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Objective and Criteria
The objective and purpose of this procedure is to compliance with requirement of ACFS and
Thai FDA, Food sector in scope of BSI deliver service under ACFS and Thai FDA protocol
There is accreditation certificate under ACFS and Thai FDA Regulatory.
BSI Thailand assessor whose competence as in criteria of ACFS and Thai FDA, therefore BSI
Thailand could join the audit or support the asssesment for ACFS and Thai FDA as under his
protocol.
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เรื่ อง การขอหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายอาหาร, ออกบันทึกการตรวจและขั้นตอน
การประเมินสมรรถนะและปรับระดับผู้ตรวจประเมิน

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อแสดงขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตและการพิจารณาการออก
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารแก่ผปู ้ ระกอบการที่ปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข (ฉบับ ที่ 193) พ.ศ.2543, (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544,(ฉบับที่ 342) พศ.2555, (ฉบับที่ 298) พศ.2550, (ฉบับ ที่
349) พ.ศ.2556 และ (ฉบับ ที่ 386) พ.ศ.2560
1.2 เพื่อกาหนดวิธีปฏิบตั ิงานของกระบวนการยืน่ ขอหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหารและการออกบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ให้เกิดความชัดเจนและ
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ระหว่างหน่วยตรวจประเมินและรับรอง ผูป้ ระกอบการและสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
1.3 เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร ลงวันที่ 19 มีนาคม
2561
1.4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในการรับรองมาตรฐาน GMP ตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกับ สานักงาน
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2. ขอบข่ าย
ครอบคลุมการทางานตั้งแต่ข้นั ตอนการรับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน การตรวจประเมินสถานที่ผลิต การตรวจ
ประเมินเสนอลงนามหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร พร้อมส่ งมอบ หนังสื อ
รับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ให้แก่ ผูป้ ระกอบการ และส่ งต่อผลการตรวจและ
ข้อมูลการให้การรับรองต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ
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3. คานิยาม
3.1 ผูต้ รวจประเมิน หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย
3.2 การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการที่เป็ นอิสระ และจัดทาเป็ นเอกสาร เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจ
ประเมิน และมีการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสากล
3.3 ผูป้ ระกอบการ หมายถึง ลูกค้าซึ่งเป็ นผูด้ าเนินกิจการหรื อผูร้ ับมอบอานาจซึ่งมาดาเนินการยืน่ คาขอตรวจ
สถานที่ผลิตอาหาร
3.4 ผูท้ บทวนผลการตรวจ หมายถึงผูท้ ี่มีความเป็ นอิสระจากการตรวจครั้งนั้นๆและได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร
เพื่อทบทวนความสอดคล้องของการตรวจประเมินและมีอานาจในการอนุมตั ิผลการตรวจประเมิน
3.5 อย. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.6 มกอช หมายถึง สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3.7 ผูป้ ระเมินสมรรถนะ หมายถึง หัวหน้าคณะผูต้ รวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินฝึ กหัด หรื อผูต้ รวจประเมิน

4. เอกสารและแบบฟอร์ มที่เกีย่ วข้ อง
4.1 สาเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรื อ คาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(แบบ สบ 1)
4.2 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ. 2) (ถ้ามี)
4.3 แปลนพื้นอาคารผลิตที่แสดงรายละเอียดตาแหน่งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
4.4 ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชี
หน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
4.5 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (ตส.1(50))
4.6 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ตส.3(50))
4.7 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็ นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด
(ตส.11 (56))
4.8 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย (ตส.9(55))
4.9 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริ โภคชนิดเหลวที่ผา่ นกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอร์ไรส์ (ตส.5(50))
4.10 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผักหรื อผลไม้สดบางชนิด(ตส.13(60))
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4.11แบบรายงานการตรวจประเมินหรื อรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร ตร.3
4.12 แบบประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินตามแบบ ตร.2

5. เกณฑ์ การพิจารณาผลการตรวจประเมิน
5.1 การออกบันทึกการตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิต
การออกบันทึกการตรวจฯ ให้กบั ผูป้ ระกอบการผลิตอาหาร จะกระทาได้กต็ ่อเมื่อผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดทุกหมวด และไม่พบข้อบกพร่ องรุ นแรง
โดยคะแนนรายหมวดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดของแต่ละประเภทการตรวจเป็ นดังนี้
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (ตส.1 (50)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ตส.3 (50)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 60
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็ นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด
(ตส.11 (56)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย (ตส.9 (55)) คะแนนราย
หมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริ โภคชนิดเหลวที่ผา่ นกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอร์ไรส์ (ตส.5(50)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผักหรื อผลไม้สดบางชนิด(ตส.13(60))คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
5.2 การออกหนังสื อรับรองจีเอ็มพีตามกฏหมาย
การออกหนังสื อรับรองฯให้กบั ผูป้ ระกอบการผลิตอาหาร จะกระทาได้กต็ ่อเมื่อผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดทุกหมวด ไม่พบข้อบกพร่ องรุ นแรง และมีคะแนนรวมทุกหมวดไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละตามเกณฑ์ดงั นี้
โดยคะแนนรายหมวดและคะแนนรวมทุกหมวด ของแต่ละประเภทการตรวจเป็ นดังนี้
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร(ตส.1(50)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 คะแนนรวมทุก
หมวดมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 60 ได้รับหนังสื อรับรอง หากคะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 85 ได้รับ
หนังสื อรับรองที่ระบุคาว่า “ระดับดีเยีย่ ม” หรื อ “Excellence”
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตน้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ตส.3(50)) คะแนนรายหมวดต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 60 ได้รับหนังสื อรับรอง หากคะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อย
ละ 85 ได้รับหนังสื อรับรองที่ระบุคาว่า “ระดับดีเยีย่ ม” หรื อ “Excellence”
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท ชนิดที่มีความเป็ นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด
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ตส.11 (56) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ70 คะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับหนังสื อรับรอง
หากคะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 85 ได้รับหนังสื อรับรองที่ระบุคาว่า “ระดับดีเยีย่ ม” หรื อ “Excellence”
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย (ตส.9(55)) คะแนนราย
หมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ60 คะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 60 ได้รับหนังสื อรับรอง หากคะแนนรวมทุกหมวด
มากกว่าร้อยละ 85 ได้รับหนังสื อรับรองที่ระบุคาว่า “ระดับดีเยีย่ ม” หรื อ “Excellence”
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริ โภคชนิดเหลวที่ผา่ นกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอร์ไรส์ (ตส.5(50)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ70 คะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับ
หนังสื อรับรอง หากคะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 85 ได้รับหนังสื อรับรองที่ระบุคาว่า “ระดับดีเยีย่ ม” หรื อ
“Excellence”
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิต เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผักหรื อผลไม้สดบางชนิด และ
การแสดงฉลาก (ตส.13(60)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 คะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 60 ได้รับ
หนังสื อรับรอง หากคะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 85 ได้รับหนังสื อรับรองที่ระบุคาว่า “ระดับดีเยีย่ ม” หรื อ
“Excellence”
การออกบันทึกการตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิตอาหารและการออกหนังสื อรับรองจีเอ็มพีตามกฏหมาย
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตฯ โดยมีระดับการตัดสิ นใจในการให้คะแนน
มี 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
นิยาม
คะแนน
ปรับปรุ ง
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
0
พอใช้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแต่ยงั พบข้อบกพร่ องซึ่งยอมรับได้
1
ดี
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2
การคานวณคะแนน โดยมีวิธีการคานวณคะแนนในแต่ละหัวข้อมีสูตรดังนี้
คะแนนที่ได้ = น้ าหนักคะแนนในแต่ละข้อ x คะแนนที่ประเมินได้
ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ = คะแนนที่ได้รวม x 100
คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ
ข้อที่ไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิสาหรับสถานที่ผลิตอาหารบางราย ไม่ตอ้ งพิจารณาให้คะแนนสาหรับข้อนั้น ทาให้
คะแนนรวมของหัวข้อลดลง
5.3 ขอบข่ายการรับรอง ต้องระบุประเภทอาหารตามที่ได้รับอนุญาตและเป็ นไปตามที่ผลิตจริ ง
5.4 หนังสื อรับรองฯ มีรูปแบบและเงื่อนไขตามที่ อย. กาหนด ซึ่งระบุใน ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถานประกอบการ
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อาหาร ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการใช้เครื่ องหมายรับรองระบบงานสาหรับหน่วยตรวจ ACFSCSSA-R-SD-19
5.5 หนังสื อรับรองฯ มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ลงนามหนังสื อรับรองฯ และมีการตรวจติดตามผล (Surveillance
Audit) เพื่อตรวจติดตามการรักษาระบบ ในช่วงที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบยังคง
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด หากผลตรวจติดตาม(Surveillance Audit) คะแนนรวมทุกหมวดน้อยกว่าร้อยละ 85 จากเดิม
ต้องมีการแก้ไขความไม่สอดคล้องและพิจารณาผลการแก้ไข ซึ่งหากพิจารณาผลการแก้ไขแล้วพบว่าคะแนนรวมทุกหมวด
น้อยกว่าร้อยละ 85 ต้องแจ้งให้ อย. พิจารณาเป็ นกรณี ๆไป
5.6 การตรวจติดตามสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตแล้ว หากไม่ผา่ นเกณฑ์ที่
รับรองไว้ และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถูกดาเนินการเพิกถอนและเรี ยกคืนหนังสื อรับรองดังกล่าว และจะทา
การแจ้งข้อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 7 วันทาการ
5.7 บันทึกการตรวจฯ ต้องมีรูปแบบและเงื่อนไขตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุในประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง

6. รายละเอียดขั้นตอนออกบันทึกการตรวจและออกหนังสื อรับรองฯ
ขั้นตอนออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร มีข้นั ตอนการพิจารณา
การออกบันทึกการตรวจและหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ซึ่งสามารถ
อธิบายดังต่อไปนี้
6.1 ผูป้ ระกอบการ ยืน่ คาขอรับหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร โดย
ระบุชื่อองค์กรที่ตอ้ งการให้ตรวจประเมิน พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ต่อไปนี้
(1) สาเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรื อ คาขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(แบบสบ. 1)
(2) แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ. 2) (ถ้ามี)
(3) แบบแปลนแผนผัง และกระบวนการผลิต
6.2 ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายซึ่งผ่านการสอบและมี Code C 315 หรื อ C308 ในการทวนสอบเอกสาร รับเรื่ องตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐานว่าครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่
6.3 ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย รับเรื่ องตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานว่าครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่
(1) หากครบถ้วนหรื อถูกต้องให้ดาเนินการแต่งตั้งผูต้ รวจประเมิน
(2) หากไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องทาการส่ งเรื่ องคืนให้ผปู ้ ระกอบการดาเนินการแก้ไข
6.4 Customer Care Advisor, Operations หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งทีมผูต้ รวจประเมิน โดยพิจารณาจาก
ทะเบียนผูต้ รวจประเมิน และต้องเหมาะสมตามประเภทอาหารที่ผตู ้ รวจประเมินได้ข้ นึ ทะเบียนไว้กบั สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
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6.5 ผูต้ รวจประเมินที่ได้รับแต่งตั้ง ทาการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนที่ 1 (Stage 1 audit) โดยทาการ
ทบทวนเอกสารอีกครั้ง พร้อมพิจารณาประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าสามารถตรวจสอบได้ครบหรื อไม่ หากต้องการ
เพิ่มเติมข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ติดต่อลูกค้าเพื่อดาเนินการได้ทนั ที หากถูกต้องครบถ้วนจึงจัดทาแผนและ
เตรี ยมการตรวจประเมิน ในขั้นตอนที่ 2(Stage 2) ซึ่งจะทาการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตเพื่อประเมิน GMP ตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจในขั้นตอนที่ 2(Stage 2) พบว่าสถานประกอบการยังไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ทา
การตรวจ Stage 2 ซ้ า ใหม่ท้ งั หมด
6.5.1 การดาเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองขั้นตอนที่ 2 (Stage 2)
การตรวจประเมิน จะทาอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพโดยการนาทีมโดยหัวหน้าผูป้ ระเมินที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่บริ ษทั กาหนดไว้และขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งขั้นตอนในการดาเนินการตรวจ
ประเมินระบบ ณ สถานประกอบการจะเป็ นไปดังนี้
- สิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิก่อนเปิ ดประชุม
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องประชุมผูป้ ระเมินที่ร่วมทีมการตรวจประเมินในครั้งนั้น เพื่อซักซ้อมและทาความ
เข้าใจของผูป้ ระเมินที่มีต่อระบบคุณภาพของสถานประกอบการที่จะตรวจประเมินตามโปรแกรมการตรวจประเมิน
- การเปิ ดประชุม
การเปิ ดประชุมอย่างเป็ นทางการจะต้องกระทาก่อนที่จะเริ่ มการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง โดยการเปิ ด
ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยฝ่ ายบริ หารของสถานประกอบการและผูป้ ระเมินที่ร่วมตรวจประเมินทุกคน โดยหัวหน้า
คณะผูป้ ระเมินจะเป็ นผูด้ าเนินการเปิ ดประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเปิ ดประชุมก็เพื่อแนะนาคณะผูป้ ระเมินที่จะตรวจ
ประเมินให้กบั สถานประกอบการได้รับทราบ ซึ่งรายละเอียดการเปิ ดประชุมให้อา้ งอิง ตาม APCF447 Entry and Exit
Meeting Checklist
- การดาเนินการตรวจประเมิน
ผูป้ ระเมินต้องปฏิบตั ิการตรวจประเมินอย่างผูช้ านาญการ รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับระบบของลูกค้าว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบข่าย เกณฑ์ในการตรวจประเมิน และเป็ นมิตร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต และ/หรื อ
ทบทวนเอกสารและบันทึกต่างๆ การตรวจประเมินควรตรวจตามแผนที่วางไว้ในโปรแกรมการตรวจประเมิน โดยการ
ตรวจประเมินในแต่ละหัวข้อและผูป้ ระเมินแต่ละคนควรกรอกและบันทึกกิจกรรมที่ตวั เองตรวจ คณะผูป้ ระเมินจะต้อง
คัดเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรื อประเภทของสถานประกอบการ หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินต้องจัดผูป้ ระเมินที่ร่วมทีม
การตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสม และหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องควบคุมการตรวจประเมินให้ใช้เวลา
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกข้อกาหนดของมาตรฐานอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ให้ใช้ Checklist เป็ นแนวทางในการบันทึก
การตรวจประเมิน
- ข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากการขอรับรองระบบมาตรฐานของสถานประกอบการมีขอบข่าย
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การรับรองที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานหรื อกฎหมายใดๆ ที่บงั คับใช้กบั สิ นค้าหรื อบริ การนั้น ผูป้ ระเมินจะต้อง
ตรวจประเมินความถูกต้องและสอดคล้องกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆด้วย
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องมัน่ ใจว่าสถานประกอบการเข้าใจและแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีบนั ทึก
หรื อหลักฐานใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายหรื อข้อบังคับนั้น ๆ และมีวิธีการที่จะหา
ข้อมูลว่ากฎหมายหรื อข้อบังคับนั้น ทันสมัยอยูเ่ สมอ
- การรายงานสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
ในระหว่างการตรวจประเมินถ้าผูป้ ระเมินคนใดคนหนึ่งพบสิ่ งที่อยูใ่ นระบบจีเอ็มพีของสถานประกอบการยัง
ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานหรื อเอกสารคู่มือของสถานประกอบการเองจะต้องเขียน
รายงานสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดนี้ในรายงาน โดยต้องมีการพิจารณาจัดกลุ่มว่า เป็ นข้อบกพร่ องสาคัญ (Major ) หรื อ
ข้อบกพร่ องย่อย (Minor) โดยจะต้องให้ตวั แทนของสถานประกอบการเซ็นต์รับทราบในเอกสาร Z1 และยืนยันรายละเอียด
การออกหนังสื อรับรองใน TF-401/1-R1 Basic Certification Information Form ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
(Initial assessment) หรื อการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-certificate assessment) ก่อนออกจากสถาน
ประกอบการทุกครั้ง การเขียนรายงานข้อบกพร่ องให้ระบุในเอกสารชุด TH-413/1 Corretive Action Plan หรื อใช้
แบบฟอร์มการแก้ไขความไม่สอดคล้องของสถานประกอบก็ได้ ซึ่งการแก้ไขข้อบกพร่ องจะต้องมีการวิเคราะห์หาเหตุของ
ข้อบกพร่ องและลงบันทึกไว้ในรายงานข้อบกพร่ องให้ชดั เจน หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินต้องมัน่ ใจว่ารายงานข้อบกพร่ อง
ได้รับการยอมรับและเห็นด้วยจากตัวแทนของสถานประกอบการ โดยทุกๆ วันหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะเชิญตัวแทนของ
สถานประกอบการมารับฟังสรุ ป โดยที่ผปู ้ ระเมินทุกคนต้องอยูด่ ว้ ยเพือ่ มัน่ ใจว่าสถานประกอบการเข้าใจสิ่ งที่ไม่เป็ นไป
ตามข้อกาหนดทุกๆความไม่สอดคล้องก่อนที่จะสิ้ นสุ ดการตรวจประเมินในแต่ละวัน ทั้งนี้ในการสรุ ปจะไม่มีการบอก
วิธีการหรื อให้คาปรึ กษาแก่สถานประกอบการในการที่จะแก้ไข ข้อบกพร่ องเหล่านั้น นอกจากนี้ในการตรวจประเมินยังมี
ลักษณะรายงานที่ตรวจพบอีก 1 ประเภทคือ
ข้อสังเกตุ หมายถึง มีแนวโน้มที่จะไม่สอดคล้อง ซึ่งประเด็นนี้เป็ นข้อสังเกตที่พบขณะทาการตรวจประเมิน เป็ น
ต้นว่าองค์กรอาจจะมีระบบแต่การดาเนินการยังไม่ชดั เจนและมีแนวโน้มจะไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
- การทวนสอบการแก้ไขข้อบกพร่ องของสถานประกอบการ (Verification of Corrective action) การทวนสอบ
การแก้ไขข้อบกพร่ องของสถานประกอบการตามใบรายงานข้อบกพร่ องที่ออกให้ไว้ทาได้ดงั นี้
- ถ้าเป็ นการแก้ไข On-site หมายถึง ในระหว่างที่ทาการตรวจประเมินตัวแทนของสถานประกอบการจะต้อง
อธิบายและนาเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการแก้ไขต่อผูป้ ระเมิน ต้องตรวจทานสิ่ งที่แก้ไขสมบูรณ์และมี
ประสิ ทธิผลเพื่อให้มนั่ ใจว่าปัญหานี้จะไม่เกิดซ้ า อีก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของปัญหาโดยหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะเป็ นผู ้
พิจารณาถึงความจาเป็ นในการ ติดตามผล (Follow – up) ในการตรวจประเมินครั้งถัดไปก็ได้
- จัดส่ งหลักฐานการแก้ไขให้กบั บริ ษทั ภายหลังจากการตรวจประเมินโดยจะจัดส่ งทาง E-mail หรื อวิธีอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะเป็ นผูร้ ับหลักฐานนั้นๆ และ
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ตรวจทานเพือ่ ปิ ดประเด็นข้อบกพร่ องเหล่านี้แต่ถา้ เป็ นข้อบกพร่ องสาคัญ (Major ) หรื อคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์กฏหมาย
กาหนด วิธีการส่ ง E-mail จะไม่อนุญาตให้ใช้
- ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่ องของสถานประกอบการ
ก) ข้อบกพร่ องที่เป็ นข้อบกพร่ องสาคัญ (Major) ที่ออกให้กบั สถานประกอบการนั้น ไม่อนุญาตให้ส่งเป็ น
แผนการแก้ไข ต้องดาเนินการตรวจซ้ า (verify major) ณ สถานประกอบการภายใน 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรอง (Initial assessment) การตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบ (Surveillance visit) หรื อการตรวจประเมินเพื่อต่อ
อายุการรับรอง (Re-certificate assessment) ซึ่งหากสถานประกอบการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องได้ท้ งั หมด
ให้ดาเนินการไม่ออกหนังสื อรับรองหรื อเข้าสู่ การปฏิบตั ิตาม ระเบียบการ APCP232 Cancellation or Licence Withdrawal
and Suspension
ข) คะแนนรายหมวดหรื อคะแนนรวมไม่ผา่ นเกณฑ์กฏหมายกาหนด ไม่อนุญาตให้ส่งเป็ นแผนการแก้ไข ต้อง
ดาเนินการตรวจซ้ า (verify audit) ณ สถานประกอบการภายใน 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
(Initial assessment) การตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบ (Surveillance visit) หรื อการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง
(Re-certificate assessment) ซึ่งหากสถานประกอบการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องได้ท้ งั หมด ให้ดาเนินการไม่
ออกหนังสื อรับรองหรื อเข้าสู่ การปฏิบตั ิตาม ระเบียบการ APCP232 Cancellation or Licence Withdrawal and Suspension
ค) ข้อบกพร่ องที่เป็ นข้อบกพร่ องย่อย (Minor) สถานประกอบการจะต้องจัดส่ งแนวทางการแก้ไขและแผนที่คาด
ว่าจะแก้ไขเสร็ จ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่ อง ทั้งนี้ผปู ้ ระเมิน จะไปทาการทวนสอบประสิ ทธิผลของ
การแก้ไขซ้ า อีกครั้ง ในการตรวจประเมินในครั้งถัดไป
หมายเหตุ : กรณี ที่เป็ นการตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-certificate assessment) การแก้ไขนั้น
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนใบรับรองหมดอายุ
กรณี ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงธารณสุ ข โดยใช้บนั ทึกการตรวจฯ ตามที่กฎหมาย
กาหนด และเงื่อนไข/ข้อกาหนดแล้วผลตรวจเป็ น
(1) ผลการตรวจในระดับ Major หมายถึง ข้อบกพร่ องรุ นแรงตามที่ประกาศกระทรวงแต่ละฉบับกาหนด หรื อ
ข้อบกพร่ องรุ นแรงอื่นๆที่ผตู ้ รวจประเมินเห็นว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยในอาหาร
(2) ผลการตรวจในระดับ Minor หมายถึง ข้อบกพร่ องที่มีคะแนนในระดับ 0 หรื อ ข้อบกพร่ องที่มีแนวโน้มว่า
จะส่ งผลต่อความไม่ปลอดภัยที่มีคะแนนในระดับ 1
(3) หากผลตรวจผ่าน แบบไม่มีสิ่งต้องดาเนินการแก้ไข ในระดับ Minor ให้ดาเนินการในข้อถัดไป
(4) หากผลตรวจผ่าน แบบมีสิ่งต้องดาเนินการแก้ไข ในระดับ Minor ให้ดาเนินการแก้ไขพร้อมส่ งแผนการ
แก้ไขมายังผูต้ รวจประเมินไม่เกิน 30 วัน นับจากวันตรวจและต้องได้รับการยอมรับจากผูต้ รวจประเมิน จึงดาเนินการใน
ข้อถัดไป
(5) หากผลตรวจไม่ผา่ นเกณฑ์ขอ้ 5.1,5.2 ให้ดาเนินการตรวจซ้ า ณ
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สถานที่ผลิตอาหาร จนกว่าผลจะผ่านและดาเนินการในข้อถัดไป

- การเตรี ยมการเพื่อปิ ดประชุม
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากทีมผูป้ ระเมินทุกคน เพื่อเตรี ยมการสรุ ปโดยข้อมูลที่
ต้องการ เช่น จานวนของรายงานข้อบกพร่ อง ที่ออกทั้งหมด รายงานการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้อง
บันทึกแล้วยืนยันความถูกต้องว่าทุกๆข้อกาหนดได้มีการตรวจประเมินครบถ้วนและสรุ ปจานวนของข้อบกพร่ อง โดย
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจัดเตรี ยมรายงานของคณะผูป้ ระเมิน
- รายงานผลการตรวจ
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องจัดทารายงานของคณะผูป้ ระเมิน โดยรายงานผลการตรวจประเมินภาพรวม พร้อม
ส่ งบันทึกผลในระบบ PG เพื่อดาเนินการในขั้นตอนถัดไป
- การยืนยันการขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบรับรองให้กบั สถานประกอบการ เมื่อสถานประกอบการได้แสดงหลักฐาน
ของการแก้ไขข้อบกพร่ องและได้การยอมรับโดยผูป้ ระเมินที่รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นข้อบกพร่ องสาคัญนั้น ๆ ได้
หมดแล้ว หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องตอบกลับสถานประกอบการถึงการยอมรับการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น
ผ่านทาง E-mail หรื อระบบอื่น พร้อมเก็บหลักฐานในระบบ PG พร้อมกันนี้ให้มีการออกเอกร EMCF076 Certificate
Validation ในกรณี เป็ นการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial assessment) หรื อ EMCF077 Re-Certificate Issue
Validation ในกรณี เป็ นการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-certificate assessment) เพื่อทวนสอบก่อนขึ้นทะเบียน
- การปิ ดประชุม
วัตถุประสงค์ของการปิ ดประชุมคือการที่หวั หน้าคณะผูป้ ระเมินทาการสรุ ปแล้วอธิบายสิ่ งที่คณะผูป้ ระเมินพบใน
ระหว่างการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ และยืนยันการตรวจประเมินนั้นเป็ นการสุ่ มตัวอย่าง ซึ่งการตรวจประเมิน
ในครั้งถัดไปก็อาจพบประเด็นได้ หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะสรุ ปภาพรวม จุดแข็งในระบบของสถานประกอบการก่อน
หลังจากนั้น จะอธิบายถึงจานวนและลักษณะของข้อบกพร่ องที่ออกให้กบั สถานประกอบการ Grading ของข้อบกพร่ อง
ระยะเวลาแก้ไข และวิธีการตอบข้อบกพร่ อง รวมถึงการทบทวนปิ ดประเด็น ถ้าหากเป็ นข้อบกพร่ องที่ยงั ไม่ปิดจะต้อง
กาหนดวันที่คาดว่าจะแก้ไขเสร็ จซึ่งกาหนดโดยตัวแทนฝ่ ายบริ หารของสถานประกอบการ และหัวหน้าคณะผูป้ ระเมิน
จะต้องเปิ ดโอกาสให้กบั สถานประกอบการตั้งคาถามในสิ่ งที่ผปู ้ ระเมินพบ กิจกรรมหลังจากการตรวจประเมิน ระบบการ
ร้องเรี ยนหรื ออุทธรณ์ และการใช้เครื่ องหมายรับรองของสถานประกอบการ
6.6 ผูต้ รวจประเมินฯ จัดส่ งผลตรวจให้ต่อคณะทบทวนหรื อผูท้ วนสอบ เพื่อพิจารณาให้การรับรอง
(1) ผูท้ บทวน คือ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายซึ่งผ่านการสอบและมี Code C 100 + C175 + ผ่านการขึ้นทะเบียนโดย
อย.
(2) คณะผูท้ บทวน คือ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายซึ่งผ่านการสอบและมี
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Code C 100 หรื อ C175 + ผ่านการขึ้นทะเบียนโดย อย. หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค

6.7 ส่ งผลการตรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการทวนสอบผลการตรวจประเมิน
(1) หากพิจารณารายละเอียดผลการตรวจครบถ้วน ให้ดาเนินการจัดทาหนังสื อรับรองฯ ต่อไป
(2) หากรายละเอียดและผลการตรวจครบไม่ถว้ น ให้ผตู ้ รวจดาเนินการแก้ไข จนแล้วเสร็ จ ก่อนดาเนินการ
จัดทาหนังสื อรับรองฯ ต่อไป
6.8 Customer Care Advisor, Operations หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจัดทาหนังสื อรับรองฯ ตามรู ปแบบที่ระบุใน
บัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร หลักเกณฑ์ เงื่อนไขรู ปแบบ และการแสดงเครื่ องหมายใน
การออกหนังสื อรับรองการตรวจประเมิน
6.9 จัดส่ งหนังสื อรับรองให้แก่ผปู ้ ระกอบการระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันพิจารณาแนวทางการแก้ไขแล้ว
สามารถยอมรับได้ หรื อนับจากวันตรวจประเมินหากไม่พบความไม่สอดคล้องในการตรวจ
6.10 จัดส่ งผลการตรวจประเมินและข้อมูลการให้การรับรอง ต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแบบ
รายงานการตรวจประเมินหรื อรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร ตร.3 ทุกเดือน
6.11 ผูต้ รวจประเมินดาเนินการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เมื่อครบกาหนด ปี ละ 1 ครั้ง
(1) หากผ่านเกณฑ์ให้คงไว้ซ่ ึงการรับรองต่อไป
(2) หากไม่ผา่ นเกณฑ์ที่รับรองไว้ และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถูกดาเนินการเพิกถอนและเรี ยก
คืนหนังสื อรับรองดังกล่าว และจะทาการแจ้งข้อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทันที
6.12 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Recertification)
การตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะต้อง
ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันหมดอายุของหนังสื อรับรอง โดยลูกค้าต้องยื่นคาขอ ฯ ล่วงหน้าก่อนหนังสื อรับรองฉบับเดิม
หมดอายุอย่างน้อย 90 วัน
6.13 การพักใช้ เพิกถอน และการยกเลิกการรับรอง
หากผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถรักษามาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารที่ได้รับ
การรับรอง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ บริ ษทั จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งบริ ษทั
ต้องแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบภายใน 7 วันทาการ หากมีการพักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกการ
รับรอง
6.14.1 พักใช้การรับรอง
พักใช้การรับรองเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน และสามารถขอ
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ขยายได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 120 วัน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารที่ได้รับการรับรอง
- ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องได้ภายในเวลาที่กาหนด
- ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถให้ทาการตรวจประเมินเพื่อคงสถานะการรับรองตามความถี่ที่กาหนด
- ผูไ้ ด้รับการรับรองสมัครใจที่จะพักใช้เอง
6.14.2 เพิกถอนการรับรอง
เพิกถอนการรับรองและยกเลิกข้อตกลงการรับรอง ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- ผูไ้ ด้รับการรับรองที่อยูใ่ นระหว่างการพักใช้การรับรอง ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องและไม่สามารถทาตาม
เงื่อนไขที่ บริ ษทั กาหนดไว้ สาหรับการพักใช้การรับรองได้ ภายในเวลาที่กาหนด
- ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารที่ได้รับการรับรอง
- มีขอ้ ร้องเรี ยนที่ บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อการรับรอง
หมายเหตุ กรณี น้ ี ผูไ้ ด้รับการรับรองจะต้องส่ งคืนใบรับรองให้กบั บริ ษทั ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 15 วัน
ทาการ นับจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากบริ ษทั
6.14.3 การยกเลิกการรับรอง
การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- ผูไ้ ด้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี ใบรับรองยังไม่หมดอายุ
- ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง
- ผูไ้ ด้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
- ผูไ้ ด้รับการรับรองเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่ชาระหนี้ที่คา้ งชาระต่อบริ ษทั
- มีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของระบบการรับรอง และผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถ หรื อไม่มนั่ ใจว่าจะ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใหม่ได้
หมายเหตุ กรณี น้ ี หากใบรับรองยังไม่หมดอายุ ผูไ้ ด้รับการรับรองจะต้องส่ งคืนใบรับรองให้กบั บริ ษทั ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้ง
6.14.4 กรณี ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนต้องดาเนินการทวนสอบและแจ้งผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทราบ
7. การประเมินสมรรถนะและปรับระดับผู้ตรวจประเมิน
7.1.คุณลักษณะและคุณสมบัติของผูต้ รวจ
(7.1.1) ด้านความรู ้
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- สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรื อสาขาวิทยาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เภสัชศาสตร์ เป็ นต้น และมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
- สาเร็ จหลักสูตรการฝึ กอบรมจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อจากหน่วยงานอื่นที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) หลักสู ตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต
2) หลักสู ตรการตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตามขอบข่ายที่ยนื่ คาขอขึ้นบัญชี ซึ่งต้อง
ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตร 1) ก่อน
3) หลัก สู ต รแนวทางการตรวจประเมิ น ตามมาตรฐานข้อ ก าหนดแนวทางการตรวจประเมิ น ระบบการจัด การ
(Guideline for Auditing Management System; ISO19011) ระยะเวลาการฝึ กอบรมอย่างน้อยสี่ สิบชัว่ โมงหรื อผ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรผูต้ รวจประเมินและหัวหน้าผูต้ รวจประเมินระบบการบริ หารงานคุณภาพหรื อระบบการจัดการ
ความปลอดภัย ของอาหาร (Auditor/Lead Auditor ISO9001หรื อ ISO22000) ที่ ไ ด้ข้ ึ นทะเบี ย นจาก International
Register of Certificated Auditors; IRCA หรื อหลักสู ตรการฝึ กอบรมผูป้ ระเมิ นระบบการวิเคราะห์ อนั ตรายและจุ ด
วิกฤติ ที่ ตอ้ งควบคุ มในอุตหกรรมอาหารจากหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่ ได้ข้ ึน ทะเบี ยนจาก International
Register of Certificated Auditors; IRCA (ถ้ามี) ระยะเวลาการฝึ กอบรมอย่างน้อยสี่ สิบชัว่ โมง
(7.1.2) ประสบการณ์การทางาน
- ผูต้ รวจประเมิน (Auditor) ต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อยสองปี
- หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน (Lead Auditor) ต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอย่าง
น้อยสี่ ปี
(7.1.3) ประสบการณ์การตรวจประเมิน
(ก) ผูต้ รวจประเมิน
- ต้องมีประสบการณ์การตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในขอบข่ายที่ได้รับ
มอบหมาย หรื อขอบข่ายที่ยื่นคาขอขึ้นบัญชีของหน่ วยตรวจหรื อหน่ วยรับรองไว้กบั สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ไม่นอ้ ยกว่าสี่ ครั้ง เป็ นเวลารวมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบวันภายในระยะเวลาสามปี โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลของหัวหน้า
ผูต้ รวจประเมินที่มีความสามารถ หรื อ
- มีประสบการณ์การตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วา่ ด้วยสุ ขลักษณะที่ดี(Recommended Code of Practice General
Principles of Food Hygiene) หรื อ ระบบการวิ เคราะห์ อ ัน ตรายและจุ ด วิ ก ฤตที่ ต ้อ งควบคุ ม (Hazard Analysis and
Critical Control Point System; HACCP) ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมาธิ ก ารมาตรฐานอาหารระหว่ า งประเทศของ
โครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับ บริ ว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food
Standard Programme;Codex) หรื อ ระบบการจัด การความปลอดภัย ของ
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อาหาร (Food Safety Management System; ISO22000)หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็ นที่ยอมรับในระดับกล ต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าสี่ ครั้ง เป็ นเวลารวมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บวัน ภายในระยะเวลาสามปี

(ข) หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน
- ต้องเป็ นผูต้ รวจประเมินที่มีประสบการณ์ในบทบาทหัวหน้าผูต้ รวจประเมินสาหรับการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในขอบข่ายที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจ หรื อขอบข่ายที่ยนื่ คาขอขึ้น
บัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองไว้กบั สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่นอ้ ยกว่าสามครั้ง เป็ นเวลารวมไม่นอ้ ย
กว่าสิ บห้าวัน หรื อ
- มีประสบการณ์ในบทบาทหัวหน้าผูต้ รวจประเมินตามหลักเกณฑ์วา่ ด้วยสุ ขลักษณะที่ดี (Recommended Code of
Practice General Principles of Food Hygiene) หรื อระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard
Analysis and Critical Control Point System;HACCP) ที่กาหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
ของโครงการมาตรฐานอาหารเอฟ เอ โอ/ ดับบริ วเอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food
Standard Programme; Codex) หรื อระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System;
ISO22000) หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ต้องไม่นอ้ ยกว่าสามครั้ง รวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่าสิ บห้าวัน ภายในระยะเวลาสามปี
7.2 การประเมินสมรรถนะให้ประเมิน ตามแบบประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินตามแบบ ตร.2 และผลการ
ประเมินสมรรถนะต้องเป็ นที่ยอมรับหรื อสอดคล้องทั้งหมดทุกหัวข้อจึงถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ
1) กรณี ผตู ้ รวจประเมินผ่านการประเมินครั้งที่ 1 แต่ไม่ผา่ นการประเมินครั้งที่ 2 ต้องมีหลักฐานประสบการณ์การ
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพิ่มเติม จานวน 10 ราย พร้อมสาเนาบันทึกผลการตรวจประเมิน
สมรรถนะจากหัวหน้าผูต้ รวจประเมินที่ข้ ึนบัญชีกบั สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสถานประกอบการรายที่ 9
และ 10 รวมทั้งต้องอบรมและสอบผ่านหลักสู ตรกฎหมายอาหารเพิม่ เติม
2) กรณี ผตู ้ รวจประเมินไม่ผา่ นการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ไม่สามารถขึ้นบัญชีผตู ้ รวจประเมินรายนั้น หากประสงค์จะ
ขอขึ้นบัญชีใหม่ให้เว้นระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่ได้รับผลการประเมิน
7.3 ผูต้ รวจประเมิน ที่จะปรับระดับเป็ นหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรื อ หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน ที่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
7.4 การรักษาความสามารถของผูต้ รวจประเมินจะจัดให้มีการประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมิน อย่างน้อย
1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี

Page 17 of 21

PP934 (BMS/Asia/Thailand/Food Delivery 001)

Food Manufacturing Assessment Report
Revision 4.1 (November/2018)

8. จรรยาบรรณ
ผูต้ รวจประเมินฝึ กหัด , ผูต้ รวจประเมินและหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน ต้องรักษาจรรยาบรรณและชื่ อเสี ยงในการ
ตรวจประเมินโดยให้คลอบคลุมถึง
8.1 ปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพ เป็ นกลาง เป็ นธรรม และไม่ลาเอียง
8.2 ไม่ตรวจประเมิน นอกขอบข่าย ที่ ผ่านการประเมิน ความสามารถ หรื อ ขอบข่ายที่ ได้รับการขึ้นทะเบี ยน
หน่วยตรวจกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8.3 ต้องไม่ตรวจประเมิน ในกรณี ที่ตนเองมีความเกี่ยวข้องอันจะนาไปสู่ การขัดแย้งหรื อความไม่เป็ นกลาง ซึ่ ง
อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
8.4 ต้องรักษาความลับหรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจให้ผอู ้ ื่น นอกจากจะได้รับการยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูร้ ับการตรวจ หรื อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8.5 ต้องไม่รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ับการตรวจประเมิน ลูกจ้างหรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อ
เป็ นใจให้เพื่อนร่ วมงานทาเช่นนั้น
8.6 ไม่ปฏิบตั ิตนที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และให้ความร่ วมมืออย่าง
เต็มที่เมื่อมีการประเมินสอบสวนข้อกล่าวหา

เอกสารแนบ 1
Competence Requirements
Competence requirements are documented in Staff Competency & the Competency Code System GP035
and Code System Best Fit GP011

Function

Code

Remark

Sales

C308
Or
C315

Handling of enquiries related to the
HACCP & GMP Scheme including collection
of information required to prepare a
quotation
Development of applications for
certification.
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Planning & Administration

Product / Scheme Manager

Lead Assessor

C308
Or
C350
Or
P22000FPL, T35A, a
C315
minimum of 1 SFS Category
anC1
code, C100, C114, C308
00 +
C175
aasd
sdsC
350
eeee
eeee
edfdf
dfddf
C350
anda
nd

PCDXHACCP, T35A, FDA
registration category codes
appropriate for the
categories and food sectors
being assessed.

Arrangement and Scheduling of Audits and
Auditors as required
Provision of technical support
Overview of the technical competence of
the program (including auditor training)
Review and revision of this procedure
Maintenance of all documentation
associated with the HACCP & GMP
Scheme
Assist with the maintenance of
accreditation
Support country designated managers and
their delegates

Planning audits and communicating
with the Client’s authorised
representative
Conducting the assessment
requirements of the scheme and this
procedure
Confirming audit durations

Audit Team

Certification Reviewers

PCDXHACCP, T35A, FDA
registration category codes
appropriate for the
categories and food sectors
being assessed

Planning audits

C100 + C114
Or
C100 + C175

Review and approve the sales and
quotation process

Confirming audit durations
Conducting the assessment requirements
of the scheme and this procedure

Confirming durations

Assessment Durations
Assessment duration tables and example calculations based on the following considerations have been
inserted below (refer Table 2).
Assessment durations are calculated on the basis of the following in the addition to the items given in table
2;
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o

Moph category detailed in section 5,

o

Number of Full Time Equivalent employees,

o

Size and complexity of the organization

o

Technology used

o

Regulatory content applicable

o

Outsourcing of product or process

o

Number of sites

o

Results of prior audits

o

Other certified programs that are in the scope for this certification and;

o

Other factors which may necessitate an increase of the minimum audit time e.g. number of
product types, number of product lines, product development, number of CCPs, number of
Operational Pre-Requisite Programs, building area, infrastructure, in house laboratory testing,
need of a translator.

Table 2 – Audit Duration Calculation
Moph Category

Basic on- site Number
of audit Number of audit days For each site
audit time, in days
for
each per
number
of visited
audit days
additional Moph
employees

TD

TFTE

TH

1

1

1 to 500 = 0

342

1

1

500 to 1000 = 1.0

220

1

1

298

1

1

349

1

1

386

1

1

193

1001 to 2500 = 2.0
2501 to 4000 = 3.0

50%
of
minimum on-site
audit time

4001 to 5500 = 4.0
>5,500 = 5.0

The minimum audit time for a single site, Ts, expressed in days, is calculated as follows:

Ts = (TD + TH + TFTE)
where

TD is the basic on-site audit time, in days;
TH is the number of audit days for additional Moph studies;
TFTE is the number of audit days per number of employees.
Note:
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If audit in Moph 193 and plus Moph 342 can used 1 man day for audit because Moph 193 requirement cover all
of Moph 342 can used same time for audit in same requirement.
Where a client works shifts, and the processes on all shifts are similar then the shift with the highest number of
employees is to be used and added to all the other non-shift workers in order to come up with the total number
of employees at that location.
The surveillance and recertification audit time should be used this table with a minimum of 1 audit day
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