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1. วัตถุประสงค์ และ ขอบเขต
1.1 เพื อเป็ นการกําหนดนิ ย าม คุ ณ สมบัติข องผูร้ ับ บริ ก าร วิธีก ารเพือขึนบัญ ชี ห น่ วยตรวจประเมิ น และรับ รองสถาน
ประกอบการอาหารกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื อทําหน้าที ดําเนิ น งานด้านการตรวจประเมิน หรื อรั บรอง
มาตรฐานสถานประกอบการอาหารตามทีกฏหมายกําหนด
1.2 เพื อเป็ นการกําหนดนิ ย าม ขันตอน วิธี การ คุ ณ สมบัติ ของผู้รับ บริ การ รวมทังผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในกระบวนการตรวจ
ประเมิ น ให้ การรั บ รองสถานประกอบการอาหารทังเพื อออกเฉพาะรายงานการตรวจ (Report) หรื อ ออกหนั ง สื อ รั บ รอง
(Certificate) มาตรฐานระบบการผลิต ตามหลัก เกณฑ์ ข องกฎหมาย (Initial Assessment) และการต่ ออายุก ารรั บ รองสถาน
ประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (Renewal Assessment) และการตรวจติดตามระหว่างการรับรอง (Surveillance
visit) มาตรฐาน GMP ของผูป้ ระกอบกิจการ
คู่มือขันตอนการดําเนิ น งานฉบับ นี ครอบคลุม การรับ คําขอ การวางแผนการตรวจประเมิน การกําหนดคุณ สมบัติ ของ
ผูต้ รวจประเมิน การเตรี ยมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํารายงานการตรวจ การทบทวนและออกหนังสื อรับรอง
(Certificate) การติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้อง การนําเสนอผลการตรวจและข้อมูลการในการรับรองมาตรฐานระบบการ
ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมายต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงการดําเนิ นการตรวจติดตามระหว่างการ
รับรอง GMP ของผูป้ ระกอบกิจการ
2. คําจํากัดความ
2.1 หน่วยตรวจประเมินและรับรอง หมายถึ ง SGS (Thailand) Limited ซึ งผ่านการประเมิน สมรรถนะและได้รับการขึน
บัญชี กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ น หน่ วยรับ รอง (Certification Body) ซึ งมี ห น้าที ดําเนิ นงานด้านการตรวจ
ประเมินหรื อรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหารตามทีกฏหมายกําหนด
2.2 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการทีเป็ นระบบ เป็ นอิสระและจัดทําเป็ นเอกสาร เพือให้ได้หลักฐานการ
ตรวจประเมินและเพือประเมิน ตัดสิ นว่าผูร้ ับบริ การ ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
2.2.1 การตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการอาหารในครังแรก (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมิน
ณ สถานประกอบการอาหาร ตามทีผูร้ ับบริ การ ประสงค์จะขอรับการรับรอง GMP ตามกฎหมายในครังแรก
2.2.2 การตรวจติดตามระหว่างการรับรอง (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ
อาหาร หลังจากทีได้ผา่ นการตรวจประเมินและรับรองไปแล้ว เพือเฝ้าระวังและติดตามการดําเนินงานของผูผ้ ลิตอาหารตามรอบ
ทีกําหนด
2.2.3 การตรวจประเมินและรับรองในรอบการต่ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit) หมายถึง การตรวจติดตาม
ณ สถานประกอบการอาหารหลังจากทีได้ผา่ นการตรวจประเมินและรับรองไปแล้ว และครบกําหนดต่ออายุใบรับรอง
2.2.4 การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่ อง (Follow up Nonconformity Audit) หมายถึง การตรวจติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่ องทีพบหรื อขอหลักฐานการแก้ไขตามแนวทางทีเสนอตามความเหมาะสม
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2.3 การรับรอง หมายถึง การยอมรับว่าองค์กรมีการจัดทําและปฏิบตั ิตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิทีดีในการ
ผลิตอาหาร (GMP) ทีกําหนดไว้
2.4 มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หมายถึง มาตรฐานเกียวกับวิธีการผลิต เครื องมือเครื องใช้ในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ทีออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2.5 GMP หมายถึง ระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วิธีการทีดีในการผลิตอาหาร ซึ งเป็ นข้อกําหนดเกียวกับมาตรการด้าน
สุ ขลักษณะทัวไป รวมทังมาตรการในการป้องกันอาหารจากการถูกปนเปื อน เนืองจากสภาวะทีไม่ถูกสุ ขลักษณะ
2.6 GMP ตามมาตรฐานสากล หมายถึง GMP ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius, Recommended International Code of
Practice – General Principles of Food Hygiene
2.7 GMP ตามกฎหมาย หมายถึง
2.7.1 GMP สุขลักษณะขันพืนฐาน สําหรับอาหารหลากหลายประเภท ได้แก่
2.7.1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 193) พ.ศ.2543 เรื อง วิธีการผลิต เครื องมือเครื องใช้ในการผลิต
และการเก็บ รักษาอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับ ที 239) พ.ศ. 2544 เรื อง แก้ไขเพิมเติ ม ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที 2)
2.7.1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 342) พ.ศ. 2555 เรื อง วิธีการผลิต เครื องมือเครื องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารแปรรู ปทีบรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย
2.7.2 GMP เฉพาะผลิ ตภัณฑ์ (Specific GMP) ทีมีกระบวนการผลิตที ต้องควบคุม เป็ นพิ เศษเพือให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ ที
ปลอดภัย ได้แก่
2.7.2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 349) พ.ศ. 2556 เรื อง วิธีการผลิต เครื องมือเครื องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิทชนิดทีมีความเป็ นกรดตําและชนิดทีปรับกรด
2.7.2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 220) พ.ศ.2544 เรื อง นําบริ โภคในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิท (ฉบับ
ที 3)
2.7.2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 298) พ.ศ. 2549 เรื อง วิธีการผลิต เครื องมือเครื องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริ โภคชนิดเหลวทีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
2.7.2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (เลขที ) พ.ศ.
เรื อง กําหนดวิธีการผลิ ต เครื องมือเครื องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ผักหรื อผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
2.8 ผูร้ ับบริ การ หมายถึง ผูผ้ ลิต หรื อผูน้ าํ เข้าอาหารเพือจําหน่ ายทีขอใช้บริ การหน่ วยตรวจหรื อหน่วยรับรอง เพือทําการ
ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร
2.9 ผูไ้ ด้รับการรับรอง หมายถึง ผูร้ ับบริ การ ทีผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรอง GMP ตามกฎหมายจากหน่วย
ตรวจประเมินและรับรอง
2.10 หนังสื อรับรอง GMP หมายถึง Certificate of GMP หรื อหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการทีดีในการผลิต โดยกําหนดให้
หนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี
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2.10 รายงานการตรวจประเมิ น GMP หมายถึ ง Report จากการตรวจประเมิ น GMP ตามกฎหมาย ที สามารถให้ เป็ น
หลักฐานประกอบการยืนขอต่ออายุใบอนุ ญาตผลิตอาหารกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกําหนดให้รายงานการ
ตรวจมีอายุ 1 ปี
2.11 หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง ผูซ้ ึงได้รับการแต่งตังจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพือ
ทําหน้าที หัวหน้าคณะผูต้ รวจประเมิน ตามระเบียบนี และทําหน้ าที ประสานงานรวบรวมผลการตรวจ ประเมิ น จากผูต้ รวจ
ประเมินเพือจัดทํารายงานการตรวจประเมิน
2.12 ผูต้ รวจประเมิ น (Auditor) หมายถึง ผูซ้ ึ งได้รับ การแต่งตังจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพือทําหน้าที
ตรวจประเมินตามระเบียบนี และประสานงานกับหัวหน้าคณะผูต้ รวจประเมินเพือจัดทํารายงานการตรวจประเมิน
2.14 ผูป้ ระเมินสมรรถนะ (Witness Auditor) หมายถึง หัวหน้าผูต้ รวจประเมินทีมีประสบการณ์การตรวจประเมินสถาน
ประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็ นเวลารวมไม่น้อยกว่า 15 วัน และทําหน้าทีประเมินสมรรถนะของผูต้ รวจ
ประเมิน
2.15 ผูท้ วนสอบรายงาน (Technical Reviewer) หมายถึง ผูซ้ ึงหน่วยตรวจประเมินและรับรองแต่งตัง เพือทําหน้าทีทบทวน
ประกันความถูกต้องของรายงานการตรวจ GMP ตามกฎหมายทีได้จดั ทําขึน โดยหัวหน้าทีมผูต้ รวจประเมิน
2.16 ผูจ้ ดั การทางด้านอาหาร (Food Product Manager) หมายถึง ผูซ้ ึงได้รับการแต่งตังจากหน่ วยตรวสอบและรับรองเพือ
ทําหน้าทีรับรองผูต้ รวจประเมินตามสมรรถนะ ความรู ้ความสามารถในแต่ละตําแหน่งงาน
2.17 ผูจ้ ัด การการตรวจสอบและรั บ รองระบบทางด้านอาหาร (Food Certification Manager) หมายถึ ง ผูซ้ ึ งได้รั บ การ
แต่งตังจากหน่ วยตรวจสอบและรับ รองเพือทําหน้าที ดําเนิ น การจัด การ รั บ รองและพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพของระบบงานการ
ตรวจสอบและรับรองระบบทางด้านอาหาร
2.18 ฝ่ ายขาย (Sale) หมายถึง พนักงานทีได้รับมอบหมายเพือให้ดาํ เนินการประสานงานกับผูร้ ับบริ การ ทีมผูต้ รวจประเมิน
และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.19 ฝ่ ายจัดตาราง (Scheduler Team) หมายถึง พนักงานธุ รการผูท้ ี ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการของหน่วย
ตรวจประเมินและรับรองเพือให้ดาํ เนิ นการจัดผูต้ รวจประเมินทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ประกาศ และนัดหมายประสานงานกับผูร้ ับบริ การ เพือกําหนดวันตรวจประเมิน
2.20 อาหาร หมายถึง ของกินหรื อเครื องคําจุนชีวิต ได้แก่
2.20.1 วัตถุทุกชนิดทีคนกิน ดืม อม หรื อนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรื อในรู ปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา
วัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนัน แล้วแต่กรณี
2.20.2 วัตถุทีมุ่งหมายสําหรับ ใช้หรื อเป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื องปรุ ง
แต่งกลินรส
2.21 ผลิต หมายถึง ทํา ผสม ปรุ งแต่งและหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุดว้ ย
2.22 อย. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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2.23 สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานทีผลิ ต หรื อสถานทีนําเข้าอาหารเพือจําหน่ ายตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
2.24 สถานประกอบการอาหารเข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานมีคนงานตังแต่ 50 คนขึนไป หรื อใช้เครื องจักร, อุปกรณ์
ไฟฟ้า, ก๊าซหุงต้ม นํามาคํานวณเป็ นแรงม้าได้ตงแต่
ั 50 แรงม้าขึนไป
2.25 สถานประกอบการอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานมีคนงานน้อยกว่า 50 คน และใช้เครื องจักร, อุปกรณ์
ไฟฟ้า, ก๊าซหุงต้ม นํามาคํานวณเป็ นแรงม้าได้นอ้ ยกว่า 50 แรงม้า
2.26 สิงทีไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดหรื อข้อบกพร่ อง (Nonconformity) หมายถึง การดําเนินการทีไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
GMP ตามมาตรฐานสากล หรื อผลการตรวจประเมิน GMP ตามกฎหมาย ทีได้คะแนนในระดับควรปรับปรุ งและเป็ นความเสี ยง
ซึงอาจทําให้อาหารเกิดการปนเปื อนและความไม่ปลอดภัยต่อการบริ โภค
2.27 ข้อบกพร่ องทีรุ นแรง (Major defect) หมายถึง ข้อบกพร่ องจากการตรวจประเมิน GMP ตามกฎหมาย ทีเป็ นความเสียง
ซึ งอาจทําให้ อาหารเกิ ดการปนเปื อนและความไม่ป ลอดภัยต่อการบริ โภค และได้ค ะแนนในระดับ ควรปรับ ปรุ งในหัวข้อที
กําหนดไว้ในคําสังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทีเกียวข้องในแต่ละผลิตภัณฑ์
2.28 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ งทีพบ/ ผลการตรวจประเมิน GMP ตามกฎหมายทีได้คะแนนในระดับพอใช้
3. ขันตอนการขอให้ ตรวจสถานประกอบการเพือออกหนังสื อรับรอง (Certificate) มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของ
กฎหมายอาหาร หรื อเพือออกเฉพาะรายงานการตรวจ
3.1 การดําเนินการเพือขอให้ตรวจสถานประกอบการอาหารจะครอบคลุมทัง
3.1.1 การขอให้หน่วยตรวจประเมินและรับรอง ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
เพือขอการรับรอง (Certification) และเป็ นหลักฐานประกอบการยืนขอต่ออายุใบอนุ ญาตผลิ ตอาหารกับ อย. หรื อ เพือรับรอง
สถานประกอบการอาหารและ
3.1.2 การขอให้ห น่ วยตรวจประเมิน และรับ รอง ตรวจสอบ และออกรายงานการตรวจ (Report) สถานประกอบการ
อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพือเป็ นหลักฐานประกอบการยืนขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย.
3.2 สําหรับผูร้ ับบริ การ
ให้หน่วยตรวจประเมินและรับรอง ตรวจสอบ และออกบันทึกการตรวจสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย เพือเป็ นหลักฐานประกอบการยืนขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย. โดยยืนคําขอและเอกสารหลักฐานกับหน่วย
ตรวจประเมินและรับรอง ดังนี
3.2.1 สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรื อ คําขอรับเลขสถานประกอบการอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน
(แบบ สบ.1) หรื อใบสําคัญเลขสถานประกอบการอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1)
3.2.2 แบบการแก้ไขสถานประกอบการอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (ถ้ามี)
3.2.3 แปลนพืนอาคารผลิตทีแสดงรายละเอียดตําแหน่งเครื องจักรและอุปกรณ์
3.2.4 อืนๆ
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- กรรมวิธีการผลิต
- ส่วนประกอบ
- ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงตนต่างๆ
- หลักฐานอืนๆ เพิมเติม เช่น แผนที
ทังนี การดําเนิ นการในขันตอนตามข้อ 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เป็ นการกําหนดขันตอนการปฏิ บตั ิงานทีครอบคลุมทังในกรณี ที
เป็ น การตรวจสถานประกอบการอาหารเพือออกหนัง สื อรับ รอง (Certificate) มาตรฐานระบบการผลิ ต ตามหลัก เกณฑ์ของ
กฎหมายอาหาร หรื อเพือออกเฉพาะรายงานการตรวจ (Report) สถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพือเป็ น
หลักฐานประกอบการยืนขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย.
4. การรับคําขอ
4.1 ฝ่ ายขาย (Sale) จะดําเนิ นการตรวจรายชื อผูร้ ับบริ การ ตามที อย. กําหนด และดําเนิ นการจัดทําเอกสารทีเกียวข้องกับ
กิจกรรมการตรวจประเมินให้กบั ผูร้ ับบริ การ เช่น
- เอกสารต่างๆ ตามแบบคําขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP กฎหมาย (ตามข้อ 3.1 และ/หรื อ
3.2)
- Application for Certification Services
- ชีแจงข้อมูลเกียวกับการตรวจประเมินและเงือนไขทีจําเป็ นต่อผูร้ ับบริ การ
4.2 ฝ่ ายจัดตาราง (Scheduler Team) จะดําเนินการจัดทําเอกสารทีเกียวข้องกับกิจกรรมการตรวจประเมินให้กบั ผูร้ ับบริ การ
เช่น
- Schedule Confirmation
- แผนงานรายละเอียดการตรวจประเมิน (Audit Plan)
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5. การประเมินจํานวนผู้ตรวจประเมิน
5.1 จํานวนผูต้ รวจประเมินสําหรับคําขอการตรวจประเมินเพือขอการรับรอง และ/หรื อ การตรวจประเมินเพือต่ออายุการ
รับรองให้พิจารณาจากจํานวนพนักงานของหน่วยงานทีขอการรับรอง (เป็ นขันตํา) ดังนี
No of employee
1-49
50-199
200-499
500-899
900-1299
1300-1699
1700-2999
3000-5000
more than 5000

Manday
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
4.5

5.2 กรณี สถานประกอบการอาหารทีมีการประยุกต์ใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข มากกว่า 1 ฉบับ จะเพิมระยะเวลา
การตรวจประเมินอีก อย่างน้อยประกาศละ 0.5 Manday ทังนี ระยะเวลาการตรวจประเมิน สามารถเพิมหรื อลดจากตารางอ้างอิง
ตามข้อ 5.1 ได้ตามลักษณะอุตสาหกรรม ความซับซ้อนของกระบวนการ และจํานวนความไม่สอดคล้องทีตรวจพบครังทีผ่านมา
(ถ้ามี)
หมายเหตุ : ผูต้ รวจประเมิ น ต้องมี คุ ณ สมบัติตรงตามข้อกําหนด และสอดคล้องตามบัญชี แนบท้ายประกาศ อย. เรื อง
ทะเบียนรายชือหน่วยตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และผูต้ รวจประเมินจะต้องไม่เคยเป็ น
ทีปรึ กษาในการจัด ทําระบบหรื อเคยทํางานในหน่วยงานทีขอการรับรองภายในระยะเวลา 2 ปี (อ้างอิง ทะเบียนรายชื อหน่วย
ตรวจประเมิ นสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ทีขึนบัญชี กบั อย. ตามประกาศรายชือผูต้ รวจประเมิน ที
เป็ นปัจจุบนั ทีเว็บไซต์กองอาหาร http://food.fda.moph.go.th/ )
5.3 จํานวนพนักงานในหน่ วยงานทีรับ การตรวจพิจารณาจะนับ รวมพนักงานประจํา และ/หรื อ พนักงานชัวคราว และ
ผูร้ ับเหมาทีทํางานอยูป่ ระจํา และ/หรื อ พนักงานผูร้ ับเหมาชัวคราว ทีมีผลกระทบกับระบบคุณภาพ
5.4 พิจารณาจัดขอบข่ายของสถานประกอบการอาหารทียืนขอการรับรอง โดยดูจากขอบข่ายที SGS ได้ขึนบัญชี หน่ วย
ตรวจประเมินและรับรองไว้กบั อย. ทังนีเพือจะใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดหรื อแต่งตังคณะผูต้ รวจประเมิน
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6. การวางแผนการตรวจประเมิน
6.1 การวางแผนการตรวจประเมินสําหรับผูป้ ระกอบการทียืนคําขอใหม่ (Initial Audit)
ทังที เป็ นการตรวจสถานประกอบการอาหารเพื อออกหนังสื อ รับ รอง (Certificate) มาตรฐานระบบการผลิ ต ตาม
หลักเกณฑ์ ข องกฎหมายอาหาร หรื อ เพื อออกเฉพาะรายงานการตรวจ (Report) สถานประกอบการอาหารตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพือเป็ นหลักฐานประกอบการยืนขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย.
6.1.1 คัดเลือกจํานวนผูต้ รวจประเมินให้สอดคล้องกับระยะเวลาตรวจประเมินในข้อ 5.1 และ 5.2
6.1.2 คณะผูต้ รวจประเมินจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน 1 คน และผูต้ รวจประเมินตาม
จํานวนทีกําหนด (ถ้ามี)
6.1.3 ส่งจดหมายยืนยันกําหนดการตรวจประเมิน และ แผนงานรายละเอียดการตรวจประเมิน ให้ผูข้ อการรับรอง
ก่อนวันตรวจประเมิน
6.2 การวางแผนเพือการตรวจติดตามระหว่างการรับรอง (Surveillance Audit)
6.2.1 คัดเลือกจํานวนผูต้ รวจประเมินให้สอดคล้องกับระยะเวลาตรวจประเมินในข้อ 5.1 และ 5.2
6.2.2 คณะผูต้ รวจประเมินจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน 1 คน และผูต้ รวจประเมินตาม
จํานวนทีกําหนด (ถ้ามี)
6.2.3 ส่งจดหมายยืนยันกําหนดการตรวจประเมิน และ แผนงานรายละเอียดการตรวจประเมิน ให้ผูข้ อการรับรอง
ก่อนวันตรวจประเมิน
6.2.4 การตรวจติดตาม (Surveillance) จะดําเนินการภายใน 12 ± 2 เดือน โดยนับจากวันตรวจประเมินวันล่าสุด
6.3 การวางแผนเพือการต่ออายุใบรับรอง ทุกๆ 3 ปี (Re-certification Audit)
6.3.1 คัดเลือกจํานวนผูต้ รวจประเมินให้สอดคล้องกับระยะเวลาตรวจประเมินในข้อ 5.1 และ 5.2
6.3.2 คณะผูต้ รวจประเมินจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน 1 คน และผูต้ รวจประเมินตาม
จํานวนทีกําหนด (ถ้ามี)
6.3.3 ส่งจดหมายยืนยันกําหนดการตรวจประเมิน และแผนรายละเอียดการตรวจประเมิน ให้ผขู้ อการรับรองก่อนวัน
ตรวจประเมิน
6.3.4 วันทีตรวจประเมินเพือต่ออายุใบรับรองควรต้องตรวจประเมินก่อนวันหมดอายุใบรับรองไม่นอ้ ยกว่า 45 - 60
วัน เพือให้กระบวนการตัดสิ นการต่ออายุใบรับรองสามารถดําเนินการก่อนใบรับรองหมดอายุ (อายุการรับรอง ปี )
7 การตรวจประเมินเพือการรับรองและการออกหลักฐานการตรวจประเมิน
7.1 การตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการอาหารในครังแรก (Initial Audit)
ทังทีเป็ นการตรวจสถานประกอบการอาหารเพือออกหนังสือรับรอง (Certificate) มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายอาหาร หรื อเพือออกเฉพาะรายงานการตรวจ (Report) สถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
เพือเป็ นหลักฐานประกอบการยืนขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย.
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7.1.1 กําหนดคณะผูต้ รวจประเมินตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือสําคัญการขึนบัญชีหน่ วยรับรอง สถานประกอบการ

7.1.2 ผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารโดยใช้บนั ทึกการตรวจ GMP ตามทีกฎหมายกําหนด
7.1.3 ผูต้ รวจประเมิน จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินส่งให้ทีมทบทวนหรื อผูท้ วนสอบ เพือพิจารณาให้การรับรอง
(ในกรณี ตรวจเพือออกหนังสื อรับ รอง (Certificate)) หรื ออนุ มตั ิรายงานผลการตรวจ (ในกรณี ออกเฉพาะรายงานการ
ตรวจ (Report))
7.2 การตรวจประเมินและรับรองในรอบการต่ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit)
7.2.1 กําหนดคณะผูต้ รวจประเมินตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสื อสําคัญการขึนบัญชีหน่ วยรับรอง สถานประกอบการ
อาหาร
7.2.2 ผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารโดยใช้บนั ทึกการตรวจ GMP ตามทีกฎหมายกําหนด
7.2.3 ผูต้ รวจประเมิน จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินส่งให้ทีมทบทวนหรื อผูท้ วนสอบ เพือพิจารณาให้การรับรอง
7.3 การตรวจติดตามระหว่างการรับรอง (Surveillance Audit)
7.3.1 กําหนดคณะผูต้ รวจประเมินตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสื อสําคัญการขึนบัญชีหน่ วยรับรอง สถานประกอบการ
อาหาร
7.3.2 ผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารโดยใช้บนั ทึกการตรวจ GMP ตามทีกฎหมายกําหนด
7.3.3 ผูต้ รวจประเมิน จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินส่งให้ทีมทบทวนหรื อผูท้ วนสอบ เพือพิจารณาให้การรับรอง
7.4 การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่ อง (Follow up Nonconformity Audit)
7.4.1 กําหนดคณะผูต้ รวจประเมินตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสื อสําคัญการขึนบัญชีหน่ วยรับรอง สถานประกอบการ
อาหาร
7.4.2 ผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารโดยใช้บนั ทึกการตรวจ GMP ตามทีกฎหมายกําหนด
7.4.3 ผูต้ รวจประเมิน จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินส่งให้ทีมทบทวนหรื อผูท้ วนสอบ เพือพิจารณาให้การรับรอง
7.5 กรณี ทีผลการทบทวนผ่าน หน่วยตรวจประเมินและรับรองจัดทําหนังสื อรับรองโดยมีรูปแบบเป็ นไปตามเงือนไขที อย.
กําหนด ทังนีให้ผตู ้ รวจประเมินให้หลักฐานผลการตรวจประเมินเบืองต้นไว้กบั ผูร้ ับบริ การในวันทีตรวจ ณ สถานประกอบการ
อาหารโดยแจ้งว่าผลการตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์จะส่งให้ผรู้ ับบริ การอีกครังหลังผ่านการทบทวนผลจากผูท้ วนสอบ
สําหรับกรณี การตรวจเพือออกเฉพาะรายงานการตรวจ (Report) หลังจากผลการทบทวนผ่าน หน่วยตรวจประเมินและ
รับรองจะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผรู้ ับบริ การอีกครัง
7.6 หน่วยตรวจประเมินและรับรองจัดส่งหนังสื อรับรองพร้อมกับผลการตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ให้ผูร้ บั บริ การ ทีได้รับ
การรับรอง
7.7 กรณีทีมีการแก้ไขรายละเอียดในรายงาน หลังจากทีได้จดั ส่ งรายงานให้กบั ผูร้ ับบริ การ และกองอาหารแล้ว กําหนดให้ใช้
วิธีการขีดฆ่าข้อความเดิม เขียนข้อความใหม่ทีถูกต้อง พร้อมลงชือผูแ้ ก้ไขรายงานกํากับ จากนันให้มีการสื อสาร ระบุสาเหตุของ
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การแก้ไข และจัดส่ งรายงานฉบับใหม่ให้กบั ผูร้ ับบริ การ และกองอาหารทราบ รวมทังจัดเก็บรายงานฉบับแก้ไขในฐานข้อมูล
ต่อไป
7.8 หน่ วยตรวจประเมินและรับรอง ส่งผลการตรวจและข้อมูลการให้การรับ รอง พร้อมหลักฐานตามแบบ ตร.3 ต่อ อย. ทุก
เดือน
7.9 ในวันตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการอาหารผูต้ รวจประเมินจะต้องทวนสอบสถานทีผลิตและกระบวนการผลิตจริ ง
ภายใต้ข อบข่ายที ขอการรับ รองตามแผนการตรวจที ได้นัด หมายไว้ ทังนี หากพบว่ าสถานประกอบการอาหารล้มเหลวใน
กระบวนการจัด การ การควบคุม กระบวนการผลิ ต และสุ ข ลักษณะจนส่ ง ผลกระทบต่อ ความปลอดภัย ของอาหาร สถาน
ประกอบการอาหารไม่มีความพร้อม หรื อไม่สามารถแสดงกระบวนการผลิตให้ผูต้ รวจประเมินทวนสอบได้ ผูต้ รวจประเมิน
สามารถพิจ ารณาหยุดตรวจประเมินได้ และแจ้งกลับเจ้าหน้าที ทีเกียวข้อง ได้แก่ ฝ่ ายจัดตาราง และฝ่ ายขาย เพือนัดหมายการ
ตรวจประเมินใหม่
8 เกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจประเมิน
8.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานทีผลิตฯ โดยมีระดับการตัดสินใจในการให้คะแนน มี 3 ระดับ ดังนี

8.2 การคํานวณคะแนน โดยมีวธิ ีการคํานวณคะแนนในแต่ละหัวข้อมีสูตร ดังนี
คะแนนทีได้ = นําหนักคะแนนในแต่ละข้อ x คะแนนทีประเมินได้
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ร้อยละของคะแนนทีได้ในแต่ละหัวข้อ = คะแนนทีได้รวม x 100
คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ
8.3 ข้อทีไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิสําหรับสถานประกอบการอาหารบางราย ไม่ตอ้ งพิจารณาให้คะแนนสําหรับข้อนัน ทําให้
คะแนนรวมของหัวข้อลดลง
8.4 ผลการตรวจประเมิน
8.4.1 การยอมรับผลการตรวจประเมินผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารต้องเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์
ทีกฎหมายกําหนด ดังต่อไปนี
- สําหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 193) พ.ศ. 2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับ
ที 220) พ.ศ. 2544, ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 342) พ.ศ. 2555, ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที 386) พ.ศ. 2560) คะแนนของแต่ละหมวดและคะแนนรวมของทุกหมวด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- สําหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 349) พ.ศ. 2555, ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที 298) พ.ศ. 2549) คะแนนของแต่ละหมวดและคะแนนรวมของทุกหมวด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- ต้องไม่พบข้อบกพร่ องรุ นแรง ตามเงือนไขของมาตรฐาน GMP ตามทีกฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ์ ข ้างต้น จะนําไปพิจ ารณาเพื อออกหลักฐานรายงานการตรวจประเมิ น (Report) หรื อ หนังสื อ
รับรองมาตรฐาน GMP (Certification) โดยมีรายละเอียดและเงือนไขดังนี
8.4.1.1 รายงานการตรวจประเมิน (Report)
- ผลการตรวจประเมินต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด
- ใช้เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตกับ อย.
- อายุรายงาน 1 ปี
8.4.1.2 หนังสื อรับรองมาตรฐาน GMP (Certification)
- ผลการตรวจประเมินต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด
- ใช้เป็ น หลักฐานการพิจารณาอนุ ญาตกับ อย. และเป็ นการให้การรับรองระบบมาตรฐาน GMP ตาม
กฎหมาย
- อายุหนังสือรับรอง 3 ปี โดยจะต้องมีการตรวจติดตามระบบ ทุก 1 ปี
8.4.1.3 หนังสื อรับรองมาตรฐาน GMP (Certification) - ระดับดีเยียม (Excellence)
- ผลการตรวจประเมิ นต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด และ มีคะแนนรวมทุกหมวดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
- ใช้เป็ นหลัก ฐานประกอบการพิจ ารณาอนุญ าตกับ อย. และเป็ นการให้การรั บ รองระบบมาตรฐาน
GMP ตามกฎหมาย โดยหนังสือรับรองจะมีการระบุขอ้ ความว่า “ระดับดีเยียม” หรื อ “Excellence”
- อายุหนังสื อรับรอง 3 ปี โดยจะต้องมีการตรวจติดตามระบบ ทุก 1 ปี
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8.5 ในกรณี ที ผลการตรวจประเมิ น ไม่ ผ่านคะแนนตามเกณฑ์ ที ระบุ ใ นประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ กรณี พ บ
ข้อบกพร่ องรุ น แรง ตามข้อ 8.4.1 หรื อกรณี พบข้อบกพร่ องอืนที มีความเสี ยงเกี ยวข้องกับ ความปลอดภัยของอาหารหรื อการ
ปนเปื อนข้ามอย่างรุ นแรง ผูต้ รวจประเมินจะระบุในรายงาน และแจ้งกองอาหาร ภายใน 7 วัน หรื อ กรณีพบข้อบกพร่ องทีอาจ
ส่งผลเป็ นอันตรายต่อสุขภาพผูบ้ ริ โภคอย่างร้ายแรงต้องแจ้งให้ทราบทันที (E-mail: qateam.food@gmail.com)
8.6 การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่ องทีพบ จะดําเนินการในกรณี ดงั ต่อไปนี
8.6.1 กรณี คะแนนบางหมวด ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงือนไขของมาตรฐาน GMP ตามทีกฎหมายกําหนด ทังการ
ออกหนังสื อรับ รองมาตรฐาน GMP (Certification) และหลักฐานประกอบการยืนขอต่อ อายุใบอนุ ญ าตผลิ ต อาหารกับ อย.
(report) ให้ผรู้ ับบริ การ กําหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน (Corrective Action Request) และกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จ และ
จัด ส่ งให้กบั คณะผูต้ รวจประเมินภายใน วันปฏิทิ น นับจากวันทีออกรายงาน (วันสุ ดท้ายของการตรวจ) และดําเนินการนัด
หมายเพือตรวจติดตามผลการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่ องทีพบ หรื อขอหลักฐานการแก้ไขตามแนวทางทีเสนอตามความเหมาะสม
โดยต้องดําเนิ นการให้แ ล้วเสร็ จภายใน 3 เดื อนในกรณี เป็ นการตรวจรอบ Surveillance หรื อ Re-certification หรื อ ตามวัน ที
หมดอายุทีระบุบนหนังสื อรับ รอง ในรอบ Re-certification หรื อ 6 เดือนในกรณี ทีเป็ นการตรวจรอบ Initial Audit โดยนับจาก
วัน ทีออกรายงาน (วันสุ ด ท้ายของการตรวจ) ในหมวดทีได้รับ คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ต ามเงือนไขของมาตรฐาน GMP ตามที
กฎหมายกําหนด
8.6.2 กรณี พบข้อบกพร่ อง ทีควรปรับ ปรุ ง (0) ให้ผรู ้ ับบริ การ กําหนดแนวทางแก้ไขและป้ องกัน (Corrective
Action Request) และกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จ และจัดส่ งให้กบั คณะผูต้ รวจประเมินภายใน วันปฏิ ทิน นับจากวันทีออก
รายงาน (วัน สุ ดท้ายของการตรวจ) และผูต้ รวจประเมิ นจะต้อ งตรวจติ ดตามการแก้ไขข้อบกพร่ อง ในรอบการตรวจติ ดตาม
(Surveillance) ครังต่อไป
8.7 เมือคณะผูต้ รวจประเมิ น ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่ อง แล้วพบว่าข้อบกพร่ องที เกิดขึ นนันไม่ถูกแก้ไขภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด ให้ดาํ เนินการดังนี
8.7.1 ในกรณีการตรวจประเมินครังแรก เมือครบกําหนด 6 เดือนแล้ว แต่ขอ้ บกพร่ องทีเกิดขึนไม่ถูกแก้ไข คณะ
ผูต้ รวจประเมินทําหนังสื อแจ้งผูร้ ับบริ การ ว่าไม่ผา่ นการตรวจประเมิน และดําเนินการตรวจประเมินใหม่
8.7.2 ในกรณีการตรวจประเมินในรอบ Surveillance หรื อ Re-certification เมือครบกําหนด 3 เดือนแล้ว (โดยยัง
ไม่เกินวันทีหมดอายุทีระบุบนหนังสื อรับรอง ในรอบ Re-certification) แต่ขอ้ บกพร่ องทีเกิดขึนไม่ถูกแก้ไข ให้ดาํ เนินการดังนี
8.7.2.1 คณะผูต้ รวจประเมิ น ดําเนิ น การแจ้งบุ ค คลที เกี ยวข้อง ได้แ ก่ Sale, CRM, Scheduler, Product
Manager และ Certification Manager ทันที เพือเข้าสู่กระบวนการพักใช้หนังสื อรับรอง (Suspended Certification)
8.7.2.2 Sale หรื อ Scheduler หรื อ CRM จัดทําเอกสาร SU1 เพือพักใช้หนังสื อรับรองเป็ นระยะเวลาไม่
เกิน 6 เดือน
8.8 ในกรณีทีไม่มีการดําเนินการแก้ไขหลังจากพักใช้หนังสื อรับรองเป็ นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ให้ดาํ เนินการดังนี
8.8.1 ผู้ต รวจประเมิ น ดําเนิ น การแจ้งบุ ค คลที เกี ยวข้อ ง ได้แ ก่ Sale, CRM, Scheduler, Product Manager และ
Certification Manager ทันที เพือเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนและเรี ยกคืนหนังสือรับรอง
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8.8.2 Sale หรื อ Scheduler หรื อ CRM จัดทําเอกสาร SU9 เพือเพิกถอนและเรี ยกคืนหนังสื อรับรอง
8.8.3 Certification co-ordinator แจ้งข้อมูลต่อกองอาหารภายใน 7 วัน นับจากวันทีอนุมตั ิการเพิกถอนและเรี ยกคืน
หนังสือรับรอง
8.9 หน่ วยตรวจประเมินและรับรอง ส่ งข้อมูลสรุ ปผลการพักใช้ และ/หรื อ การเพิกถอนและเรี ยกคืนหนังสื อรับรองต่อ อย.
ทุกเดือน พร้อมกับรายละเอียดในข้อ 7.8
8.10 ช่องหมายเหตุในบันทึกการตรวจ (Checklist) มีไว้เพือให้ผทู ้ าํ การตรวจประเมินสามารถลงข้อมูลและลักษณะของสิ ง
ที สังเกตเห็ นตามนัน โดยเฉพาะข้อมูลหรื อสิ งที เห็ น ว่า “พอใช้” และ “ปรับ ปรุ ง” ให้ห มายเหตุว่า ทําไมถึงได้ระดับ คะแนน
ตามนัน และเมือตรวจครบทุกหัวข้อแล้ว ช่องหมายเหตุ จะช่วยเตือนและช่วยในการให้ระดับคะแนนได้อย่างเป็ นธรรม รวมทัง
จะเป็ นข้อมู ลในการตรวจเฝ้ าระวังครั งต่อไป นอกจากนี ยังสามารถนําข้อมูลในช่ องหมายเหตุมาใช้ในการให้ค ะแนน หรื อ
ข้อเสนอแนะแก่ผปู ้ ระกอบการ หรื อแสดงความชืนชมแก่สถานประกอบการอาหาร
8.11 ขันตอนการส่งรายงานเข้าระบบ
8.11.1 หัวหน้าผูต้ รวจประเมินจะต้องระบุข ้อมูลทีจําเป็ นต่อการพิจารณาออกใบรับรองClient Details Confirmation
(CDC) โดยให้ระบุ เลขทีใบอนุญาตผลิตอาหาร และระดับผลการตรวจประเมิน (ถ้ามี)
8.11.2 นํ า ส่ งรายงาน การตรวจใน ระบ บ E-Pac system โด ยตั งชื อ folder: YYMMDD-ชื อบ ริ ษั ท 10 ห ลั ก GMPFDAxxxx สําหรับการออกใบรับรอง หรื อการออกรายงานการตรวจประเมิน
8.11.3 ขันตอนการ upload เข้าระบบ หัวหน้าผูต้ รวจประเมิ นจัดส่ งรายงานผลการตรวจประเมินเข้าในระบบ E-Pac
system
8.12 ทบทวนผลรายงานการตรวจประเมินโดยผูท้ วนสอบรายงาน
8.13 ใบรับรองจะจัดทําโดยต้องมีขอ้ มูลครบถ้วนตามทีกําหนดในเอกสารอ้างอิง ตามข้อ 11.1.2 โดยให้อา้ งอิงข้อมูลต่างๆ
ตามทีหัวหน้าผูต้ รวจประเมินระบุในเอกสาร Client Details Confirmation (CDC)
9 หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการขึนบัญชี หน่ วยตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย
เพือเป็ นการกําหนดวิธีการขึนบัญชีหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการอาหาร เพือทําหน้าทีตรวจประเมินสถาน
ประกอบการอาหารประเภทต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณะสุ ข เรื อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ในการได้มาซึงองค์กรผูเ้ ชียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชนทังในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือทําหน้าทีในการตรวจสอบ หรื อตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2561 (ลงวันที 26 กันยายน
พ.ศ. 2561) และประกาศ อย. เรื อง การขึนบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ.2562 (ลงวันที 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
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10 คุณสมบัติของหัวหน้ าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ดังต่ อไปนี
10.1 ระดับผูต้ รวจประเมิน
10.1.1 ผูต้ รวจประเมินฝึ กหัด
10.1.2 ผูต้ รวจประเมิน
10.1.3 หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมินในข้อ 10.1.1-10.1.3 ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
10.2 การศึกษา
ต้องสําเร็ จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรื อปริ ญญาตรี ทีมีพนฐานด้
ื
าน
วิทยาศาสตร์ และมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
10.3 การฝึ กอบรม
ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานฝึ กอบรมทีได้รับการขึนบัญชีจาก อย. และผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรอย่าง
น้อยดังต่อไปนี
10.3.1 หลักสู ตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต
10.3.2 หลักสู ตรการตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ตามขอบข่ายทียืนคําขอขึนบัญชี
10.3.3 หลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ข้อกําหนด ISO 19011 ระยะเวลาการฝึ กอบรมอย่างน้อย 40
ชัวโมง (กรณี ผ่านการฝึ กอบรมและการทดสอบในหลักสูตรผูต้ รวจประเมินและหัวหน้าผูต้ รวจประเมินระบบการบริ หารงาน
คุณภาพหรื อระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ( Auditor/Lead Auditor ISO 9001 หรื อ ISO 22000) จากหน่ วยงาน
ฝึ กอบรมที ได้รั บ การขึ นทะเบี ยนจาก International Register of Certificated Auditors ; IRCA หรื อ หลัก สู ต รการฝึ กอบรมผู ้
ประเมินระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติทีต้องควบคุมในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ใช้ผลดังกล่าวแนบเป็ นหลักฐานโดย
ไม่ตอ้ งฝึ กอบรมในหลักสู ตรนี)
หมายเหตุ : กรณี เป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทีปฏิบตั ิหน้าทีในการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่ตอ้ งผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรตามข้อ 9.3.1
หลัก สู ต รกฎหมายอาหารและการขออนุ ญ าต และได้รั บ การยกเว้น การตรวจประเมิ น สมรรถนะผู ้ต รวจประเมิ น สถาน
ประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
10.4 ประสบการณ์การทํางาน
10.4.1 ผูต้ รวจประเมินฝึ กหัด ไม่กาํ หนด
10.4.2 ผูต้ รวจประเมิน ต้องมีประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี
10.4.3 หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน ต้องมีประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 4 ปี
โดยหน่วยงานต้นสังกัด หรื อ หน่วยตรวจประเมินและรับรองทียืนคําขอขึนบัญชีหน่วยตรวจประเมินหรื อ
ได้รับการขึนบัญชีจาก อย. ต้องมีหลักฐานแสดงประสบการณ์การทํางานของบุคลากร ผูท้ าํ งานทีตรวจสอบ ซึ งรับรองโดย
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหนังสื อรับรองการผ่านงาน
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10.5 ประสบการณ์การตรวจประเมิน
10.5.1 ผูต้ รวจประเมินฝึ กหัดไม่กาํ หนด
10.5.2 ผูต้ รวจประเมิน
10.5.2.1 กรณี มี ป ระสบการณ์ การตรวจประเมิ นสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายใน
ขอบข่ายทีได้รับมอบหมายให้ไปตรวจ หรื อขอบข่ายทียืนคําขอขึนบัญชี หน่ วยตรวจกับ อย. ไม่น้อยกว่า 4 ครังของการตรวจ
ประเมินเป็ นเวลารวมอย่างน้อย 20 วัน และดําเนินการต่อเนืองภายในระยะเวลา 3 ปี ซึงต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของหัวหน้าผูต้ รวจ
ประเมินทีมีความสามารถ หรื อ
10.5.2.2 กรณี มีประสบการณ์การตรวจประเมินตามมาตรฐาน GMP หรื อ HACCP หรื อ ISO 22000 ในสถาน
ประกอบการอาหารต้องไม่นอ้ ยกว่า 4 ครังของการตรวจประเมินเป็ นเวลารวมอย่างน้อย 20 วัน ทังนีต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง
ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผูต้ รวจประเมินทีมีความสามารถ
10.5.3 หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน
10.5.3.1 ต้องเป็ นผูต้ รวจประเมินทีมีประสบการณ์ในบทบาทหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน สําหรับการตรวจประเมิน
สถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ข องกฎหมายในขอบข่ายทีได้รับมอบหมายให้ไปตรวจ หรื อขอบข่ายทียืนคําขอขึน
บัญชี ห น่ วยตรวจหรื อหน่ วยรับรองกับ อย. ไม่น้อยกว่า 3 ครั ง เป็ นเวลารวมอย่างน้อย 15 วัน และดําเนิ นการต่อเนื องภายใน
ระยะเวลา 3 ปี หรื อ
10.5.3.2 กรณี มี ป ระสบการณ์ ก ารตรวจประเมิ น ระบบ GMP หรื อ HACCP หรื อ ISO 22000 ในสถาน
ประกอบการอาหารต้องไม่น้อยกว่า 3 ครังของการตรวจประเมินรวมอย่างน้อย 15 วัน ทังนีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื องภายใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยหน่ วยงานต้นสังกัด หรื อหน่วยตรวจประเมินทียืนคําขอขึนบัญชีหน่วยตรวจประเมิน หรื อได้รับการขึนบัญชี
จาก อย. ต้องมีหลักฐานแสดงประสบการณ์ซึงรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูไ้ ด้รับการตรวจ โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก
หรื อหลักฐานการได้รับการจดทะเบียนผูต้ รวจประเมินจากหน่วยงานทีน่าเชือถือ และมีหลักฐานแสดงผลการประเมินสมรรถนะ
ผูต้ รวจประเมินขณะตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร
10.5.4 กรณี ผตู้ รวจประเมินข้อ 10.5.2 และ 10.5.3 เมือมีการเปลียนแปลงต้นสังกัดไปอยูห่ น่วยตรวจประเมินและ
รับรองแห่ งใหม่ จะนับประสบการณ์ตรวจประเมินต่อเนือง จากระยะเวลา 3 ปี ทีกําหนดไว้
10.6 การประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินเพือขึนบัญชีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
10.6.1 การประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินใหม่ เพือขึนบัญชีโดยผ่านการประเมินจาก อย. ให้ดาํ เนินการดังนี
ให้หน่วยตรวจประเมินและรับรองแจ้งขอรับการประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินตามขอบข่ายทีได้ขอขึน
บัญชีไว้กบั อย. โดยพนักงานเจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมายจาก อย. จํานวน 2 ครัง ภายใน 20 วันก่อนการประเมินสมรรถนะ ณ
สถานประกอบการอาหาร
10.6.2 การประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินใหม่ เพือขึนบัญชีโดยผ่านการประเมินจากหน่วยตรวจประเมินเอง
ให้ห น่วยตรวจประเมิ น และรับ รอง ดําเนิ นการตรวจประเมิน สมรรถนะผูต้ รวจประเมินโดยต้องผ่านการประเมิน สมรรถนะ
ผูต้ รวจประเมิน ณ สถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยให้ใช้ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือสําคัญการ
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ขึนบัญชีหน่วยรับรอง สถานประกอบการอาหาร (ตามเอกสารอ้างอิงข้อ 11.1.4) และแบบประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินตาม
แบบ ตร. 7 และผลการประเมิน สมรรถนะต้องผ่านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการรั บ รองหน่ วยตรวจหรื อหน่ วยรั บรอง
(Accreditation Committee)
โดยกําหนดให้หวั หน้าผูต้ รวจประเมินทีมีประสบการณ์ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตาม
หลักเกณฑ์กฎหมายตามข้อ 10.5.3.1 เป็ นผูต้ รวจประเมินสมรรถนะทังสองระดับ
 ระดับหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน และ
 ระดับผูต้ รวจประเมิน
ซึงทังสองระดับต้องผ่านเกณฑ์ของหน่วยตรวจประเมิน อย่างน้อย 2 ครัง กรณี ผตู ้ รวจประเมินจะขอขึนบัญชี
มากกว่า 1 ขอบข่าย ให้เลือกประเมินสมรรถนะในขอบข่ายประกอบด้วยการตรวจประเมินในขอบข่าย GMP-ทัวไป 1 ครัง และ
ในขอบข่าย GMP-เฉพาะ 1 ครัง ส่วนผลการประเมินสมรรถนะจะถูกทบทวนโดยผูจ้ ดั การทางด้านอาหารและผูจ้ ดั การการ
ตรวจสอบและรับรองระบบทางด้านอาหาร แล้วให้เสนอผลการประเมินให้กองอาหารเพืออนุมตั ิในการขึนบัญชีต่อไป
10.6.3 สําหรับกรณี ผตู ้ รวจประเมินผ่านการประเมินครังที 1 แต่ไม่ผา่ นการประเมินครังที 2 จะต้องส่ งหลักฐาน
ประสบการณ์การตรวจสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารเพิมเติม จํานวน 10 ราย พร้อมสําเนาบันทึก
ผลการตรวจประเมินสมรรถนะจากหัวหน้าผูต้ รวจประเมินทีขึนบัญชีกบั อย. ของสถานประกอบการอาหารรายที 9 และ 10
รวมทังต้องอบรม และสอบผ่านหลักสูตรกฎหมายอาหารเพิมเติม
กรณีผตู ้ รวจประเมินไม่ผา่ นการประเมินทัง 2 ครัง อย. จะไม่รับรองการขึนบัญชีผตู ้ รวจรายนัน หากประสงค์จะขึน
บัญชีใหม่ให้เว้นระยะเวลาหกเดือนนับจากได้รับแจ้งจาก อย.
10.7 การปรับระดับผูต้ รวจประเมิน (จากระดับผูต้ รวจเป็ นระดับหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน)
ให้ห น่ วยตรวจประเมิ น และรั บ รองดําเนิ น การตามคู่มือปฏิบ ัติ งานที ยืนไว้กับ อย. โดยกําหนดให้ หัวหน้าผูต้ รวจ
ประเมินทีมีประสบการณ์ตามข้อ 10.5.3.1 เป็ นผูอ้ นุมตั ิเพือปรับระดับผูต้ รวจประเมิน จากระดับผูต้ รวจเป็ นระดับหัวหน้าผูต้ รวจ
ประเมิน โดยต้องผ่านเกณฑ์การตรวจของหน่ วยตรวจประเมิน ทุกหัวข้อ ส่ วนผลการประเมินสมรรถนะจะถูกทบทวนโดย
ผูจ้ ดั การทางด้านอาหารและผูจ้ ดั การการตรวจสอบและรับรองระบบทางด้านอาหารแล้วให้เสนอผลการประเมินให้กองอาหาร
ทราบเพืออนุมตั ิในการขึนบัญชีต่อไป
10.8 การรักษาความสามารถของผูต้ รวจประเมิน
หน่วยตรวจประเมินและรับรองจะต้องมีผลการประเมินสมรรถนะของผูต้ รวจประเมินตามมาตรฐาน GMP กฎหมาย
อย่างน้อย 1 ครัง ภายในระยะเวลา 3 ปี
11. เอกสารอ้างอิง
11.1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ในการได้มาซึงองค์กรผูเ้ ชียวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ เพือทําหน้าทีในการตรวจสอบ หรื อตรวจสถาน
ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2561 (ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ. 2561)
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11.1.2 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (ลงวันที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
11.1.3 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การขึนบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถานประกอบการ
อาหาร พ.ศ.2562 (ลงวันที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
11.1.4 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขการตรวจประเมินสมรรถนะผูต้ รวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการอาหาร พ.ศ.2562 (ลงวันที 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
11.1.5 เอกสารอ้างอิงทีเกียวข้อง :
- รวมเล่ม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 http://food.fda.moph.go.th/data/Admin/sum_law.pdf

