข่ำยที่ยนื่ คำขอขึ้นบัญชี ซึ่ งต้องผ่ำนกำรฝึ กอบรมหลักสู ตร 1) ก่อน
3) หลักสู ตรแนวทำงกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนข้อกำหนดแนวทำงกำร
ตรวจประเมินระบบกำรจัดกำร (Guideline for Auditing Management System; ISO19011) ระยะเวลำ
กำรฝึ กอบรมอย่ำงน้อยสี่ สิบชัว่ โมงหรื อผ่ำนกำรฝึ กอบรมหลักสู ตรผูต้ รวจประเมินและหัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน
ระบบกำรบริ หำรงำนคุณภำพหรื อระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร (Auditor/Lead Auditor ISO
9001หรื อ ISO22000) ที่ได้ข้ ึนทะเบียนจำก International Register of Certificated Auditors; IRCA หรื อ
หลักสู ตรกำรฝึ กอบรมผูป้ ระเมินระบบกำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤติที่ตอ้ งควบคุมในอุตสำหกรรมอำหำร
จำกหน่วยงำนรำชกำรหรื อหน่วยงำนที่ได้ข้ ึนทะเบียนจำก International Register of Certificated
Auditors; IRCA (ถ้ำมี) ระยะเวลำกำรฝึ กอบรมอย่ำงน้อยสี่ สิบชัว่ โมง
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(2) ประสบกำรณ์กำรทำงำน
(ก) ผูต้ รวจประเมิน (Auditor) ต้องมีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมอำหำรอย่ำงน้อยสองปี
(ข) หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน (Lead Auditor) ต้องมีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำรอย่ำงน้อยสี่ ปี
(3) ประสบกำรณ์กำรตรวจประเมิน
(ก) ผูต้ รวจประเมิน
1) ต้องมีประสบกำรณ์กำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำรตำม
หลักเกณฑ์ของกฎหมำยในขอบข่ำยที่ได้รับมอบหมำย หรื อขอบข่ำยที่ยนื่ คำขอขึ้นบัญชีของหน่วยตรวจหรื อ
หน่วยรับรองไว้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ไม่นอ้ ยกว่ำสี่ ครั้ง เป็ นเวลำรวมไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บวัน
ภำยในระยะเวลำสำมปี โดยอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินที่มีควำมสำมำรถ หรื อ
2) มีประสบกำรณ์กำรตรวจประเมินตำมหลักเกณฑ์วำ่ ด้วยสุ ขลักษณะที่ดี
(Recommended Code of Practice General Principles of Food Hygiene) หรื อระบบกำรวิเครำะห์
อันตรำยและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point System; HACCP) ที่
กำหนดโดยคณะกรรมำธิ กำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศของโครงกำรมำตรฐำนอำหำร เอฟ เอ โอ/
ดับบริ วเอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme;
Codex) หรื อระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร (Food Safety Management System; ISO22000)
หรื อมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำและเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล ต้องไม่นอ้ ยกว่ำสี่ ครั้ง เป็ นเวลำรวมไม่นอ้ ยกว่ำ
ยีส่ ิ บวัน ภำยในระยะเวลำสำมปี
(ข) หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน
1) ต้องเป็ นผูต้ รวจประเมินที่มีประสบกำรณ์ในบทบำทหัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน
สำหรับกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยในขอบข่ำยที่ได้รับมอบหมำย
ให้ไปตรวจ หรื อขอบข่ำยที่ยนื่ คำขอขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองไว้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำไม่นอ้ ยกว่ำสำมครั้ง เป็ นเวลำรวมไม่นอ้ ยกว่ำสิ บห้ำวัน หรื อ
2) มีประสบกำรณ์ในบทบำทหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินตำมหลักเกณฑ์วำ่ ด้วย
สุ ขลักษณะที่ดี (Recommended Code of Practice General Principles of Food Hygiene) หรื อระบบ
กำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point System;
HACCP) ที่กำหนดโดยคณะกรรมำธิ กำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศของโครงกำรมำตรฐำนอำหำร
เอฟ เอ โอ/ ดับบริ วเอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard
Programme; Codex) หรื อระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร (Food Safety Management
System; ISO22000) หรื อมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำและเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล ต้องไม่นอ้ ยกว่ำสำมครั้ง
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รวมเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำสิ บห้ำวัน ภำยในระยะเวลำสำมปี
หน่วยตรวจสอบ จะจัดเก็บต้องมีหลักฐำนแสดงประสบกำรณ์ซ่ ึ งรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชำหรื อผูไ้ ด้รับกำร
ตรวจโดย หรื อ หลักฐำนกำรได้รับกำรจดทะเบียนผูป้ ระเมินจำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่ อถือ และมีหลักฐำนแสดงผลกำร
ประเมินสมรรถนะผูต้ รวจสอบขณะตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร
การประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินเพือ่ ขึน้ ทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมาย
ผูต้ รวจประเมินที่มีคุณสมบัติ ด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรทำงำน ประสบกำรณ์กำรตรวจประเมิน
ตำมด้ำนบน ต้องผ่ำนกำรตรวจประเมินสมรรถนะกำรปฏิ บตั ิงำนจริ ง ณ สถำนประกอบกำรอำหำรตำมขอบข่ำยที่
ยื่นคำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่ ตรวจประเมินสมรรถนะที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมอบหมำย หรื อหน่ วย
รับ รองระบบงำนกำรตรวจประเมิ น สมรรถนะตำมวรรคหนึ่ งให้ใช้หลัก เกณฑ์ตำมบัญ ชี หมำยเลข 1 และแบบ
ประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินตำมแบบ ตร.2 ท้ำยประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่ อง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถำนประกอบกำรอำหำร
หน่วยตรวจสอบต้องแจ้งขอรับกำรประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินแต่ละคนตำมขอบข่ำยที่ได้
ขอขึ้นบัญชี ไว้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.
2522 ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นผูป้ ระเมิ นสมรรถนะจำกสำนักงำนคณะคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จำนวน 2 ครั้ ง
หรื อหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินที่มีคุณสมบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ขเรื่ อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรขึ้ นบัญชี หน่ วยตรวจหรื อหน่ วยรับรองสถำนประกอบกำรอำหำรภำยใน 20 วัน ก่อนกำรประเมิ น
สมรรถนะ ณ สถำนประกอบกำร
โดยผูต้ รวจประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมิน ณ สถำนที่ผลิตอำหำรตำม
หลักเกณฑ์ของกฎหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะประเมินสมรรถนะตำมแบบประเมินสมรรถนะ
ผูต้ รวจประเมินตำมแบบ ตร.2 และผลกำรประเมินสมรรถนะต้องเป็ นที่ยอมรับหรื อสอดคล้องทั้งหมดทุกหัวข้อ
จึงถือว่ำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ
กรณี ผตู ้ รวจประเมินผ่ำนกำรประเมินครั้งที่ 1 แต่ไม่ผำ่ นกำรประเมินครั้งที่ 2 ต้องมีหลักฐำน
ประสบกำรณ์กำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยเพิ่มเติม จำนวน 10 รำยพร้อมสำเนำบันทึก
ผลกำรตรวจประเมินสมรรถนะจำกหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินที่ข้ ึนบัญชี กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของ
สถำนประกอบกำรรำยที่ 9 และ 10 รวมทั้งต้องอบรมและสอบผ่ำนหลักสู ตรกฎหมำยอำหำรเพิ่มเติม
กรณี ผตู ้ รวจประเมินไม่ผำ่ นกำรประเมินทั้ง 2 ครั้ง สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะไม่รับรอง
กำรขึ้นบัญชีผตู ้ รวจประเมินรำยนั้น
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กำรรักษำสถำนภำพกำรเป็ นผุป้ ระเมิน/หัวหน้ำผูป้ ระเมิน
เมื่อผูต้ รวจประเมิน หรื อ หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน ได้ผำ่ นกำรอนุมตั ิตำมคุณสมบัติขำ้ งต้น แล้ว จะต้องมีกำร
รักษำสถำนภำพ กำรเป็ นผูป้ ระเมิน หรื อ หัวหน้ำผูป้ ระเมิน โดยมีกำรตรวจประเมิน ในบทบำท เป็ นผู้ประเมิน หรื อ
หัวหน้ำผูป้ ระเมิ น ต้องมี หลัก ฐำนแสดงถึ งกำรรั ก ษำควำมสำมำรถของผูต้ รวจประเมิ น ได้แก่ ผลกำรประเมิ น
ควำมสำมำรถของผูต้ รวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำรอำหำรตำมที่ ได้ข้ ึนบัญชี ไว้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำที่เป็ นไปตำมแผนงำนที่หน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองกำหนดอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งภำยในระยะเวลำ 3 ปี
8.2 กำรควบคุม กำกับดูแลผูต้ รวจประเมินอิสระ
ในกรณี ที่มีกำรใช้ ผูต้ รวจประเมินอิสระ บริ ษทั เอเจเอ รี จิสตร้ำส์ จำกัด ต้องทำสัญญำ Subcontractor
Agreement กับผูต้ รวจประเมินอิสระ และมีกำรควบคุม กำกับดูแลผูต้ รวจประเมินอิสระ โดยผูต้ รวจประเมินอิสระ
ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อเกี่ยวข้องกับธุ รกิจอื่นใด อันจะมีผลต่อกำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมเป็ นกลำงและควำมซื่อตรง
ในกำรดำเนินกิจกรรม ได้แก่ ต้องไม่เสนอหรื อให้บริ กำรคำปรึ กษำระบบกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับอำหำร, ต้องไม่
ทำกำรตลำดหรื อเสนอกิจกรรมของตนเชื่ อมโยงกับกิจกรรมของหน่วยงำนที่ปรึ กษำระบบกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับ
อำหำร รวมถึงไม่ได้ทำงำนเป็ นที่ปรึ กษำด้ำนอำหำรให้กบั สถำนที่ผลิตอำหำรที่ไปตรวจประเมินนั้น ๆ ภำยใน 2 ปี
ผูต้ รวจประเมินอิสระต้องมีจรรยำบรรณ
ก) ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมืออำชีพ เป็ นกลำง เป็ นธรรม และไม่ลำเอียง
(ข) ไม่ตรวจประเมินนอกขอบข่ำยที่ผำ่ นกำรประเมินควำมสำมำรถ หรื อนอกขอบข่ำยที่ได้รับกำรขึ้นบัญชี
หน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองไว้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
(ค) ต้องไม่ตรวจประเมินในกรณี ที่ผตู ้ รวจประเมินมีควำมเกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่ ควำมขัดแย้งหรื อไม่เป็ น
กลำงซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่อผลกำรตรวจประเมิน
(ง) ต้องไม่รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจำกผูร้ ับกำรตรวจประเมิน ลูกจ้ำงหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อ
เป็ นใจให้ผรู ้ ่ วมงำนทำเช่นนั้น
(จ) ต้องรักษำควำมลับ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูร้ ับบริ กำรโดยไม่ได้รับกำรยินยอมจำกผูร้ ับบริ กำรเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร กรณี ที่มีควำมจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลไปยังบุคคลอื่น ต้องได้รับกำรยินยอมจำกผูร้ ับบริ กำรหรื อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ แล้วแต่กรณี
(ฉ) ไม่ปฏิบตั ิตนที่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยกับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและให้ควำมร่ วมมือ
อย่ำงเต็มที่เมื่อมีกำรสอบสวนข้อกล่ำวหำ
โดยบริ ษทั เอเจเอ รี จิสตร้ำส์ จำกัด กำหนดให้ผตู ้ รวจประเมินอิสระ ต้องจัดส่ งรำยงำนสรุ ปรำยชื่อสถำนที่
ผลิตอำหำร ที่ทำงผูต้ รวจประเมินอิสระ เข้ำไปจัดกำรฝึ กอบรมหรื อ ให้คำปรึ กษำ มำให้บริ ษทั เอเจเอ รี จิสตร้ำส์
จำกัด เพื่อทบทวน ภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
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9. การตรวจประเมิน
9.1 กำรทบทวน เอกสำร
ผูต้ รวจประเมินมีหน้ำที่ทบทวน เอกสำร คำขอฯ และเอกสำรประกอบ ว่ำครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมหลักเกณฑ์ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ รวมถึ ง พิจำรณำควำมสมบูรณ์ ของเอกสำรที่ จะส่ งผลกระทบกับกำร
ตรวจประเมิน
9.2 กำรตรวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมิน ฯ ต้องดำเนินกำรดังนี้
- เปิ ดประชุม เพื่อ อธิ บำย วัตถุประสงค์ กำรตรวจประเมิน และ ขั้นตอนกำรตรวจประเมิน
- ตรวจประเมินที่โรงงำนของผูย้ นื่ คำขอ (รวมถึงสถำนที่อื่นที่เกี่ยวข้อง)
- บันทึกหลักฐำนกำรตรวจประเมิน เพื่อพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องตำม มำตรฐำน
- พิจำรณำ ถึงประสิ ทธิภำพ ประสิ ทธิ ผล ของกำรดำเนินกำร และกำรควบคุมต่ำงๆ
- พิจำรณำหลักฐำน ทั้งที่เป็ น เอกสำร และ กำรปฎิบตั ิงำน รวมถึง ประเมินควำมเข้ำใจในกำรทำงำนจำกบุคคลำกร
ในสถำนประกอบกำร
- พิจำรณำ ควำมสัมพันธ์สอดคล้อง ของกิจกรรม กำรควบคุมต่ำงๆ เช่นวิธีกำรผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในกำรผลิต
กำรเก็บรักษำอำหำรและสุ ขลักษณะทัว่ ไป
- เพื่ อประเมิ น ขี ดควำมสำมำรถในกำรผลิ ตและกำรควบคุ ม ตำมมำตรฐำน GMP และประกำศกระทรวงฯ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปิ ดประชุม แจ้งผลกำร ประเมินเบื้องต้นแก่ ผูย้ นื่ คำขอ ผูแ้ ทนโรงงำนทรำบ
- ออกเอกสำร เพื่อให้สถำนประกอบกำร แก้ไขควำมไม่สอดคล้อง (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ กำรตรวจประเมิ น เพื่ อ ให้ ก ำรรั บ รองใหม่ ผูต้ รวจประเมิ น จะตรวจประเมิ น เอกสำรในระบบว่ำ
ครบถ้วนตำมมำตรฐำน/ประกำศที่จะขอกำรรับรองหรื อไม่ และตรวจระบบกำรจัดกำรว่ำมีกำรดำเนิ นกำรแล้ว
หรื อไม่โดยสุ่ มตรวจดู กำรปฏิ บตั ิหน้ำงำนประกอบกำรพิจำรณำให้กำรรั บรองตำมมำตรฐำน ซึ่ ง ผลลัพธ์กำร
ตรวจอำจจะมีกรณี ขอ้ บกพร่ องเพื่อให้ลูกค้ำปรับปรุ งแก้ไข ผลลัพธ์กำรตรวจจะสรุ ปไว้ในบันทึกกำรตรวจ (ตส.)
ซึ่ งจะส่ งให้ลูกค้ำเมื่อตรวจประเมินเสร็ จในวันที่ตรวจเลย
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9.3 กำรตรวจติดตำมผล
เนื่ องจำก หนังสื อรับ รองฯ มี อำยุ 3 ปี กำรตรวจติ ด ตำมผลให้ ดำเนิ นกำรปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อติ ดตำมผลกำร
ดำเนินกำรของสถำนประกอบกำร ถึงควำมสอดคล้องตำม มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
อำหำร
หมำยเหตุ กรณี ที่ผลกำรตรวจประเมิน ไม่ผำ่ นเกณฑ์ ที่ได้ให้กำรรับรองไว้ ทำงหน่ วยตรวจสอบ สำมำรถเพิก
ถอน หรื อ เรี ยกคืน หนังสื อ รับรองฯ และ แจ้งให้ สำนักงำนฯ ทรำบ
อ้ำงอิง
วิธีกำรตรวจให้เป็ นไปตำม มอก. 19011
เกณฑ์กำรประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย เพื่อออกหนังสื อรับรองตำมประกำศ อย.
เกณฑ์กำรประเมินสถำนที่ ผลิ ตอำหำรตำมหลักเกณฑ์กฎหมำย เพื่อต่ออำยุใบอนุ ญำตผลิ ตอำหำรตำมประกำศ
อย.
10. การทารายงานการประเมิน
10.1 กำรจัดทำรำยงำนกำรตรวจประเมิน สถำนที่ผลิตอำหำร ผูต้ รวจประเมินของบริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด
ดำเนินกำรดังนี้
(1) จัดทารายงานการตรวจประเมินโรงงาน (ตส.) เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินโรงงานและส่ งให้ ลูกค้ าหลัง
การตรวจทุกครั้งโดยสาเนาส่ งให้ ออฟฟิ ศด้ วยทุกครั้ง
(2) กำรประเมินตำมมำตรฐำน ท ำหนังสื อแจ้งผลกำรประเมิน ฯ ให้ผูย้ ื่นคำขอทรำบอย่ำงเป็ นทำงกำรและให้
แก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ อง (ถ้ำมี) ในระยะเวลำที่กำหนด ในกรณี น้ ี ให้ดำเนิ นกำรได้ 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 30 วัน
หำกผูย้ นื่ คำขอยังไม่ได้ดำเนิ นกำรแก้ไขปรับปรุ งตำมมำตรฐำนฯ และหลักเกณฑ์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้
ผูต้ รวจของบริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด ตรวจประเมินซ้ ำ ตำมแต่เห็นสมควร
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก-ข :
10.2 กำรจัดทำสรุ ปรำยงำนกำรตรวจสอบคำขอ
(1) กรณี ผลกำรประเมิน ฯ ผ่ำนเกณฑ์ตำมประกำศฯ ที่ยื่นขอผูต้ รวจของบริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ ำส์ จำกัด จัดทำ
สรุ ปรำยงำนกำรตรวจสอบ คำขอรับใบอนุ ญำต พร้อมแนบรำยงำนกำรตรวจประเมินโรงงำน รำยงำนผลกำร
ประเมินฯ และเอกสำรกำรควบคุมคุณภำพของโรงงำน และ เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ส่ งให้ ผูย้ ื่นคำขอ และ/
หรื อ อย.
(2) กรณี ผลกำรประเมินฯ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมประกำศฯ ที่ยื่นขอ และ ดำเนิ นกำรตำมข้อ 10.1 (2) แล้ว ปรำกฏว่ำ
ผลกำรประเมิน ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมประกำศฯ ที่ยื่นขอให้ผตู ้ รวจของบริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด ในฐำนะ
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หน่ วยตรวจสอบ มีสิทธิ ในกำรเพิกถอนและเรี ยกคืน หนังสื อรับรองดังกล่ำว แล้วแจ้งให้สำนักงำน อย. ทรำบ
ทันที
(3) เจ้ำหน้ำที่ ธุรกำรฝ่ ำยกำรตรวจประเมิ นจัดส่ งข้อมูลบันทึ กกำรตรวจประเมินให้ อย. ภำยในวันที่ 3 ของทุก
เดือน
(4) กรณี ตรวจประเมิ นไม่ ผ่ำนเกณฑ์ กฎหมำยกำหนด เจ้ำหน้ำที่ ธุรกำรฝ่ ำยกำรตรวจประเมิ น จะแจ้งให้ อย.
ทรำบทันที
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก-ข.
11. การออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายอาหาร
11.1 เจ้ำหน้ำที่ ธุ รกำรฝ่ ำยตรวจประเมิ น ทบทวนควำมถู ก ต้องครบถ้วนของรำยงำน พร้ อมทั้งทบทวนและ
ตรวจสอบคำขอ และเอกสำรหลักฐำนประกอบ
11.2 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ ำยตรวจประเมิน นำเสนอผูบ้ ริ หำร เพื่ออนุมตั ิออกหนังสื อรับรอง
11.3 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ ำยตรวจประเมินจัดทำหนังสื อรับรอง และส่ งให้ผยู ้ นื่ คำขอ พร้อมทั้งแจ้งให้ อย. ทรำบผล
กำรตรวจประเมิน
11.4 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ ำยตรวจประเมิน ส่ งข้อมูลบันทึกกำรตรวจสถำนที่ ผลิตอำหำรตำมเกณฑ์กฎหมำยให้ อย.
ภำยในทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก.
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ภาคผนวก ก - การขอหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายอาหาร
แผนภูมิข้ นั ตอน
ผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรม/กระบวนกำร
1. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด
และผูย้ นื่ คำขอ

2. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด




เมื่อได้รับคำขอ จะส่ งแบบสอบถำมให้ผยู ้ นื่ คำขอ
และจัดทำใบเสนอรำคำพร้อมส่ งให้ผยู ้ นื่ คำขอ
ทบทวนคำขอและประเมินเอกสำรประกอบคำขอ

กำรเตรี ยมกำรตรวจ
 ศึกษำกฎหมำยฯ และ คู่มือกำรตรวจที่เกี่ ยวข้อง
 พิจำรณำ แบบแปลนผังกำรผลิต และกระบวนกำร
ผลิต

3. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด

กำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร
(ใช้แบบฟอร์มตำมกฎหมำย)

4. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด

กำรจัดทำรำยงำนกำรตรวจประเมินและกำร
ประเมินผล
 กำรจัดทำรำยงำนกำรตรวจประเมิน
 พิจำรณำผลกำรแก้ไขข้อบกพร่ อง(ถ้ำมี)
 ตรวจประเมินซ้ ำ (แล้วแต่กรณี )

5. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด

ทบทวนรำยงำนผลกำรตรวจ และ อนุมตั ิ ผลกำรตรวจ
 ตรวจสอบรำยงำน และ
 แบบฟอร์มกำรตรวจประเมิน

6. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด
และผูย้ นื่ คำขอ
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กำรออกหนังสื อรับรอง
 ทบทวนควำมถูกต้อง ครบถ้วนของสรุ ปรำยงำน
 กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ
 กำรจัดทำหนังสื อรับรองและส่งให้ผยู้ นื คำขอ

แจ้งผลกำรรับรองให้อย.ทรำบ หรื อชี้แจงส่ งหลักฐำนเพิ่มเติม
กรณี อย.ร้องขอ

ภาคผนวก ข – การตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตอาหารเพือ่ ให้ ผ้ ูประกอบการใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการ
ยืน่ ขอต่ ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย.
แผนภูมิข้ นั ตอน
ผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรม/กระบวนกำร
1. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด
และผูย้ นื่ คำขอ(ผูป้ ระกอบกำร)

ผูป้ ระกอบกำรยืน่ คำขอและหลักฐำนประกอบคำขอให้ตรวจสอบ
สถำนที่ผลิตอำหำรกับบริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด โดยตรง
หลักฐำนประกอบคำขอ อย่ำงน้อยมีดงั นี้
1. สำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) หรื อคำขอรับเลข
สถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ. 1)
2. แบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน
(แบบ สบ.2) (ถ้ำมี)
3. แบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีกำรผลิตอำหำร

2. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด

บริ ษัทเอเจเอ รี จีสตร้ าส์ จากัด เสนอราคา
และตกลงราคากับผู้ยื่นคาขอ

3. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด

ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตาม
ขันตอนของ
้
หน่วยตรวจสอบฯ

4. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด

ส่งผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ให้ กบั
ผู้ประกอบการ

5. บริ ษทั เอ เจ เอ รี จีสตร้ำส์ จำกัด
และ อย.

ส่งผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร และ
ข้ อมูลการตรวจ ให้ อย. ทราบ
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ภาคผนวก ค – ขอบข่ ายมาตรฐานการตรวจสอบ
หัวข้อ
1

ขอบข่ำย
กำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข(ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543
เรื่ อง วิธีกำรผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำ

2

กำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตน้ ำบริ โภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข(ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544
เรื่ อง น้ ำบริ โภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท(ฉบับที่ 3)
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