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1. บทนา
ระเบียบปฏิบตั ิฉบับนี้ อ้ำงอิงถึง มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยอำหำร ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ของ
(ก) พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522
(ข) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่ อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ เงื่อนไข ในกำรได้มำซึ่ งองค์กรผูเ้ ชี่ ยวชำญ
หน่ วยงำนของรั ฐ หรื อ องค์ก รเอกชนทั้ง ในประเทศ และต่ ำ งประเทศ เพื่ อ ท ำหน้ำที่ ใ นกำรตรวจสอบหรื อ ตรวจสถำน
ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ อำหำร พ.ศ. 2561 แหล่งอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น
-ประกำศส ำนัก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่ อ ง กำรออกหนังสื อ รั บ รองมำตรฐำนระบบกำรผลิ ต ตำม
หลักเกณฑ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562
-ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่ อง หลัก เกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข กำรตรวจประเมิน สมรรถนะ
ผูต้ รวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำรอำหำร พ.ศ. 2562
-ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่ อง กำรขึ้นบัญชี หน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถำนประกอบกำร
อำหำร พ.ศ. 2562
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนตรวจประเมิ น ตำมมำตรฐำน (GMP กฎหมำย) ของ บริ ษ ทั โซโคเทค เซอร์ ติ ฟิเคชั่น จำกัด
เป็ นไป อย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ถู ก ต้อ ง สอดคล้อ งตำมหลัก เกณฑ์ ก ำรรั บ รองมำตรฐำน GMP กฎหมำย ของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ในกิจกรรมด้ำนกำรรับรอง มำตรฐำน GMP กฎหมำย และเป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน
3. ขอบข่ าย
เอกสำรนี้ ก ำหนดขั้นตอนกำรดำเนิ นงำนของ ผูต้ รวจประเมิ นฯของ บริ ษ ทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิ เคชั่น จำกัด ตำม
หลักเกณฑ์และประกำศของ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ภำยในขอบเขต ที่ได้รับ กำรอนุญำตตำม ภำคผนวก ค
4. คาศัพท์ และ คานิยาม
4.1 หน่ วยตรวจหรื อหน่ วยรับรอง หมำยถึ ง หน่ วยงำนที่ข้ ึนทะเบียนกับสำนักงำนฯ เพื่อตรวจประเมินสถำนที่ผลิ ต
อำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
4.2 สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่ำ “อย.”
4.3 ผูต้ รวจประเมิน หมำยถึ ง บุคลำกร ของหน่ วยตรวจสอบ ที่ มีทกั ษะในกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิ ตอำหำร ตำม
หลักเกณฑ์ของกฎหมำย และมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่ อย. กำหนด
4.4 ผูย้ นื่ คำขอ หมำยถึง ผูป้ ระกอบกำร ที่ประสงค์ขอรับรองฯ
4.5 กำรตรวจรับรอง หมำยถึง กิ จกรรมที่หน่ วยตรวจสอบและรับรอง ดำเนิ นกำรตำมที่ อย. อนุ ญำต เช่ น กิ จกรรม
ตรวจสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์กฎหมำย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4.6 มำตรฐำน GMP กฎหมำย หมำยถึง มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยอำหำร ตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรและเงื่อนไข ตำมบทนำ
เอกสำรนี้กำหนดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของผูต้ รวจประเมิน ของบริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด ตำม
หลักเกณฑ์ และประกำศของ อย.
5. การรับคาขอ
ผูย้ ื่นคำขอ ติดต่อยื่นแบบคำขอหนังสื อรับรองกับหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรอง หลังจำกรับแบบคำขอหนังสื อรับรอง
และเอกสำรหลัก ฐำน หน่ วยตรวจหรื อหน่ วยรั บ รองพิ จำรณำค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ แล้วจัดท ำแฟ้ มคำขอ และ
มอบหมำยให้ผูร้ ับผิดชอบพิจำรณำจัดทำใบเสนอรำคำพร้อมส่ งให้ผยู้ ื่นคำขอเพื่อตกลงรำคำ เมื่อผูย้ ื่นคำขอ ตกลงตำมใบเสนอ
รำคำ และลงนำมในเอกสำรสัญญำแล้ว ทำงผูต้ รวจประเมินจะจัดทำแฟ้ มเอกสำรสำหรับผูย้ นื่ คำขอ นั้น ๆ
หมำยเหตุ ผูป้ ระกอบกำรยื่นแบบคำขอหนังสื อรับรองและเอกสำรหลักฐำนตำมที่ หน่ วยตรวจหรื อหน่ วยรั บรอง
กำหนด โดยยืน่ หลักฐำนอย่ำงน้อย ดังนี้
1. สำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) หรื อ คำขอรับเลขที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.1)
2. แบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.2) (ถ้ำมี)
3. แบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีผลิตอำหำร
4. หลักฐำนตำมใบรำยกำรเอกสำรแนบท้ำยรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน (Audit Report) ตร.3
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก-ข
6. การเสนอราคา และทบทวนคาขอ
บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด ในฐำนะหน่วยตรวจสอบ ตรวจสอบคำขอ และเอกสำรหลักฐำนประกอบคำ
ขอ แล้วดำเนินกำร วำงแผนและเตรี ยมกำรตรวจ ดังนี้
(1) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนกำรตรวจประเมิน พิจำรณำมอบหมำยคำขอให้ผตู้ รวจประเมิน ซึ่ งมีคุณสมบัติเหมำะสม
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรแต่งตั้งผูต้ รวจประเมินของ อย.
(2) ผูต้ รวจประเมิน ศึกษำทำควำมเข้ำใจ
-กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
-คู่มือกำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
-เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แปลนแผนผัง และกรรมวิธีผลิตอำหำร
(3) ผูต้ รวจประเมิน ทบทวนคำขอและประเมินเอกสำรประกอบคำขอว่ำสมบูรณ์ เพียงพอที่จะตรวจประเมินโรงงำน
หรื อไม่ ตำมมำตรฐำน GMP กฏหมำย และ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข กรณี เอกสำรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริ ษทั
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โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด จะทำหนังสื อแจ้งผูย้ ื่นคำขอเพื่อ จัดส่ งเอกสำรเพิ่มเติมในระยะเวลำที่ กำหนด ในกรณี น้ ี ให้
ดำเนินกำรได้ 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 30 วัน หำกยังไม่ได้รับเอกสำรครบถ้วน จะไม่สำมำรถเข้ำไปตรวจประเมินได้
(4) จัดทำรำยกำรตรวจและบันทึ ก ข้อสังเกต (check lists) จำกค ำขอ และเอกสำรประกอบค ำขอ มำตรฐำน GMP
กฎหมำย และหนังสื อแจ้งกำหนดนัดหมำยกำรตรวจประเมิน รวมถึงจัดเตรี ยมเอกสำร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจประเมิน
เพื่อควำมถูกต้องครบถ้วน และควำมสะดวกในกำรตรวจประเมิน
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก-ข
7. ตารางการตรวจประเมิน
กำรจัดทำตำรำงกำรตรวจประเมิน เป็ น ขั้นตอนที่จำเป็ นสำหรับกำรตรวจประเมิน อย่ำงมืออำชีพ ประโยชน์ของกำร
ทำตำรำงกำรตรวจประเมิน คือ
-ให้ขอ้ มูลสำหรับผูย้ ื่นคำขอเกี่ยวกับ กำรตรวจประเมิน อธิ บำยขั้นตอน และวิธีกำรตรวจประเมิน กำรถำม ตอบ และ
กำรเก็บหลักฐำน
-อธิบำยวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมิน
-อธิบำยหลักเกณฑ์ หรื อ มำตรฐำนที่ใช้ในกำรตรวจ
-อธิบำยขอบเขตกำรตรวจประเมิน
-เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล กับ ผู ้ยื่ น ค ำขอ ในกำรแก้ ไ ข หรื อ ทบทวน ตำรำงกำรตรวจประเมิ น รวมถึ ง ทบทวนควำมมี
ผลประโยชน์ร่วม ของผูต้ รวจประเมิน
-เพื่อให้ผตู้ รวจประเมิน ในทีม เข้ำใจบทบำท และหน้ำที่
-เพื่ออธิ บำยถึง กำรเข้ำพื้นที่ ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ในขอบเขตกำรตรวจประเมิน
-ผูต้ รวจประเมิน มีหน้ำที่ที่ จะต้องติดต่อ ผูย้ นื่ คำขอ เพื่อขอข้อมูลต่ำงๆ และจัดทำตำรำงกำรตรวจประเมิน และส่ งให้
ผูย้ ื่นคำขอ ล่วงหน้ำประมำณ 2 สัปดำห์ เพื่อให้ผยู้ ื่นคำขอมีเวลำในกำรทบทวนตำรำงกำรตรวจประเมิน และเตรี ยมตัว ซึ่ ง
ระยะเวลำในกำรส่ งตำรำงกำรตรวจประเมิ น อำจขึ้นอยู่กบั ควำมเหมำะสม และวันที่ในกำรเตรี ยมตำรำงกำรตรวจประเมิน
และวันที่ในกำรส่ งตำรำงกำรตรวจประเมิน จะถูกระบุไว้ในตำรำงกำรตรวจประเมิน
-ตำรำงกำรตรวจประเมิน เป็ นเอกสำรควบคุมภำยใต้ ระบบควบคุมเอกสำรของ หน่วยตรวจสอบ
-ผูย้ นื่ คำขอ ควรแนะนำ ผูต้ 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
-ระยะเวลำกำรตรวจ คือ แปดชัว่ โมง ต่อวัน
-ตำรำงกำรตรวจประเมิน ต้องระบุ ผูต้ รวจประเมิน ที่จะทำกำรตรวจ โดยกำรอ้ำงอิงถึ งข้อกำหนด หรื อหลักเกณฑ์
และ กระบวนกำรต่ำงๆ ในพื้นที่น้ นั
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8. การคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน และ การควบคุม กากับดูแลผู้ตรวจประเมินอิสระ
8.1 กำรคัดเลือกผูต้ รวจประเมิน และหัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน
เนื่องจำก บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัดเป็ นหน่วยตรวจที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน จำก อย. ดังนั้น กำรกำหนดทักษะและ
ประสบกำรณ์ ของผูต้ รวจประเมิน ให้สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ ของ อย. และ มำตรฐำน ISO 19011 (Guideline for Auditing
Management System)
ผูต้ รวจประเมิน และหัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน ของหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองต้องมีคุณสมบัติและมำตรฐำน ดังนี้
(1) ด้ำนควำมรู้
1.1 สำเร็ จกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปริ ญญำตรี ข้ ึนไป ในสำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร หรื อสำขำวิทยำศำสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง และมีหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ
1.2 สำเร็ จหลักสู ตรกำรฝึ กอบรมจำก อย. หรื อจำกหน่วยงำนอื่นที่เลขำธิ กำรประกำศกำหนด อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
1.2.1 หลักสู ตรกฎหมำยอำหำรและกำรขออนุญำต
1.2.2 หลักสู ตรกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยตำมขอบข่ำยที่ยนื่ คำขอขึ้นบัญชี
1.3 หลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ งต่อไปนี้
1.3.1 หลักสู ตรแนวทำงกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนข้อกำหนดแนวทำงกำรตรวจประเมินระบบกำรจัดกำร
(Guideline for Auditing Management System; ISO 19011) ที่เป็ นปัจจุบนั ระยะเวลำกำรฝึ กอบรมอย่ำงน้อยสี่ สิบชัว่ โมง หรื อ
1.3.2 หลักสู ตรผูต้ รวจประเมินและหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินระบบกำรบริ หำรงำนคุณภำพหรื อระบบกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยของอำหำร (Auditor/Lead Auditor ISO 9001 หรื อ ISO 22000) ที่ได้ข้ ึนทะเบียนจำก International Register of
Certificated Auditors; IRCA หรื อ
1.3.3หลักสู ตรผูต้ รวจประเมินและหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินมำตรฐำนที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำหำรอื่น ๆ ที่เทียบเท่ำ
ที่ยอมรับในระดับสำกลหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ อย. ให้ควำมเห็นชอบ ระยะเวลำกำรฝึ กอบรมอย่ำงน้อยสี่ สิบชัว่ โมง
กรณี ที่เคยเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่ตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำร ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
ห้ำปี ไม่ตอ้ งผ่ำนกำรฝึ กอบรมตำมหลักสู ตรข้ำงต้น
(2) ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2.1ผูต้ รวจประเมิน ต้องมีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำรอย่ำงน้อยสองปี
2.2หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน ต้องมีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำรอย่ำงน้อยสี่ ปี
(3) ประสบกำรณ์กำรตรวจประเมิน
3.1ผูต้ รวจประเมิน
3.1.1ต้องมีประสบกำรณ์กำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยในขอบข่ำย
ที่ได้รับมอบหมำย หรื อขอบข่ำยที่ยนื่ คำขอขึ้นบัญชีของหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองไว้กบั อย. ไม่นอ้ ยกว่ำสี่ ครั้ง เป็ นเวลำ
รวมไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บวัน ภำยในระยะเวลำสำมปี หรื อ
3.1.2มีประสบกำรณ์กำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนต่อไปนี้
-หลักเกณฑ์ ว่ำด้วยสุ ขลักษณะที่ดี (Recommended Code of Practice General Principles of
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Food Hygiene) หรื อระบบกำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point
System; HACCP) ที่กำหนดโดยคณะกรรมำธิ กำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศของโครงกำรมำตรฐำนอำหำร เอฟ เอ โอ/
ดับบริ ว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme; Codex) หรื อ ระบบกำร
จัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร (Food Safety Management System; ISO 22000) หรื อ มำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล และได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ทั้งนี้ ประสบกำรณ์ตำมข้อ (2) ต้องไม่นอ้ ยกว่ำสี่ ครั้ง เป็ นเวลำรวมไม่
น้อยกว่ำ ยีส่ ิ บวันภำยในระยะเวลำสำมปี โดยอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินที่มีควำมสำมำรถ
3.2หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน
3.2.1ต้องเป็ นผูต้ รวจประเมินที่มีประสบกำรณ์ในบทบำทหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินสำหรับกำรตรวจประเมินสถำน
ประกอบกำรอำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยในขอบข่ำยที่ได้รับมอบหมำยให้ไปตรวจ หรื อขอบข่ำยที่ยนื่ คำขอขึ้นบัญชี
หน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองไว้กบั อย. ไม่นอ้ ยกว่ำสำมครั้ง เป็ นเวลำรวมไม่นอ้ ยกว่ำสิ บห้ำวัน ภำยในระยะเวลำสำมปี หรื อ
3.2.2ประสบกำรณ์ในบทบำทหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินตำมมำตรฐำนต่อไปนี้
-หลักเกณฑ์ ว่ำด้วยสุ ขลักษณะที่ดี (Recommended Code of Practice General Principles of Food Hygiene) หรื อ
ระบบกำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤต ที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point System; HACCP) ที่
กำหนดโดยคณะกรรมำธิ กำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศของโครงกำรมำตรฐำนอำหำร เอฟ เอ โอ/ดับบริ ว เอช โอ
(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme; Codex) หรื อ ระบบกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย ของอำหำร (Food Safety Management System; ISO 22000) หรื อ มำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สำกล และได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. ทั้งนี้ ประสบกำรณ์ตำมข้อ 2) ต้องไม่นอ้ ยกว่ำสำมครั้ง รวมเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำสิ บ
ห้ำวันภำยในระยะเวลำสำมปี
-ผูต้ รวจประเมิน และหัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน ต้องแสดงหลักฐำนประสบกำรณ์กำรทำงำนและกำรตรวจประเมินที่
รับรองจำกหัวหน้ำงำน หรื อหน่วยงำนที่ให้ทำกำรตรวจประเมิน หรื อหลักฐำนกำรได้รับกำรจดทะเบียนผูป้ ระเมินจำก
หน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ โดยผ่ำนกำรตรวจประเมินสมรรถนะกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง ณ สถำนประกอบกำรอำหำรตำมขอบข่ำยที่ยนื่
คำขอ
-กำรตรวจประเมินสมรรถนะ ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข รวมทั้งใช้แบบประเมินสมรรถนะผูต้ รวจ
ประเมินสถำนประกอบกำรผลิตภัณฑ์อำหำร (Witness Assessment Form) ตำมที่ อย. กำหนด โดยหลักฐำน ประสบกำรณ์
กำรตรวจประเมินตำม ต้องเป็ นกำรตรวจประเมินเต็มรู ปแบบ และครบทุกขั้นตอนตำมแนวทำงกำรตรวจประเมินระบบกำร
จัดกำร (Guidelines for auditing management systems; ISO 19011) มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
(ก) ชื่อและสถำนที่ติดต่อของผูร้ ับบริ กำร
(ข) ชื่อและสถำนที่ติดต่อของหน่วยงำนที่ให้ท ำกำรตรวจประเมิน
(ค) วันเดือนปี เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของกำรตรวจประเมินแต่ละครั้ง
(ง) ระยะเวลำที่ใช้สำหรับกำรตรวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำรอำหำรแต่ละครั้ง และ เวลำรวมทั้งหมดต้อง
แสดงให้แยกจำกกัน
(จ) บทบำทในคณะผูต้ รวจประเมิน ได้แก่ หัวหน้ำผูต้ รวจประเมินหรื อผูต้ รวจประเมิน
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(ฉ) ประเภทของกำร ตรวจประเมิน เช่น Third party audit, Second party audit และ Surveillance audit เป็ น
ต้น
(ช) มำตรฐำนหรื อหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร
(ซ) จำนวนสมำชิกในคณะผูต้ รวจประเมิน
ในกรณี ผตู ้ รวจประเมินหรื อหัวหน้ำผูต้ รวจประเมินมีกำรเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดไปอยูห่ น่วยตรวจหรื อหน่วยรับรอง
แห่งใหม่ จะนับระยะเวลำของประสบกำรณ์กำรตรวจประเมินต่อเนื่ อง รวมในระยะเวลำสำมปี ที่กำหนดไว้
การประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินเพือ่ ขึน้ ทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมาย
ผูต้ รวจประเมิ นต้องผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมิน ณ สถำนที่ผลิ ตอำหำร ตำมขอบข่ำยที่ยื่นคำขอกับ
อย. โดยจะถูกดำเนิ นกำรตำมแนวทำงกำรตรวจประเมินระบบกำรจัดกำร ISO 19011 (Guideline for Auditing Management
System) อย่ำงน้อย 2 ครั้ง ตำมประกำศ อย. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข กำรตรวจประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมิน ณ
สถำนประกอบกำรอำหำร พ.ศ. 2562 โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 หรื อหัวหน้ำผูต้ รวจ
ประเมินที่ได้รับกำรรับรองสมรรถนะ ณ สถำนประกอบกำรแล้ว และมีประสบกำรณ์ตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำร
ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยในบทบำทหัวหน้ำผูต้ รวจประเมิ น (ไม่น้อยกว่ำสำมครั้ง เป็ นเวลำรวมไม่น้อยกว่ำสิ บห้ำวัน
ภำยในระยะเวลำสำมปี ) และยื่น audit log ตำมแบบตร.5 ให้ อย. ทรำบก่อนดำเนิ นกำรตรวจประเมินสมรรถนะในครั้งแรก
และใช้แบบประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำร (แบบ ตร. 7) ทั้งนี้ หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิ นต้องผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินของ อย. ร้อยละ 80 สำหรับผูต้ รวจประเมิน ร้อยละ 70 โดยควำมเห็นชอบจำก อย.
ในกำรขอรับกำรประเมินสมรรถนะจำก อย. ให้ทำงหน่ วยตรวจหรื อหน่ วยรับรองต้นสังกัด ยื่นแบบคำขอรับกำร
ประเมินสมรรถนะโดยกำรตรวจประเมินกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง (แบบ ตร. 6) ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยยี่สิบวันก่อนกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง
เพื่อให้ อย. เลือกตัวอย่ำงเพื่อเข้ำประเมินสมรรถนะต่อไป
กำรตรวจประเมินสมรรถนะเพื่อปรับระดับจำกผูต้ รวจประเมิน ไปเป็ น หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน นั้น ให้หน่วยรับรอง
ต้นสังกัดใช้หัวหน้ำผูต้ รวจประเมินที่ มีป ระสบกำรณ์ ตรวจประเมิน ตำมวรรคแรก โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะผูต้ รวจ
ประเมิน ณ สถำนประกอบกำร (แบบ ตร. 7) ทั้งนี้ หัวหน้ำผูต้ รวจประเมินต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินของอย. ร้อยละ 80 โดย
ควำมเห็นชอบจำก อย.
การรักษาสถานภาพการเป็ นผุ้ตรวจประเมิน/หัวหน้ าผู้ตรวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมิ น หรื อ หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิ น ที่ ได้ผ่ำนกำรอนุ ม ตั ิ ตำมคุ ณ สมบัติขำ้ งต้นแล้ว จะต้องมี ก ำรรั กษำ
สถำนภำพ กำรเป็ นผูต้ รวจประเมิน หรื อ หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน โดยมีกำรตรวจประเมิน ในบทบำท เป็ นผู้ตรวจประเมิน
หรื อ หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน สำหรับกำรตรวจขั้นต้น (Initial audit) หรื อ กำรตรวจเพื่อให้กำรรับรองฯ (Recertification audit)
หรื อ กำรตรวจประเมิ น ประจ ำปี (Surveillance audit) อย่ ำ งน้ อ ย 5 ครั้ งในมำตฐำน GMP กฎหมำย ในนำมของหน่ ว ย
ตรวจสอบ ภำยในระยะเวลำ 4 ปี โดยพิจำรณำหลักฐำนกำรตรวจประเมิน หรื อ กำรพิจำรณำกำรตรวจประเมิน ควำมสำมำรถ
ในกำรตรวจ ณ สถำนที่ตรวจจริ ง (Witness) อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
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8.2 การควบคุม กากับดูแลผู้ตรวจประเมินอิสระ
ในกรณี ที่มีกำรใช้ ผูต้ รวจประเมินอิสระ บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด มีกำรควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้ทำ
หน้ำที่อย่ำงแป็ นกลำง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมถึงไม่ได้ทำงำนเป็ นที่ปรึ กษำด้ำนอำหำรให้กบั สถำนที่ผลิตอำหำรที่ไป
ตรวจประเมินนั้น ๆ ภำยใน 2 ปี โดยบริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด กำหนดให้ผตู ้ รวจประเมินอิสระ ต้องจัดทำ
รำยงำนสรุ ปรำยชื่อสถำนที่ผลิตอำหำร ที่ทำงผูต้ รวจประเมินอิสระ เข้ำไปจัดกำรฝึ กอบรมหรื อ ให้คำปรึ กษำ และส่ งมำให้
บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัดเพื่อทบทวน ภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
9. การตรวจประเมิน
9.1 การทบทวน เอกสาร
ผูต้ รวจประเมินมีหน้ำที่ทบทวน เอกสำร คำขอฯ และเอกสำรประกอบ ว่ำครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมหลักเกณฑ์ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ รวมถึง พิจำรณำควำมสมบูรณ์ ของเอกสำรที่จะส่ งผลกระทบกับกำรตรวจประเมิน
9.2 การตรวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมิน ฯ ต้องดำเนินกำรดังนี้
1.เปิ ดประชุม เพื่อ อธิ บำย วัตถุประสงค์ กำรตรวจประเมิน และ ขั้นตอนกำรตรวจประเมิน
2.ตรวจประเมินที่โรงงำนของผูย้ นื่ คำขอ (รวมถึงสถำนที่อื่นที่เกี่ยวข้อง)
3.บันทึกหลักฐำนกำรตรวจประเมิน เพื่อพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องตำม มำตรฐำน
4.พิจำรณำ ถึงประสิ ทธิ ภำพ ประสิ ทธิ ผล ของกำรดำเนินกำร และกำรควบคุมต่ำงๆ
5.พิจำรณำหลักฐำน ทั้งที่เป็ น เอกสำร และ กำรปฎิบตั ิงำน รวมถึง ประเมินควำมเข้ำใจในกำรทำงำนจำกบุคคลำกร
ในสถำนประกอบกำร
6.พิจำรณำ ควำมสัมพันธ์สอดคล้อง ของกิจกรรม กำรควบคุมต่ำงๆ เช่นวิธีกำรผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในกำรผลิต
กำรเก็บรักษำอำหำรและสุ ขลักษณะทัว่ ไป
7.เพื่อประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและกำรควบคุม ตำมมำตรฐำน GMP และประกำศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.ปิ ดประชุม แจ้งผลกำร ประเมินเบื้องต้นแก่ ผูย้ นื่ คำขอ ผูป้ ระกอบกำร ทรำบ
9.ออกเอกสำร เพื่อให้สถำนประกอบกำร แก้ไขควำมไม่สอดคล้อง (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ กำรตรวจประเมินเพื่อให้กำรรับรองใหม่ ผูต้ รวจประเมิน จะตรวจประเมินเอกสำรในระบบว่ำครบถ้วน
ตำมมำตรฐำน/ประกำศที่จะขอกำรรับรองหรื อไม่ และตรวจระบบกำรจัดกำรว่ำมีกำรดำเนิ นกำรแล้วหรื อไม่โดยสุ่ มตรวจดู
กำรปฏิบตั ิหน้ำงำนประกอบกำรพิจำรณำให้กำรรับรองตำมมำตรฐำน ซึ่ งผลลัพธ์กำรตรวจอำจจะมีกรณี ขอ้ บกพร่ องเพื่อให้
ลูกค้ำปรับปรุ งแก้ไข ผลลัพธ์กำรตรวจจะสรุ ปไว้ในบันทึกกำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำร (ตส.) ซึ่ งจะส่ งฉบับจริ งให้ลูกค้ำ เมื่อ
ตรวจประเมินเสร็ จในวันที่ตรวจ
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9.3 การตรวจติดตามผล
เนื่ องจำก หนังสื อรับรองฯ มีอำยุ 3 ปี กำรตรวจติดตำมผลให้ดำเนิ นกำรปี ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตำมผลกำรดำเนิ นกำร
ของสถำนประกอบกำร ถึงควำมสอดคล้องตำม มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยอำหำร
หมำยเหตุ กรณี ที่ผลกำรตรวจประเมิ น ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ได้ให้กำรรับรองไว้ ทำงหน่ วยตรวจสอบสำมำรถเพิกถอน
หรื อ เรี ยกคืน หนังสื อรับรองฯ และ แจ้งให้ อย. ทรำบ
อ้ำงอิง
วิธีกำรตรวจให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน ISO 19011 (Guideline for Auditing Management System) เกณฑ์กำรประเมิน
สถำนที่ผลิตอำหำร ตำมหลัก เกณฑ์ของกฎหมำย เพื่อออกหนังสื อรับรองตำมประกำศ อย. เกณฑ์กำรประเมินสถำนที่ผลิต
อำหำรตำมหลักเกณฑ์กฎหมำย เพื่อต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรตำมประกำศ อย.
10. การทารายงานการตรวจประเมิน
10.1 การจัดทารายงานการตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิตอาหาร
ผูต้ รวจประเมินของบริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด ดำเนินกำรดังนี้
(1) จัดทำบันทึกกำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำร (ตส.) เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจประเมินและส่ งฉบับจริ งให้ผปู้ ระกอบกำรเมื่อ
ตรวจประเมินเสร็ จในวันที่ตรวจ โดยสำเนำส่ งกลับมำที่ออฟฟิ ศด้วยทุกครั้ง
(2) กำรประเมินตำมมำตรฐำน ทำหนังสื อแจ้งผลกำรประเมินฯ ให้ผยู ้ ื่นคำขอทรำบอย่ำงเป็ นทำงกำรและให้แก้ไขปรับปรุ ง
ข้อบกพร่ อง (ถ้ำมี ) ในระยะเวลำที่ ก ำหนด ในกรณี น้ ี ให้ดำเนิ นกำรได้ 2 ครั้ ง ๆ ละไม่ เกิ น 30 วัน หำกผูย้ ื่นคำขอยัง ไม่ ได้
ดำเนิ นกำรแก้ไขปรับปรุ งตำมมำตรฐำนฯ และหลักเกณฑ์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผตู้ รวจประเมินของบริ ษทั โซโคเทค
เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด ตรวจประเมินซ้ ำ ตำมแต่เห็นสมควร
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก-ข :
10.2 การจัดทาสรุ ปรายงานการตรวจสอบคาขอ
(1) กรณี ผลกำรประเมิน ฯ ผ่ำนเกณฑ์ตำมประกำศฯ ที่ยื่นขอ ผูต้ รวจประเมินของบริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิ เคชัน่
จำกัด จัดทำสรุ ปรำยงำนกำรตรวจสอบ คำขอรับใบอนุ ญำต พร้อมแนบบันทึกกำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำร (ตส.) รำยงำน
สรุ ปผลกำรประเมิน และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมแบบ ตร.3 และรำยละเอียดแนบท้ำยแบบรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน
(Audit Report) ส่ งให้ ผูย้ นื่ คำขอหรื อผูป้ ระกอบกำร และ/หรื อ อย.
(2) กรณี ผลกำรประเมินฯ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมประกำศฯ ที่ยื่นขอ และ ดำเนิ นกำรตำมข้อ 10.1 (2) แล้ว ปรำกฏว่ำผล
กำรประเมิน ยังไม่ผำ่ นเกณฑ์ตำมประกำศฯ ที่ยื่นขอ ให้ผตู้ รวจประเมินของบริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด ในฐำนะ
หน่วยตรวจสอบ มีสิทธิในกำรเพิกถอนและเรี ยกคืน หนังสื อรับรองดังกล่ำว แล้วแจ้งให้ อย. ทรำบทันที
(3) เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ ำยกำรตรวจประเมิน จัดส่ งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำร รำยเดือน
(ตร. 5) และบันทึกกำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำร (ตส.) พร้อมด้วยรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน (Audit Report)(ถ้ำมี) ให้ อย.
ภำยในวันที่ 3 ของทุกเดือน
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(4) กรณี ตรวจประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตำมที่ กฎหมำยกำหนด เจ้ำหน้ำที่ ธุรกำรฝ่ ำยกำรตรวจประเมิน จะแจ้งให้ อย.
ทรำบทันที
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก-ข.
11. การออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายอาหาร
11.1 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ ำยตรวจประเมิน ทบทวนควำมถูกต้องครบถ้วนของรำยงำน พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบ
คำขอ และเอกสำรหลักฐำนประกอบ
11.2 เจ้ำหน้ำที่ ธุ รกำรฝ่ ำยตรวจประเมิ น นำเสนอผูบ้ ริ หำร เพื่ ออนุ มตั ิออกหนังสื อรับรอง โดยมีหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข ให้สอดคล้องตำม บัญชีแนบท้ำยประกำศ อย. เรื่ อง กำรออกหนังสื อรับรองมำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562
1. กำรออกหนังสื อรับรองกำรตรวจประเมินจะออกได้ เมื่อผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำรเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด กรณี ที่ผลกำรตรวจประเมินเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด และมีคะแนนรวมทุก
หมวดไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ แปดสิ บห้ำให้ออกหนังสื อรับรองว่ำ “ระดับดีเยีย่ ม” หรื อ “Excellent Level”
2. ขอบข่ำยกำรรับรองให้ระบุประเภทอำหำรตำมที่ได้รับอนุ ญำตและมีควำมพร้อมในกำรผลิต
3. หนังสื อ รับ รองกำรตรวจประเมิ น มี อำยุส ำมปี นับ ตั้งแต่ วนั ที่ ล งนำมหนัง สื อ รั บ รอง และมี ก ำรตรวจติ ดตำม
(Surveillance Audit) เพื่อติดตำมรักษำระบบ ปี ละครั้ง และกำรตรวจติดตำมผล (Follow up Audit)
4. กำรตรวจติดตำมสถำนประกอบกำรอำหำรที่ได้รับหนังสื อรับรองกำรตรวจประเมินแล้วหำกผลกำรตรวจติดตำม
ไม่ผำ่ นเกณฑ์ที่รับรองไว้และไม่แก้ไขข้อบกพร่ องภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด เพิก
ถอนและเรี ยกคืนหนังสื อรับรองดังกล่ำว และแจ้งข้อมูลต่อ อย. ทันที (ภำยในเจ็ดวัน นับจำกวันที่พิจำรณำเพิกถอนและเรี ยก
คืนหนังสื อรับรองดังกล่ำว)
5. กรณี ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนต้องดำเนินกำรทวนสอบและแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ อย. ทรำบโดยเร็ ว
6.เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ ำยตรวจประเมิน จัดทำหนังสื อรับรอง และส่ งให้ผยู ้ ื่นคำขอ พร้ อมทั้งแจ้งให้ อย. ทรำบผลกำร
ตรวจประเมิน
อ้ำงอิง ภำคผนวก ก.
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ภาคผนวก ก - การขอหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายอาหาร
แผนภูมิข้ นั ตอน
ผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรม/กระบวนกำร
1. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด
และผูย้ นื่ คำขอ

2. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด

3. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด

4. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด

5. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด

6. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด
และผูย้ นื่ คำขอ

7. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด
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เมื่อได้รับคำขอ จะส่ งแบบสอบถำมให้ผยู้ นื่ คำขอ และจัดทำใบเสนอ
รำคำพร้อมส่ งให้ผยู ้ นื่ คำขอ
ทบทวนคำขอและประเมินเอกสำรประกอบคำขอ

กำรเตรี ยมกำรตรวจ
 ศึกษำกฎหมำยฯ และ คู่มือกำรตรวจที่เกี่ยวข้อง
 พิจำรณำ แบบแปลนผังกำรผลิต และกระบวนกำรผลิต

ดำเนินกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร ผลลัพธ์กำรตรวจจะสรุ ปไว้ในบันทึก
กำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำร (ตส.) ซึ่ งจะส่ งฉบับจริ งให้ผปู้ ระกอบกำร เมื่อตรวจ
ประเมินเสร็ จในวันที่ตรวจ

กำรประเมินผลกำรตรวจ
 ประเมินผลกำรตรวจให้ผปู้ ระกอบกำรรับทรำบ
 พิจำรณำผลกำรแก้ไขข้อบกพร่ อง(ถ้ำมี)
 ตรวจประเมินซ้ ำ (แล้วแต่กรณี )

ทบทวนรำยงำนผลกำรตรวจ และ อนุมตั ิ ผลกำรตรวจ
 ตรวจสอบรำยงำน และ
 แบบฟอร์มกำรตรวจประเมิน

กำรออกหนังสื อรับรอง
 ทบทวนควำมถูกต้อง ครบถ้วนของสรุ ปรำยงำน
 กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบ
 กำรจัดทำหนังสื อรับรองและส่งให้ผยู้ นื คำขอ

แจ้งผลกำรรับรองให้อย.ทรำบ หรื อชี้แจงส่ งหลักฐำนเพิ่มเติมกรณี 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 โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด
และผูย้ นื่ คำขอ(ผูป้ ระกอบกำร)

ผูป้ ระกอบกำรยืน่ แบบคำขอหนังสื อรับรองและเอกสำรหลักฐำนตำมที่หน่วย
ตรวจหรื อหน่วยรับรอง กำหนด โดยยื่นหลักฐำนอย่ำงน้อย ดังนี้
1. สำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) หรื อคำขอรับเลขสถำนที่ผลิต
อำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ. 1)
2. แบบกำรแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.2)
(ถ้ำมี)
3. แบบแปลนแผนผัง และกรรมวิธีกำรผลิตอำหำร
4. หลักฐำนตำมใบรำยกำรเอกสำรแนบท้ำยรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน
(Audit Report) ตร.3

2. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด

บริษัท โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ จำกัด
เสนอรำคำ และตกลงรำคำกับผู้ยื่นคำขอ

3. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด

ดำเนินกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร ตำมขันตอนของ
้
หน่วยตรวจสอบฯ

4. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด

5. บริ ษทั โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ จำกัด
และ อย.
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ส่งผลกำรตรวจสอบสถำนทีผ่ ลิตอำหำร ให้ กบั ผู้ประกอบกำร

ส่งผลกำรตรวจสอบสถำนทีผ่ ลิตอำหำร และข้ อมูลกำรตรวจ
ให้ อย. ทรำบ

ภาคผนวก ค – ขอบข่ ายมาตรฐานการตรวจสอบ
หัวข้อ

ขอบข่ำย

1

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

2

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