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ประวตักิารเปลยีนแปลงเอกสาร                                                         

SUMMARY OF CHANGE Issue Date 

จดัทาํเอกสารใหม่ 25 August 2014 

แกไ้ขลาํดบัเอกสารจาก LPP-23 เป็น LPP-21 27 March 2015 

แกไ้ขตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง หลกัเกณฑ์

และเงือนไขวา่ดว้ยคุณสมบติัและประสบการณ์สาํหรับผูต้รวจประเมิน

สถานทีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย ประกาศ ณ วนัที 29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

7 August 2015 

แกไ้ขการประเมินสมรรถนะและรักษาความสามารถของผูต้รวจประเมิน

สถานทีผลิตอาหาร และระบุ ฉบบัของเอกสารอา้งอิง 

28 September 2015 

เพิมเติมรายละเอียดใหส้อดคลอ้งกบัประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา ฉบบัปัจจุบนั 

2 December 2019 

แกไ้ข คาํผิด และระบุrevision เอกสารอา้งอิง เพิมเติมรายละเอียดของ

คุณสมบติัผูต้รวจประเมิน 

27 August 2020 

แกไ้ขคาํผิด จดัยอ่หนา้ใหม่ 24 September 2020 

แกไ้ขเอกสารอา้งอิง 27 October 2021 
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1. วตัถุประสงค์ 

เพือกาํหนดคุณสมบติัและประสบการณ์สําหรับ ผูต้รวจประเมิน หัวหนา้คณะผูต้รวจประเมินทีปฏิบติั

หน้าทีเพือให้มนัใจว่าการตรวจประเมินได้ดาํเนินการโดยผูต้รวจประเมินทีมีความรู้ ความสามารถและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 

2. ขอบข่าย 

ครอบคลุมคุณสมบติัและประสบการณ์สาํหรับ ผูต้รวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายของหน่วยตรวจประเมินและรับรองทีขึนบญัชีกบัสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

 

3. นยิาม 

3.1 อย. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3.2 บริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชนั (ประเทศไทย) จาํกดั  หมายถึง นิติบุคลลทีดาํเนินงานเป็นหน่วย

รับรอง (Certification Body) สถานทีผลิตอาหารตามมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมายอาหารตามขอบข่ายทีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยากาํหนดใหขึ้นบญัชี ไดแ้ก่ 

3.2.1 การตรวจประเมินและออกหนงัสือรับรอง 

3.2.2 การตรวจประเมิน เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือ

ใบสาํคญัเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เขา้ข่ายโรงงาน  

3.3 ผูย้ืนคาํขอหรือผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูที้ประสงค์ขอรับการตรวจประเมินสถานทีผลิตเพือขอ

หนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตหรือรายงานการตรวจประเมินตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย

อาหาร 

3.4 ผูต้รวจประเมิน (Auditor) หมายถึง ผูป้ฏิบตัิงานของบริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชนั   (ประเทศ

ไทย) จาํกัด ทีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าทีตรวจประเมินตามขอบข่ายของหน่วยตรวจประเมินและ

รับรองทีไดรั้บการขึนบญัชีจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และเป็นบุคคลทีมีคุณสมบติัใน

การตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 

3.5 หวัหนา้ผูต้รวจประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง ผูป้ฏิบติังานของบริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชนั   

(ประเทศไทย) จาํกดั ทีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ทีตรวจประเมินตามขอบข่ายของหน่วยตรวจประเมิน

ทีไดรั้บการขึนบญัชีจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา และเป็นบุคคลทีมีคุณสมบติัในการตรวจ

ประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายในบทบาทของหวัหนา้ผูต้รวจประเมิน 
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3.6 การตรวจประเมิน หมายถึง กิจกรรมทีบริษทั บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จาํกัด 

ดาํเนินการตามที สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย เช่น กิจกรรมตรวจประเมินสถานที

ผลิตเพือออกรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหารเพือ

ใชเ้ป็นหลกัฐาน การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารของผูป้ระกอบการทียืนคาํขอ และกิจกรรมอืน ๆ ที

เกียวขอ้ง 

3.7  ประกาศฯ หมายถึง ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522  

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ในการไดม้าซึง

องค์กรผูเ้ชียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รเอกชนทงัในประเทศและต่างประเทศ เพือทาํ

หนา้ทีในการตรวจสอบหรือสถานประกอบการผลิตภณัฑอ์าหาร พ.ศ.2561 

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง ค่าขึนบญัชีทีจะจดัเก็บจากผูเ้ชียวชาญ หน่วงงานของรัฐ 

หรือองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ ทีทําหน้าทีในการประเมินเอกสารทาง

วชิาการการตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภณัฑอ์าหาร พ.ศ. 2561 

4.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522 เรือง วธีิการผลิตเครืองมือ เครืองใชใ้นการผลิต และการเกบ็รักษาอาหาร 

4.5 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง การขึนบญัชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง

สถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2564 

4.6 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข การตรวจ

ประเมินสมรรถนะผูต้รวจประเมิน ณ.สถานประกอบการอาหาร พ.ศ.2564 

4.7 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรืองการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบ

การผลิตตามหลกัเกณฑข์องกฏหมาย พ.ศ.2564 

4.8 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง การตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที 420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบญัญติัอาหาร 

พ.ศ.2522 เรืองวธีิการผลิต เครืองมือเครืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

4.9 มอก.  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกําหนดสําหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การ

รับรองระบบการจัดการ (ISO/IEC 17021 : Conformity assessment-requirements for bodies 

providing audit and certification of management systems) 
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5. หน้าทขีองผู้ตรวจประเมนิสถานทีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 

ผูต้รวจประเมินของหน่วยตรวจประเมินฯ มีหนา้ทีตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์

ของกฎหมาย เพือประเมินการนาํมาตรฐานไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผลของผูป้ระกอบการผลิตอาหาร ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ในการได้มาซึงองค์กร

ผูเ้ชียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ เพือทําหน้าทีในการ

ตรวจสอบหรือตรวจสถานทีประกอบการผลิตภณัฑอ์าหาร พ.ศ.2561 

 

6. คุณสมบตัขิองผู้ตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 

        ผู ้ตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมีคุณสมบัติตามที ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ในการได้มาซึงองค์กรผูเ้ชียวชาญ 

หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทงัในประเทศและต่างประเทศ เพือทาํหน้าทีในการตรวจสอบหรือ

ตรวจสถานทีประกอบการผลิตภณัฑอ์าหาร พ.ศ.2561 

 หน่วยตรวจประเมินฯ จดัเตรียมหลกัฐานประสบการณ์การตรวจประเมินของผูต้รวจประเมินตามที 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ในการได้มาซึงองค์กร

ผูเ้ชียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ เพือทําหน้าทีในการ

ตรวจสอบหรือตรวจสถานทีประกอบการผลิตภณัฑอ์าหาร พ.ศ.2561ระบุไว ้

 

คุณสมบตัขิองผู้ตรวจประเมนิ และหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

ด้านความรู้ 

1. สําเร็จการศึกษาตงัแต่ระดบัปริญญาตรีขืนไป ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาวิทยา

ศาสต์อืนทีเกียวข้อง เช่น วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีทางชีวภาพ เภสัชศาสตร์ เป้นตน้ และมีหลกัฐานแสดง

วฒิุการศึกษา 

2. สาํเร็จหลกัสูตรการฝึกอบรมจากสํานกังาน หรือจากหน่วยงานอืนทีเลขาธิการประกาศกาํหนด 

อยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

2.1 หลกัสูตรกฏหมายอาหารและการขออนุญาต 

2.2 หลกัสูตรการตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายตามขอบข่ายที

ยนืคาํขอขึนบญัชี 

3.3 หลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึงต่อไปนี 
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3.3.1 หลกัสูตรแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานข้อกาํหนดแนวทางการตรวจประเมิน

ระบบการจัดการ (Guideline for Auditing Management System: ISO 19011) ทีเป็นปัจจุบัน 

ระยะเวลาการอบรมอยา่งนอ้ย 40 ชวัโมง หรือ 

3.3.2 หลกัสูตรผูต้รวจประเมินและหัวหน้าผูต้รวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพหรือ

ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร (Auditor/Lead Auditor ISO 9001 หรือ ISO 22000) 

ทีไดขึ้นบญัชีจาก International Register of Certification Auditors; IRCA หรือ 

3.3.3 หลกัสูตรผูต้รวจประเมินและหัวหนา้ผูต้รวจประเมินมาตรฐานทีเกียวกบัความปลอดภยั

อาหารอืนๆ ทีเทียบเท่าและยอมรับในสากลหรือกฎหมายทีเกียวขอ้ง และสํานักงานให้ความ

เห็นชอบ อยา่งนอ้ย 40 ชวัโมง 

 กรณีทีเคยเป็นผูป้ฏิบติัหน้าทีตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ไม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรขา้งตน้ 

 

ด้านประสบการณ์ทํางาน 

1. ผูต้รวจประเมิน ตอ้งมีประสบการณ์ทาํงานทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหารอยา่งนอ้ย 2 ปี 

2. หวัหนา้ผูต้รวจประเมิน ตอ้งมีประสบการณ์ทาํงานทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหารอยา่งนอ้ย 

4 ปี 

 

ด้านประสบการณ์การตรวจประเมิน 

1. ผูต้รวจประเมิน 

1.1 ต้องมีประสบการณ์การตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมายในขอบข่ายทีไดร้ับมอบหมาย หรือขอบข่ายทียืนคาํขอขึนบญัชีของหน่วยตรวจ

หรือหน่วยรับรองไวก้ับสํานักงงาน ไม่น้อยกว่า 4 ครัง เป็นเวลารวมไม่น้อยกว่า 20 วนั 

ภายในระยะเวลา 3 ปี 

1.2 มีประสบการณก์ารตรวจประเมินตามมาตรฐานต่อไปนี 

1.2.1 ห ลัก เกณ ฑ์ว่ าด้วยสุ ข ลักษ ณ ะที ดี  (Recommended Code of Practice General 

Principle of Food Hygiene) หรือวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต้องควบคุม 

(Hazard Analysis and Critical Control Point System; HACCP) ที กํ า ห น ด โ ด ย

คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร 
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เอฟ เอ โอฝดบับริว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO 

Food Standard Programme; Codex) หรือ 

1.2.2 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System; 

ISO 22000) หรือ 

1.2.3 มาตรฐานอืนทีเทียบเท่าเป็นทียอมรับในระดบัสากล และไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน 

ทงันี ประสบการณ์ตามขอ้ 1.2 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 4 ครัง เป็นเวลารวมไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั ภายในระยะเวลา 

3 ปี โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหวัหนา้ผูต้รวจทีมีความสามารถ 

 

2. หวัหนา้ผูต้รวจประเมิน 

2.1 ต้องเป็นผู้ตรวจทีมีประสบการณ์ในบทบาทหัวหน้าผูต้รวจประเมินสําหรับการตรวจ

ประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในขอบข่ายทีได้รับ

มอบหมาย หรือขอบข่ายทียืนคําขอขึนบัญชีของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองไวก้ับ

สาํนกังงาน ไมน่อ้ยกวา่ 3 ครงั เป็นเวลารวมไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือ 

2.2 มีประสบการณก์ารตรวจประเมินตามมาตรฐานต่อไปนี 

2.2.1 ห ลัก เกณ ฑ์ว่ าด้วยสุ ข ลักษ ณ ะที ดี  (Recommended Code of Practice General 

Principle of Food Hygiene) หรือวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต้องควบคุม 

(Hazard Analysis and Critical Control Point System; HACCP) ที กํ า ห น ด โ ด ย

คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร 

เอฟ เอ โอฝดบับริว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO 

Food Standard Programme; Codex) หรือ 

2.2.2 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System; 

ISO 22000) หรือ 

2.2.3 มาตรฐานอืนทีเทียบเท่าเป็นทียอมรับในระดบัสากล และไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน 

ทงันี ประสบการณ์ตามขอ้ 2.2 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ครัง เป็นเวลารวมไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ภายในระยะเวลา 

3 ปี  
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7. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ณ.สถานประกอบการ (Witness 

Assessment) ไดแ้ก่ 

7.1 ผูต้รวจประเมินสามารถดาํเนินการได้ตามขนัตอนการปฏิบติังาน และวิธีการปฏิบติัทีหน่วย

ตรวจหรือหน่วยรับรองไดแ้จง้ไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

7.2 ผูต้รวจประเมินใชค้วามเชียวชาญเฉพาะดา้นในการตรวจประเมินเหมาะสมกบัสถานการณ์ที

เกิดขึน 

7.3 ผูต้รวจประเมินดาํเนินการตรวจประเมินไดต้ามมาตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

 

8. การประเมนิสมรรถนะและรักษาความสามารถของผู้ตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหาร 
8.1 การประเมินสมรรถนะผูต้รวจประเมินเพือขึนบญัชีตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายผูต้รวจประเมิน

สถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมีคุณ สมบัติตามที ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข การตรวจประเมินสมรรถนะ

ผูต้รวจประเมิน ณ.สถานประกอบการอาหาร พ.ศ.  

8.2 ผูต้รวจประเมินทีไดรั้บการประเมินสมรรถนะแลว้จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

แลว้นัน ทางหน่วยตรวจประเมินฯ รวบรวมรายชือไวใ้นฐานขอ้มูลผูต้รวจประเมินของหน่วย

ตรวจประเมินฯ 

8.3 หน่วยตรวจประเมินฯ ทาํการประเมินผลจากการตรวจติดตาม (Witness audit) ผูต้รวจประเมิน  

ณ สถานทีผลิตอย่างน้อย 1 ครัง ภายใน 3 ปี โดยหัวหน้าผูต้รวจประเมินของหน่วยตรวจ

ประเมินฯ ทีได้รับการขึนบัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน่วยรับรอง

ระบบงาน (Accreditation Body) หรือหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองตน้สังกดั ซึงการผลการ

ประเมินจะถูกบันทึกใน Witness Audit Report และทบทวนโดย Technical Manager และ

แสดงผลปนะเมินสมรรถนะของผูต้รวจประเมิน ณ สถานประกอบการอาหารทีขึนบญัชีไวก้บั

สาํนกังานทีเป็นไปตามแผนงาน 

 

หมายเหตุ ระเบียนการปฏิบติังานฉบบันีใชส้าํหรับหวัหนา้ผูต้รวจประเมิน ผูต้รวจประเมิน ทงัภายนอกและ

ภายใน 
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ภาคผนวก ก: แบบฟอร์มสําหรับบันทึก 

 

แบบฟอร์ม 

1. ฐานขอ้มลูผูต้รวจสอบ (Siebel/ Resources/ Auditor’s Qualification) 

2. Witness Audit Report 
 


