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แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร อ้างอิงเอกสารดังต่อไปนี้
1. คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตตาม
คู่มือการตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร คู่มือการตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะ ตามหลักเกณฑ์ GMP นาบริโภคใน
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย ทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(Primary GMP)
มีนาคม 2555 สานักอาหาร
ฉบับปรับปรุงครังที่ 2
มิถุนายน 2555 สานักอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหาร ตุลาคม 2551 กองควบคุมอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และยา
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
2. แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจ
และยา
สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จาหน่าย (ฉบับปรับปรุง: สิงหาคม
2558) สานักอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(1)
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ประกาศกระทรวงฯ 349

คู่มือการตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑ์ GMP นมพร้อม
บริโภคชนิดเหลวทีผ่ ่านกรรมวิธีการฆ่า
เชือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
ฉบับปรับปรุงครังที่ 1
ตุลาคม 2551 กองควบคุมอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คู่มือการตรวจสถานทีต่ ามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า
และชนิดที่ปรับกรด
(Low-acid Canned Foods and
Acidified Foods)
สิงหาคม 2556 สานักอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(2)
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ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major Defect)
1. ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major
Defect) หมายถึงข้อบกพร่องที่เป็น
ความเสีย่ ง ซึ่งอาจทาให้อาหาร เกิดการ
ปนเปื้อน ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
ได้แก่
1.1 นาที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารใน
กระบวนการผลิต มีคณ
ุ ภาพหรือ
มาตรฐานไม่เป็นไปตาม ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกการ
ตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร ตามแบบ ตส.
9(55) ข้อ 3.4.1 ยกเว้น กรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติของ
นาทางกายภาพหรือทางเคมีซึ่งต่างไป
จากคุณภาพมาตรฐาน ของนาบริโภคไม่
มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร

1.2 ข้อ 3.1.4 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
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ประกาศกระทรวงฯ 298

ประกาศกระทรวงฯ 349

1. ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major
Defect) หมายถึงข้อบกพร่องที่
เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจทาให้
อาหารเกิดการปนเปื้อนไม่
ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้แก่

1. ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major
Defect) หมายถึงข้อบกพร่องที่
เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจทาให้อาหาร
เกิดการปนเปื้อนไม่ปลอดภัยต่อ
การบริโภค ได้แก่

1. ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major
defect) หมายถึงข้อบกพร่องที่เป็น
ความเสีย่ งซึ่งอาจทาให้เกิดการ
ปนเปือ้ น ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
ได้แก่

1. ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major defect)
หมายถึง ข้อบกพร่องที่เป็นความเสี่ยง ซึ่ง
อาจทาให้เกิดการปนเปื้อน
ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้แก่

1.1 นาที่สัมผัสกับอาหารใน
กระบวนการผลิต มีคณ
ุ ภาพหรือ
มาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
การตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
ตามแบบ ตส.1(50) ข้อ 3.5.1
ยกเว้นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาเห็นว่า คุณสมบัติของนา
ทางกายภาพหรือทางเคมีซึ่ง
ต่างไปจากคุณภาพมาตรฐาน
ของนาบริโภคไม่มผี ลต่อความ
ปลอดภัยของอาหาร

1.1 ไม่มีห้องบรรจุนาที่เป็นสัดส่วน
ถาวร ทาให้ไม่สามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนขณะทาการบรรจุ ตาม
บันทึก การตรวจสถานที่ผลิต
นาบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามแบบ ตส.3(50) ข้อ 1.2.9 (5.1)

1.1 เครื่องฆ่าเชือแบบพาสเจอร์ไรส์
พร้อมอุปกรณ์วดั อุณหภูมิบันทึก
อุณหภูมิและอุปกรณ์กวน กรณีฆา่ เชือ
นานมดิบโดยวิธีไม่ต่อเนื่อง ตาม
ข้อ 2.3.8

1.1 เครื่องฆ่าเชือมีอุปกรณ์ที่จาเป็น
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่สามารถใช้
งานได้ดีโดยไม่มีการจัดแบ่งเครื่องมือ และ
อุปกรณ์การผลิตเฉพาะประเภทอาหาร
ตามข้อ 2.3.16

1.2 อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการไหลของ
1.2 ไม่ทาการบรรจุในห้องบรรจุหรือ นานม อุปกรณ์วัดและบันทึกอุณหภูมิ
การทางานในห้องบรรจุอยูใ่ น
ระบบเตือนกรณีอุณหภูมิไม่ได้ตามที่
ลักษณะที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
กาหนด และมีมาตรการป้องกันการ
ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิต
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในอุปกรณ์เปลี่ยน
นาบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ทิศทางการไหลของนานม กรณีฆ่าเชือ
ตามแบบ ตส.3(50) ข้อ 6.2
แบบต่อเนื่อง ตามข้อ 2.3.9
1.3 ข้อบกพร่องอื่นๆ ที่คณะ
1.3 การควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ

1.2 กรณีผลิตอาหารชนิดที่ปรับกรด ไม่มี
เอกสารขันตอนวิธีการปรับกรด วิธีการ
เก็บตัวอย่าง วิธีการวัดความเป็นกรดด่าง
รวมทังมีการตรวจสอบค่าความเป็นกรด
ด่างของอาหารตามความถี่ที่เหมาะสม
และบันทึกผล ตามข้อ 3.2.2(3)
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ทังชนิดและปริมาณ พนักงานเจ้าหน้าที่ 1.2 ข้อบกพร่องอื่นๆ ที่คณะ
ต้องพิจารณา ให้เป็นไปตามประกาศ
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจได้ประเมินแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ว่าเป็นความเสี่ยงซึ่งอาจทาให้
1.3 ข้อบกพร่องอื่นๆ ที่คณะเจ้าหน้าที่ อาหารเกิดความไม่ปลอดภัย
ผู้ตรวจได้ประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง ต่อการบริโภค
ซึ่งอาจทาให้อาหารเกิดความไม่
ปลอดภัยต่อการบริโภค
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เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจได้ประเมินแล้วว่า เวลาที่ใช้ในการพาสเจอร์ไรส์ตามข้อ
เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจทาให้อาหาร 3.2.2(1)
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 1.4 นาทีส่ ัมผัสกับอาหารใน
กระบวนการผลิตมีคณ
ุ ภาพหรือ
มาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ตามข้อ 3.6.1
1.5 ผู้ควบคุมการผลิต ต้องมีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากาหนด ตามข้อ 6.2

ประกาศกระทรวงฯ 349
กาหนด และบันทึกผล ตามข้อ 3.2.2(4)
1.4 ไม่มีการศึกษาการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชือ (Temperature
Distribution) ตามข้อ 3.3.1(1)
1.5 ไม่มีการศึกษาอัตราการแทรกผ่าน
ความร้อนในผลิตภัณฑั
(Heat Penetration) ตามข้อ 3.3.1(2)
1.6 ไม่มีการกาหนดกระบวนการฆ่าเชือ
ภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 3.3.1(3)

1.7 การควบคุมการปฏิบัติงานสาหรับ
1.6 ข้อบกพร่องอื่นๆ ที่คณะเจ้าหน้าที่ กระบวนการฆ่าเชือไม่เหมาะสม
ผู้ตรวจประเมินแล้วว่าเป็นความเสีย่ งซึ่ง ตามข้อ 3.3.4
อาจทาให้อาหารเกิดความไม่
1.8 ผู้ควบคุมการผลิต
ปลอดภัยต่อการบริโภค
(Retort Supervisor)
ไม่ผา่ นการฝึกอบรม ตามข้อ 6.2.1

1.9 ผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชือด้วย
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ความร้อน (Process Authority) ไม่มี
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดในบัญชีหมายเลข 1
ท้ายประกาศ ตามข้อ 6.3
1.10 ข้อบกพร่องอื่นๆที่คณะเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจได้ประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง
ซึ่งอาจทาให้อาหารเกิดความไม่ปลอดภัย
ต่อการบริโภค

การยอมรับผลการตรวจว่าผ่านการประเมิน
- คะแนนที่ได้รวมแต่ละหัวข้อ
- คะแนนที่ได้รวมแต่ละหัวข้อ
และคะแนนรวมทังหมด
และคะแนนรวมทังหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- ไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง
- ไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง
เกณฑ์การออกใบรับรอง CER GMP LAW
มากกว่าเท่ากับ ร้อยละ 85
มากกว่าเท่ากับ ร้อยละ 85

- คะแนนที่ได้รวมแต่ละหัวข้อและ
คะแนนรวมทังหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- ไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง

- คะแนนที่ได้รวมแต่ละหัวข้อ
และคะแนนรวมทังหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- ไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง

- คะแนนที่ได้รวมแต่ละหัวข้อ
และคะแนนรวมทังหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- ไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง

มากกว่าเท่ากับ ร้อยละ 85

มากกว่าเท่ากับ ร้อยละ 85

มากกว่าเท่ากับ ร้อยละ 85
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ประกาศกระทรวงฯ 386
แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร อ้างอิงเอกสารดังต่อไปนี
- คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด ตุลาคม
2560 สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major Defect)
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Defect) หมายถึง ข้อบกพร่องที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจทาให้ผักหรือผลไม้สดบางชนิดเกิดการปนเปื้อน ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้แก่
1. ไม่มีหลักฐานแสดงว่าแหล่งเพาะปลูกมีระบบควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ตามข้อ 3.1.1
2. ไม่มีทะเบียนเกษตรกร ตามข้อ 3.1.2
3. มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือสารเคมีที่ใช้ในการล้างไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกาหนด รวมทังไม่มีการตรวจสอบสารตกค้างอย่างสม่าเสมอ ตามข้อ 3.3.3
4. ไม่มีการชีบ่งรุ่นการผลิตหรือวันที่ผลิตในผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 3.6.1
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การแบ่งระดับความไม่สอดคล้อง (CAR) สาหรับการตรวจประเมิน
ความไม่สอดคล้องระดับ Major (CAR Major) หมายถึง สิ่งที่ตรวจสอบพบความไม่สอดคล้องในหัวข้อ “M” (Major Defect) ตามที่กฏหมายกาหนด ให้คะแนนระดับปรับปรุง (0 คะแนน)
ความไม่สอดคล้องระดับ Minor (CAR Minor) หมายถึง สิ่งที่ตรวจสอบพบความไม่สอดคล้องดังนี
- สิ่งที่ตรวจสอบพบความไม่สอดคล้องในหัวข้อ “M” (Major Defect) ตามที่กฏหมายกาหนด แต่มีการกาหนดแผนหรือแนวทางในการป้องกันอันตรายทางอาหาร ให้คะแนนระดับพอใช้ (1
คะแนน)
- สิ่งที่ตรวจสอบพบความไม่สอดคล้อง (ในหัวข้ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ Major defect) โดยไม่มีการกาหนดแผนในการดาเนินการไว้ หรือ ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหาร ให้คะแนน
ระดับปรับปรุง (0 คะแนน)
- OFI ที่ได้ให้ไว้จากการตรวจประเมินในครังก่อนหน้า ไม่ได้รบั การแก้ไข และพบหลักฐานว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหาร ให้คะแนนระดับปรับปรุง (0 คะแนน)
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
- สิ่งที่ตรวจสอบพบความไม่สอดคล้อง แต่มีการกาหนดแผนในการดาเนินการไว้แล้ว และปัญหาดังกล่าวไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหาร ให้คะแนนระดับพอใช้ (1 คะแนน)
ระยะเวลาการดาเนินการปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้อง (CAR)
การปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้องทังหมด ต้องถูกดาเนินการภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน
ยกเว้นการให้การรับรองของลูกค้าจะหมดอายุก่อน ในกรณีนีการปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้องทังหมดของลูกค้าควรไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนที่การรับรองจะหมดอายุ
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บันทึกการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่
0
1

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
เริ่มใช้ครังแรก
เพิ่มเติมหัวข้อ แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร การแบ่งระดับความไม่สอดคล้อง (CAR)
และระยะเวลาการดาเนินการปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้อง (CAR)

วันทีป่ ระกาศใช้
28 พฤศจิกายน 2558
31 มีนาคม 2559

2

แก้ไขการแบ่งระดับความไม่สอดคล้อง (CAR) โดยการแก้ไขรายละเอียดการให้ความไม่สอดคล้องระดับ Major (CAR Major) 15 มิถุนายน 2559
และความไม่สอดคล้องระดับ Minor (CAR Minor)

3

หน้า 5 เพิ่มเติม แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ประกาศกระทรวงฯ 386
หน้า 6 แก้ไขระบุรายละเอียดของ การแบ่งระดับความไม่สอดคล้อง (CAR) สาหรับการตรวจประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึน
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1 กุมภาพันธ์ 2561

