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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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คู่มือขันตอนการปฏิบัติงาน
เรื อง การขอหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายอาหาร, ออกบันทึกการตรวจและขันตอน
การประเมินสมรรถนะและปรับระดับผู้ตรวจประเมิน

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือแสดงขันตอนการตรวจประเมินใน 3 ขอบข่ายแก่ผปู ้ ระกอบการทีปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับ ที 193) พ.ศ.2543, (ฉบับที 220) พ.ศ.2544,(ฉบับที 342) พศ.2555, (ฉบับที 298) พศ.2550, (ฉบับ ที 349) พ.ศ.2556
และ (ฉบับ ที 86) พ.ศ. 60 โดยมีรายละเอียด ดังนี
(1) การตรวจเพือประเมินและออกหนังสื อรับรองระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของกฏหมายอาหาร
(2) การตรวจประเมินเพือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรื อใบสําคัญการได้รับการ
รับเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน
(3) การตรวจประเมิน เพือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต เช่น การขออนุญาตตังโรงงานผลิต
อาหารหรื อการขอรับเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน การขอแก้ไขแบบแปลนแผนผังและรายการ
เครื องมือเครื องจักรในการผลิต การขอย้ายสถานที เป็ นต้น
1.2 เพือกําหนดวิธีปฏิบตั ิงานของกระบวนการยืนขอหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหารและการออกบันทึกการตรวจสถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ให้เกิดความชัดเจนและเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน ระหว่างหน่วยตรวจประเมินและรับรอง ผูป้ ระกอบการและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.3 เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไข ในการได้มาซึงองค์กรผูเ้ ชียวชาญ หน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ เพือทํา
หน้าทีในการตรวจสอบ หรื อตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2561
1.4 เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การขึน
บัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562
1.5 เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื องหลักเกณฑ์
วิธีการ เงือนไข การตรวจประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมิน ณ สถานประกอบการอาหาร พ.ศ.
1.6 เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การออก
หนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย พ.ศ.
1.7 เพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในการรับรองมาตรฐาน GMP ตามเงือนไขการขึนทะเบียนกับ สํานักงาน
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
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2. ขอบข่ าย
ครอบคลุมการทํางานตังแต่ขนตอนการรั
ั
บคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน การตรวจประเมินสถานทีผลิต การตรวจ
ประเมินเสนอลงนามหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร พร้อมส่ งมอบ หนังสื อ
รับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ให้แก่ ผูป้ ระกอบการ และส่ งต่อผลการตรวจและข้อมูล
การให้การรับรองต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทังสํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

3. คํานิยาม
3.1 ผูต้ รวจประเมิน หมายถึง บุคคลทีมีคุณสมบัติในการตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย
3.2 การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการทีเป็ นอิสระ และจัดทําเป็ นเอกสาร เพือให้ได้หลักฐานการตรวจ
ประเมิน และมีการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา เพือพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสากล
3.3 ผูป้ ระกอบการ หมายถึง ลูกค้าซึงเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการหรื อผูร้ ับมอบอํานาจซึงมาดําเนินการยืนคําขอตรวจสถานที
ผลิตอาหาร
3.4 ผูท้ บทวนผลการตรวจ หมายถึงผูท้ ีมีความเป็ นอิสระจากการตรวจครังนันๆและได้รับการแต่งตังจากองค์กร
เพือทบทวนความสอดคล้องของการตรวจประเมินและมีอาํ นาจในการอนุมตั ิผลการตรวจประเมิน
3.5 อย. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.6 มกอช หมายถึง สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3.7 ผูป้ ระเมินสมรรถนะ หมายถึง หัวหน้าคณะผูต้ รวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที
ได้รับการแต่งตังให้ทาํ หน้าทีประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินฝึ กหัด หรื อผูต้ รวจประเมิน

4. เอกสารและแบบฟอร์ มทีเกียวข้ อง
4.1 สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรื อ คําขอรับเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน(แบบ สบ 1)
4.2 แบบการแก้ไขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ. 2) (ถ้ามี)
4.3 แปลนพืนอาคารผลิตทีแสดงรายละเอียดตําแหน่งเครื องจักรและอุปกรณ์
4.4 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การขึนบัญชีหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562
4.5 บันทึกการตรวจสถานทีผลิตอาหาร (ตส. ( ))
4.6 บันทึกการตรวจสถานทีผลิตนําบริ โภคในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิท (ตส. ( ))
4.7 บันทึกการตรวจสถานทีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิท ชนิดทีมีความ
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เป็ นกรดตํา และชนิดทีปรับกรด (ตส.11 (56))
4.8 บันทึกการตรวจสถานทีผลิตอาหารแปรรู ปทีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย (ตส. ( ))
4.9 บันทึกการตรวจสถานทีผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริ โภคชนิดเหลวทีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชือด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอร์ไรส์ (ตส. ( ))
4.10 บันทึกการตรวจประเมินสถานทีผลิตผักหรื อผลไม้สดบางชนิด(ตส.13(60))
4.11 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข การตรวจประเมินสมรรถนะ
ผูต้ รวจประเมิน ณ สถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562
4.12 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
4.13 บัญชีแนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบ
การผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562
4.14 แบบคําขอรับการประเมินสมรรถนะของผูต้ รวจประเมิน โดยการตรวจประเมินการปฏิบตั ิงานจริ ง (Witness
assessment) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตร 6
4.15 แบบประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness assessment) ตร.
4.16 รายงานผลการตรวจประเมิน (Audit Report) สถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย แบบ ตร.3
4.17 แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร รายเดือน ตร 5

5. เกณฑ์ การพิจารณาผลการตรวจประเมิน
. การออกบันทึกการตรวจประเมินสถานทีผลิตเพือใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการต่ ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร และ
เพือใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตต่ างๆ
การออกบันทึกการตรวจฯ และรายงานการตรวจ (audit report ) ให้กบั ผูป้ ระกอบการผลิตอาหาร จะกระทําได้ก็
ต่อเมือผลการตรวจสถานทีผลิตอาหารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดทุกหมวด และไม่พบข้อบกพร่ องรุ นแรง
โดยคะแนนรายหมวดตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดของแต่ละประเภทการตรวจเป็ นดังนี
- การตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหาร (ตส.1 (50)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
- การตรวจประเมินสถานทีผลิตนําบริ โภคในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิท (ตส.3 (50)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60
- การตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิท ชนิดทีมีความเป็ นกรดตํา และชนิดทีปรับกรด
(ตส.11 (56)) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
- การตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารแปรรู ปทีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย (ตส.9 (55)) คะแนนรายหมวด
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
- การตรวจประเมินสถานทีผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริ โภคชนิดเหลวทีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชือด้วยความร้อนโดยวิธี
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พาสเจอร์ไรส์ (ตส. ( )) คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
- การตรวจประเมินสถานทีผลิตผักหรื อผลไม้สดบางชนิด(ตส.13(60))คะแนนรายหมวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
5.2 การออกหนังสื อรับรองจีเอ็มพีตามกฏหมาย
การออกหนังสื อรับรองฯให้กบั ผูป้ ระกอบการผลิตอาหาร จะกระทําได้กต็ ่อเมือผลการตรวจประเมินสถานทีผลิต
อาหารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดและ ไม่พบข้อบกพร่ องรุ นแรง โดยเกณฑ์ผา่ นของแต่ละประเภทการตรวจ
เป็ นไปตาม ข้อ 5.1
กรณี ทีผลการตรวจประเมินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด และมีคะแนนรวมทุกหมวด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
แปดสิ บห้าให้ออกหนังสื อรับรองว่า “ระดับดีเยียม” หรื อ “Excellence Level”
การออกบันทึกการตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารและการออกหนังสื อรับรองจีเอ็มพีตามกฏหมาย
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจสอบสถานทีผลิตฯ โดยมีระดับการตัดสิ นใจในการให้คะแนน
มี ระดับ ดังนี
ระดับ
นิยาม
คะแนน
ปรับปรุ ง
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดและไม่มีมาตรการป้องกันการปนเปื อน
0
พอใช้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดแต่ยงั พบข้อบกพร่ องซึงยอมรับได้ เนืองจากมี
1
มาตรการป้องกันการปนเปื อนในอาหาร หรื อข้อบกพร่ องนันไม่มีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารทีผลิต
ดี
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
2
การคํานวณคะแนน โดยมีวิธีการคํานวณคะแนนในแต่ละหัวข้อมีสูตรดังนี
คะแนนทีได้ = นําหนักคะแนนในแต่ละข้อ x คะแนนทีประเมินได้
ร้อยละของคะแนนทีได้ในแต่ละหัวข้อ = คะแนนทีได้รวม x 100
คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ
ข้อทีไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิสาํ หรับสถานทีผลิตอาหารบางราย ไม่ตอ้ งพิจารณาให้คะแนนสําหรับข้อนัน ทําให้คะแนน
รวมของหัวข้อลดลง
5.3 ขอบข่ายการรับรอง ต้องระบุประเภทอาหารตามทีได้รับอนุญาตและเป็ นไปตามทีผลิตจริ ง
5.4 หนังสื อรับรองฯ มีรูปแบบและเงือนไขตามที อย. กําหนด ซึงระบุใน บัญชีแนบท้ายประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562
5.5 หนังสื อรับรองฯ มีอายุ 3 ปี นับตังแต่วนั ทีลงนามหนังสื อรับรองฯ และมีการตรวจติดตามผล (Surveillance
Audit) เพือตรวจติดตามการรักษาระบบ ในช่วงทีใบรับรองยังไม่หมดอายุ ปี ละ 1 ครัง เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบยังคง
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เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด หากผลตรวจติดตาม(Surveillance Audit) คะแนนรวมทุกหมวดน้อยกว่าร้อยละ 85 จากเดิม ต้อง
มีการแก้ไขความไม่สอดคล้องและพิจารณาผลการแก้ไข ซึงหากพิจารณาผลการแก้ไขแล้วพบว่าคะแนนรวมทุกหมวดยังคง
น้อยกว่าร้อยละ 85 ให้ดาํ เนินการลดระดับหนังสื อรับรองทีเคยให้ไว้ โดยไม่ระบุ “ระดับดีเยียม” หรื อ “Excellence Level”ใน
หนังสื อรับรองใบใหม่
5.6 การตรวจติดตามสถานทีผลิตอาหารทีได้รับหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตแล้ว หากไม่ผา่ นเกณฑ์ตามที
กฎหมายกําหนด และไม่แก้ไขภายในระยะเวลา จะถูกดําเนินการเพิกถอนและเรี ยกคืนหนังสื อรับรองดังกล่าว และจะทําการ
แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 7 วันทําการ
5.7 บันทึกการตรวจฯ ต้องมีรูปแบบและเงือนไขตามทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุในประกาศ
กระทรวงทีเกียวข้อง

6. รายละเอียดการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินแบ่ งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี
(1) การตรวจเพือประเมินและออกหนังสื อรับรอง
(2) การตรวจประเมินเพือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรื อใบสําคัญการได้รับการรับ
เลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน
(3) การตรวจประเมิน เพือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต เช่น การขออนุญาตตังโรงงานผลิตอาหาร
หรื อการขอรับเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน การขอแก้ไขแบบแปลนแผนผังและรายการเครื องมือเครื องจักรใน
การผลิต การขอย้ายสถานที เป็ นต้น
ขันตอนการดําเนินงาน
ขันตอนการพิจารณาตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กฎหมาย สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี
6.1 ผูป้ ระกอบการ ยืนคําขอตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์กฎหมาย โดยยืนพร้อมเอกสาร/หลักฐาน ต่อไปนี
- การตรวจประเมินตาม 6 (1) และ (2) ให้ ดําเนินการแนบหลักฐานดังนี
(1) สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรื อ คําขอรับเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน(แบบสบ. 1)
(2) แบบการแก้ไขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ. 2) (ถ้ามี)
(3) แบบแปลนแผนผัง และกระบวนการผลิต ทีได้รับการรับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
(4) รายการเครื องมือเครื องจักร และกําลังแรงม้าเปรี ยบเทียบของเครื องจักรทีใช้ผลิตอาหาร
- การตรวจประเมินตาม 6 (3) ให้ ดําเนินการแนบหลักฐานดังนี
(1) สําเนาทะเบียนบ้านของสถานทีผลิตและสถานทีเก็บอาหาร
(2) แผนทีแสดงทีตังสถานทีผลิตอาหารและเก็บอาหาร
(3) แผนผังแสดงสิ งปลูกสร้างภายในบริ เวณทีดินของสถานทีผลิตอาหารและเก็บอาหาร (แล้วแต่กรณี )
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(4) แบบแปลนแผนผังของอาคารสถานทีผลิตและสถานทีเก็บอาหาร ทีแสดงระยะและมาตราส่ วนให้ถูกต้อง
# รู ปด้านหน้า แสดงชนิดของวัสดุทีใช้ในส่ วนของผนัง พืน ประตู หน้าต่าง และหลังคา
# รู ปด้านข้าง แสดงชนิดของวัสดุทีใช้ในส่ วนของผนัง พืน ประตู หน้าต่าง และหลังคา
# รู ปตัด (กรณี อาคารชันเดียวไม่ตอ้ งมี)
# แปลนพืนทุกชัน (ให้แสดงสัญลักษณ์เครื องจักรอุปกรณ์ทีติดตังในพืนที สอดคล้องกับรายการเครื องมือ
เครื องจักรทีแนบ)
(5) รายการเครื องมือเครื องจักร และจํานวนแรงม้า
(6) กรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิด
(7) เอกสารทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิต
# ทีมาของนําทีใช้ในการผลิต
# ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพือการจัดประเภทอาหาร
# ทีมาของวัตถุดิบทีใช้ในสู ตรส่ วนประกอบ เช่น เลขสารบบอาหาร หรื อ Specification หรื อ COA หรื ออืนๆ
# ปริ มาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด
# วิธีการทําความสะอาดเครื องจักรและอุปกรณ์การผลิตและ/หรื อภาชนะบรรจุ และสารทีใช้ทาํ ความสะอาด
# วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและความถี
# จํานวนคนงานชาย-หญิง รู ปแบบการแต่งกาย
# จํานวนห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม
# อืนๆ เช่น มาตรการป้องกันการปนเปื อน หรื อแผนการผลิตกรณี ทีมีการผลิตอาหารหลายประเภทและใช้
เครื องมือเครื องจักรร่ วมกัน
(8) เอกสารเฉพาะผลิตภัณฑ์
- นําบริ โภคในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิท
# สําเนาผลวิเคราะห์นาดิ
ํ บ (ถ้ามี)
- อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิทชนิดทีมีความเป็ นกรดตํา
# เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเครื องฆ่าเชือ (Temperature Distribution)
# เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุ
(Temperature Penetration)
# กระบวนการฆ่าเชือทีกําหนด (Scheduled Process)
# หลักฐานแสดงผูก้ าํ หนดกระบวนการฆ่าเชือด้วยความร้อน (Process Authority)
# หลักฐานการฝึ กอบรมของผูค้ วบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
- อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิทชนิดทีปรับกรด
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# เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาทีเหมาะสมในการฆ่าเชือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
# เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวิธีการปรับกรด
# หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูก้ าํ หนดกระบวนการฆ่าเชือด้วยความร้อน (Process Authority)
# หลักฐานการฝึ กอบรมของผูค้ วบคุมการผลิต (Retort Supervisor)
- นมพร้อมบริ โภคชนิดเหลวทีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
# หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูค้ วบคุมการผลิต
- การคัดและบรรจุผกั หรื อผลไม้สดบางชนิด
# หลักฐานแสดงว่าแหล่งเพาะปลูกมีระบบการควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกทีปลอดภัย
# ทะเบียนเกษตรกร
# ทะเบียนผูร้ วบรวมหรื อผูจ้ ดั หา (ถ้ามี)
# ภาพถ่ายหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่ อง (ถ้ามี)
6.2 ผูท้ ีได้รับมอบหมายซึงผ่านการสอบและมี Code C 315 HACCP Sales Competence หรื อ C308 ISO 22000:2018
Sales Competence ในการทวนสอบเอกสาร รับเรื องตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานว่าครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่
6. ผูท้ ีได้รับมอบหมาย รับเรื องตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานว่าครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่
(1) หากครบถ้วนหรื อถูกต้องให้ดาํ เนินการแต่งตังผูต้ รวจประเมิน
(2) หากไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องทําการส่ งเรื องคืนให้ผปู ้ ระกอบการดําเนินการแก้ไข
6.4 Customer Care Advisor, Operations หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย แต่งตังทีมผูต้ รวจประเมิน โดยพิจารณาจาก
ทะเบียนผูต้ รวจประเมิน และต้องเหมาะสมตามประเภทอาหารทีผูต้ รวจประเมินได้ขึนทะเบียนไว้กบั สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
6.5 การดําเนินการตรวจประเมิน
. . การตรวจสอบเอกสารเพือการรับรองขันตอนที (Stage 1)
ผูต้ รวจประเมินทีได้รับแต่งตัง ทําการตรวจสอบเอกสารเพือการรับรองขันตอนที (Stage 1 audit) พร้อมทัง
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนทังหมด โดยทําการทบทวนเอกสารอีกครัง พร้อมพิจารณาประกาศกระทรวงที
เกียวข้องว่าสามารถตรวจสอบได้ครบหรื อไม่ ทังนีการพิจารณาแบบแปลนหากต้องการเพิมเติมข้อมูลหรื อแบบแปลนไม่
ถูกต้อง ให้แจ้งลูกค้าเพือดําเนินการได้ทนั ที หากถูกต้องครบถ้วนจึงจัดทําแผนและเตรี ยมการตรวจประเมิน ในขันตอนที
2(Stage ) ซึงจะทําการตรวจประเมิน ณ สถานทีผลิตเพือประเมิน GMP ตามประกาศทีเกียวข้อง
6.5.2 การดําเนินการตรวจประเมินเพือการรับรองขันตอนที 2 (Stage 2)
การตรวจประเมิน จะทําอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพโดยการนําทีมโดยหัวหน้าผูป้ ระเมินทีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามทีบริ ษทั กําหนดไว้และขึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึงขันตอนในการดําเนินการตรวจประเมิน
ระบบ ณ สถานประกอบการจะเป็ นไปดังนี
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- สิ งทีต้องปฏิบตั ิก่อนเปิ ดประชุม
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องประชุมผูป้ ระเมินทีร่ วมทีมการตรวจประเมินในครังนัน เพือซักซ้อมและทําความ
เข้าใจของผูป้ ระเมินทีมีต่อระบบคุณภาพของสถานประกอบการทีจะตรวจประเมินตามโปรแกรมการตรวจประเมิน
- การเปิ ดประชุม
การเปิ ดประชุมอย่างเป็ นทางการจะต้องกระทําก่อนทีจะเริ มการตรวจประเมินเพือให้การรับรอง โดยการเปิ ดประชุม
จะต้องประกอบไปด้วยฝ่ ายบริ หารของสถานประกอบการและผูป้ ระเมินทีร่ วมตรวจประเมินทุกคน โดยหัวหน้าคณะผู ้
ประเมินจะเป็ นผูด้ าํ เนินการเปิ ดประชุม ซึงวัตถุประสงค์ของการเปิ ดประชุมก็เพือแนะนําคณะผูป้ ระเมินทีจะตรวจประเมิน
ให้กบั สถานประกอบการได้รับทราบ ซึงรายละเอียดการเปิ ดประชุมให้อา้ งอิง ตาม APCF447 Entry and Exit Meeting
Checklist
- การดําเนินการตรวจประเมิน
ผูป้ ระเมินต้องปฏิบตั ิการตรวจประเมินอย่างผูช้ าํ นาญการ รวบรวมข้อมูลหลักฐานทีเกียวกับระบบของลูกค้าว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบข่าย เกณฑ์ในการตรวจประเมิน และเป็ นมิตร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต และ/หรื อ
ทบทวนเอกสารและบันทึกต่างๆ การตรวจประเมินควรตรวจตามแผนทีวางไว้ในโปรแกรมการตรวจประเมิน โดยการตรวจ
ประเมินในแต่ละหัวข้อและผูป้ ระเมินแต่ละคนควรกรอกและบันทึกกิจกรรมทีตัวเองตรวจ คณะผูป้ ระเมินจะต้องคัดเลือกให้
เหมาะสมกับกิจกรรมหรื อประเภทของสถานประกอบการ หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินต้องจัดผูป้ ระเมินทีร่ วมทีมการตรวจ
ประเมินทีมีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสม และหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องควบคุมการตรวจประเมินให้ใช้เวลาอย่างเหมาะสม
และครอบคลุมทุกข้อกําหนดของมาตรฐานอย่างครบถ้วน ทังนีให้ใช้ Checklist เป็ นแนวทางในการบันทึกการตรวจประเมิน
- ข้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้อง
หากการขอรับรองระบบมาตรฐานของสถานประกอบการมีขอบข่ายการรับรองทีเกียวข้องกับข้อกําหนดของ
มาตรฐานหรื อกฎหมายใดๆ ทีบังคับใช้กบั สิ นค้าหรื อบริ การนัน ผูป้ ระเมินจะต้องตรวจประเมินความถูกต้องและสอดคล้อง
กับสิ นค้าหรื อบริ การนันๆด้วย
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องมันใจว่าสถานประกอบการเข้าใจและแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีบนั ทึกหรื อ
หลักฐานใดๆ ทีแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายหรื อข้อบังคับนัน ๆ และมีวิธีการทีจะหาข้อมูลว่า
กฎหมายหรื อข้อบังคับนัน ทันสมัยอยูเ่ สมอ
- การรายงานสิ งทีไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
ในระหว่างการตรวจประเมินถ้าผูป้ ระเมินคนใดคนหนึงพบสิ งทีอยูใ่ นระบบจีเอ็มพีของสถานประกอบการยังปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานหรื อเอกสารคู่มือของสถานประกอบการเองจะต้องเขียนรายงานสิ งที
ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดนีในรายงาน โดยต้องมีการพิจารณาจัดกลุ่มว่า เป็ นข้อบกพร่ องรุ นแรง (Major ) หรื อไม่ หากมีจะยัง
ไม่สามารถให้การรับรองได้ ต้องดําเนินการตรวจซําเสี ยก่อน แต่หากไม่มีขอ้ บกพร่ องรุ นแรง (Major ) ให้รวมคะเกณฑ์เพือ
พิจารณาตามเกณฑ์ทีกฏหมายกําหนดอีกครัง โดยจะต้องให้ตวั แทนของสถานประกอบการเซ็นต์รับทราบในเอกสาร Z1 และ
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ยืนยันรายละเอียดการออกหนังสื อรับรองใน TF-401/1-R1 Basic Certification Information Form ในการตรวจประเมินเพือ
การรับรอง (Initial assessment) หรื อการตรวจประเมินเพือต่ออายุการรับรอง (Re-certificate assessment) ก่อนออกจากสถาน
ประกอบการทุกครัง หากมีสิงทีต้องดําเนินการแก้ไข การเขียนรายงานข้อบกพร่ องให้ระบุในเอกสารชุด TH-413/1 Corretive
Action Plan หรื อใช้แบบฟอร์มการแก้ไขความไม่สอดคล้องของสถานประกอบก็ได้ ซึงการแก้ไขข้อบกพร่ องจะต้องมีการ
วิเคราะห์หาเหตุของข้อบกพร่ องและลงบันทึกไว้ในรายงานข้อบกพร่ องให้ชดั เจน หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินต้องมันใจว่า
รายงานข้อบกพร่ องได้รับการยอมรับและเห็นด้วยจากตัวแทนของสถานประกอบการ โดยทุกๆ วันหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะ
เชิญตัวแทนของสถานประกอบการมารับฟังสรุ ป โดยทีผูป้ ระเมินทุกคนต้องอยูด่ ว้ ยเพือมันใจว่าสถานประกอบการเข้าใจสิ ง
ทีไม่เป็ นไป ตามข้อกําหนดทุกๆความไม่สอดคล้องก่อนทีจะสิ นสุ ดการตรวจประเมินในแต่ละวัน ทังนีในการสรุ ปจะไม่มี
การบอกวิธีการหรื อให้คาํ ปรึ กษาแก่สถานประกอบการในการทีจะแก้ไข ข้อบกพร่ องเหล่านัน นอกจากนีในการตรวจ
ประเมินยังมีลกั ษณะรายงานทีตรวจพบอีก 1 ประเภทคือ
ข้อสังเกตุ หมายถึง มีแนวโน้มทีจะไม่สอดคล้อง ซึงประเด็นนีเป็ นข้อสังเกตทีพบขณะทําการตรวจประเมิน เป็ นต้น
ว่าองค์กรอาจจะมีระบบแต่การดําเนินการยังไม่ชดั เจนและมีแนวโน้มจะไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด
- การทวนสอบการแก้ไขข้อบกพร่ องของสถานประกอบการ (Verification of Corrective action) การทวนสอบการ
แก้ไขข้อบกพร่ องของสถานประกอบการตามใบรายงานข้อบกพร่ องทีออกให้ไว้ทาํ ได้ดงั นี
- ถ้าเป็ นการแก้ไข On-site หมายถึง ในระหว่างทีทําการตรวจประเมินตัวแทนของสถานประกอบการ
จะต้องอธิบายและนําเสนอหลักฐานทีแสดงให้เห็นว่ามีการแก้ไขต่อผูป้ ระเมิน ต้องตรวจทานสิ งทีแก้ไขสมบูรณ์และ
มีประสิ ทธิผลเพือให้มนใจว่
ั าปัญหานีจะไม่เกิดซํา อีก ทังนีขึนอยูก่ บั ลักษณะของปัญหาโดยหัวหน้าคณะผูป้ ระเมิน
จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาถึงความจําเป็ นในการ ติดตามผล (Follow – up) ในการตรวจประเมินครังถัดไปก็ได้
- จัดส่ งหลักฐานการแก้ไขให้กบั บริ ษทั ภายหลังจากการตรวจประเมินโดยจะจัดส่ งทาง E-mail หรื อวิธีอืนๆ
ตามความเหมาะสม ซึงหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะเป็ นผูร้ ับหลักฐานนันๆ และตรวจทานเพือปิ ดประเด็นข้อบกพร่ อง
เหล่านีแต่ถา้ เป็ นข้อบกพร่ องรุ นแรง (Major ) หรื อคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์กฏหมายกําหนด วิธีการส่ ง E-mail จะไม่
อนุญาตให้ใช้
- ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่ องของสถานประกอบการ
ก) ข้อบกพร่ องทีเป็ นข้อบกพร่ องรุ นแรง (Major) ทีออกให้กบั สถานประกอบการนัน ไม่อนุญาตให้ส่งเป็ นแผนการ
แก้ไข ต้องดําเนินการตรวจซํา (verify major) ณ สถานประกอบการภายใน 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจประเมินเพือการ
รับรอง (Initial assessment) การตรวจประเมินเพือติดตามระบบ (Surveillance visit) หรื อการตรวจประเมินเพือต่ออายุการ
รับรอง (Re-certificate assessment) ซึงหากสถานประกอบการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องได้ทงหมด
ั
ให้
ดําเนินการไม่ออกหนังสื อรับรองหรื อเข้าสู่ การปฏิบตั ิตาม ระเบียบการ APCP232 Cancellation or Licence Withdrawal and
Suspension
ข) คะแนนรายหมวดหรื อคะแนนรวมไม่ผา่ นเกณฑ์กฏหมายกําหนด ไม่อนุญาตให้ส่งเป็ นแผนการแก้ไข ต้อง
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ดําเนินการตรวจซํา (verify audit) ณ สถานประกอบการภายใน เดือน ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจประเมินเพือการรับรอง (Initial
assessment) การตรวจประเมินเพือติดตามระบบ (Surveillance visit) หรื อการตรวจประเมินเพือต่ออายุการรับรอง (Recertificate assessment) ซึงหากสถานประกอบการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องได้ทงหมด
ั
ให้ดาํ เนินการไม่ออก
หนังสื อรับรองหรื อเข้าสู่ การปฏิบตั ิตาม ระเบียบการ APCP232 Cancellation or Licence Withdrawal and Suspension
กรณี ตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงธารณสุ ข โดยใช้บนั ทึกการตรวจฯ ตามทีกฎหมาย
กําหนด และเงือนไข/ข้อกําหนดแล้วผลตรวจเป็ น
(1) ผลการตรวจในระดับ Major หมายถึง ข้อบกพร่ องรุ นแรงตามทีประกาศกระทรวงแต่ละฉบับกําหนด หรื อ
ข้อบกพร่ องรุ นแรงอืนๆทีผูต้ รวจประเมินเห็นว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยในอาหาร
(2) หากผลตรวจผ่าน แบบไม่มีสิงต้องดําเนินการแก้ไข ในระดับ Major ให้ดาํ เนินการในข้อถัดไป
(3) หากผลตรวจไม่ผา่ น
- มีสิงทีต้องดําเนินการแก้ไข ณ สถานประกอบการ ต้องดําเนินการตรวจซํา (verify major) ณ สถานประกอบการ
ภายใน 3 เดือน นับจากวันตรวจและต้องได้รับการยอมรับจากผูต้ รวจประเมิน
- ไม่มีสิงทีต้องดําเนินการแก้ไข ณ สถานประกอบการ แต่ตอ้ งการเพียงหลักฐานการแก้ไขเพิมเติม ไม่จาํ เป็ นต้องเข้า
ตรวจ ณ สถานประกอบการเพิม รวมทังไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม
-เมือแก้ไขแล้วเสร็ จจึงสามารถดําเนินการในข้อถัดไปได้
(4) หากคะแนนรายหมวดหรื อคะแนนรวมไม่ผา่ นเกณฑ์กฏหมายกําหนด ต้องดําเนินการตรวจซํา ณ สถาน
ประกอบการภายใน เดือน นับจากวันตรวจและต้องได้รับการยอมรับจากผูต้ รวจประเมิน จึงดําเนินการในข้อถัดไป
(5) หากผลตรวจไม่ผา่ นเกณฑ์ขอ้ 5.1,5.2 ให้ดาํ เนินการตรวจซํา ณ สถานทีผลิตอาหาร จนกว่าผลจะผ่านเกณฑ์
แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ครัง และดําเนินการในข้อถัดไป
- การเตรี ยมการเพือปิ ดประชุม
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากทีมผูป้ ระเมินทุกคน เพือเตรี ยมการสรุ ปโดยข้อมูลทีต้องการ
เช่น จํานวนของรายงานข้อบกพร่ อง ทีออกทังหมด รายงานการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องบันทึกแล้ว
ยืนยันความถูกต้องว่าทุกๆข้อกําหนดได้มีการตรวจประเมินครบถ้วนและสรุ ปจํานวนของข้อบกพร่ อง โดยหัวหน้าคณะผู ้
ประเมินจัดเตรี ยมรายงานของคณะผูป้ ระเมิน
- รายงานผลการตรวจ
หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องจัดทํารายงานของคณะผูป้ ระเมิน โดยรายงานผลการตรวจประเมินภาพรวม พร้อมส่ ง
บันทึกผลในระบบ PG เพือดําเนินการในขันตอนถัดไป และให้สาํ เนาผลการตรวจให้ผปู ้ ระกอบการเพือการปิ ดประชุมที
ตรงกันและเพือความโปร่ งใส
- การยืนยันการขึนทะเบียนเพือออกใบรับรองให้กบั สถานประกอบการ เมือสถานประกอบการได้แสดงหลักฐาน
ของการแก้ไขข้อบกพร่ องและได้การยอมรับโดยผูป้ ระเมินทีรายงานข้อบกพร่ องทีเป็ นข้อบกพร่ องร้ายแรงนัน ๆ ได้หมดแล้ว
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หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้องตอบกลับสถานประกอบการถึงการยอมรับการแก้ไขความไม่สอดคล้องทีเกิดขึนผ่านทาง Email หรื อระบบอืน พร้อมเก็บหลักฐานในระบบ PG พร้อมกันนีให้มีการออกเอกสาร EMCF076 Certificate Validation ใน
กรณี เป็ นการตรวจประเมินเพือการรับรอง (Initial assessment) หรื อ EMCF077 Re-Certificate Issue Validation ในกรณี เป็ น
การตรวจประเมินเพือต่ออายุการรับรอง (Re-certificate assessment) เพือทวนสอบก่อนขึนทะเบียน
- การปิ ดประชุม
วัตถุประสงค์ของการปิ ดประชุมคือการทีหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินทําการสรุ ปแล้วอธิบายสิ งทีคณะผูป้ ระเมินพบใน
ระหว่างการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ และยืนยันการตรวจประเมินนันเป็ นการสุ่ มตัวอย่าง ซึงการตรวจประเมิน
ในครังถัดไปก็อาจพบประเด็นได้ หัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะสรุ ปภาพรวม จุดแข็งในระบบของสถานประกอบการก่อน
หลังจากนัน จะอธิบายถึงจํานวนและลักษณะของข้อบกพร่ องทีออกให้กบั สถานประกอบการ Grading ของข้อบกพร่ อง
ระยะเวลาแก้ไข และวิธีการตอบข้อบกพร่ อง รวมถึงการทบทวนปิ ดประเด็น ถ้าหากเป็ นข้อบกพร่ องทียังไม่ปิดจะต้อง
กําหนดวันทีคาดว่าจะแก้ไขเสร็ จซึงกําหนดโดยตัวแทนฝ่ ายบริ หารของสถานประกอบการ และหัวหน้าคณะผูป้ ระเมินจะต้อง
เปิ ดโอกาสให้กบั สถานประกอบการตังคําถามในสิ งทีผูป้ ระเมินพบ กิจกรรมหลังจากการตรวจประเมิน ระบบการร้องเรี ยน
หรื ออุทธรณ์ และการใช้เครื องหมายรับรองของสถานประกอบการ
6.6 ผูต้ รวจประเมินฯ จัดส่ งผลตรวจให้ต่อคณะทบทวนหรื อผูท้ วนสอบ เพือพิจารณาให้การรับรอง
(1) ผูท้ บทวน คือ ผูท้ ีได้รับมอบหมายและมีคุณสมบัติตาม Code C 100 Certification Reviewer และ C175
HACCP Certification Reviewer รวมทังผ่านการขึนทะเบียนโดย อย.
(2) คณะผูท้ บทวน คือ กลุ่มบุคคลได้รับมอบหมายซึงประกอบไปด้วยผูท้ ีมีคุณสมบัติตาม Code C 100
Certification Reviewer และผูท้ ีมีคุณสมบัติตาม C175 HACCP Certification Reviewer ทบทวนร่ วมกับผูท้ ีผ่านการขึน
ทะเบียนโดย อย.
6.7 ส่ งผลการตรวจและหลักฐานทังหมดเข้าสู่ กระบวนการทวนสอบผลการตรวจประเมิน
( ) หากพิจารณารายละเอียดผลการตรวจครบถ้วน ให้ดาํ เนินการจัดทําหนังสื อรับรองฯ ต่อไป
(2) การตรวจประเมินตาม 6 (3) หากผลการพิจาณาผ่าน ให้ดาํ เนินการประทับตราบริ ษทั เพือเป็ นหลักฐานการ
อนุมตั ิในแบบแปลนและเอกสารหลักฐานตามทียืนคําขอทุกหน้า พร้อมส่ งเอกสารตัวจริ ง ชุด และสําเนา ชุด ให้ลูกค้า
และเก็บสําเนา ชุด ไว้ทีบริ ษทั โดยฉบับสําเนาต้องประทับตราบริ ษทั ในทุกหน้าด้วย
(3) หากรายละเอียดและผลการตรวจไม่ถูกต้อง ให้ผตู ้ รวจดําเนินการแก้ไข จนแล้วเสร็ จ ก่อนดําเนินการจัดทํา
หนังสื อรับรองฯ ต่อไป
6.8 Customer Care Advisor, Operations หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายจัดทําหนังสื อรับรองฯ ตามรู ปแบบทีระบุใน บัญชี
แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การออกหนังสื อรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย พ.ศ.
6.9 จัดส่ งหนังสื อรับรองหรื อรายงานการตรวจประเมิน สถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย แบบ ตร.
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3 (Audit Report) และต้องส่ งเอกสารหลักฐานฉบับจริ งทียืนคําขอ พร้อมประทับตราบริ ษทั ทุกหน้า จํานวน 2 ชุด (ฉบับจริ ง 1
ชุด และฉบับสําเนา 1 ชุด) ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันพิจารณาแนวทางการแก้ไขแล้ว
สามารถยอมรับได้ หรื อนับจากวันตรวจประเมินหากไม่พบความไม่สอดคล้องในการตรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) การตรวจเพือประเมินและออกหนังสื อรับรองให้ดาํ เนินการส่ งสําเนาบันทึกการตรวจภายในวันตรวจ Stage
2 และจัดส่ งหนังสื อรับรองแบบอิเล็คทรอนิคไฟล์ ผ่านอีเมลล์ และจัดส่ งฉบับจริ งทางไปรษณี ย ์
(2) การตรวจประเมินเพือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรื อใบสําคัญการได้รับการ
รับเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงานให้ดาํ เนินการส่ งสําเนาบันทึกการตรวจภายในวันตรวจ Stage และ
จัดส่ งผ่านอีเมลล์หากมีการแก้ไขหลังการทบทวน พร้อมกับรายงานการตรวจประเมิน สถานทีผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย แบบ ตร. (Audit Report)
(3) การตรวจประเมิน เพือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต เช่น การขออนุญาตตังโรงงานผลิต
อาหารหรื อการขอรับเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน การขอแก้ไขแบบแปลนแผนผังและรายการ
เครื องมือเครื องจักรในการผลิต การขอย้ายสถานที เป็ นต้น ให้ดาํ เนินการส่ งสําเนาบันทึกการตรวจภายในวันตรวจ
Stage และจัดส่ งผ่านอีเมลล์หากมีการแก้ไขหลังการทบทวน พร้อมกับจัดส่ งรายงานการตรวจประเมิน สถานทีผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย แบบ ตร. (Audit Report) และหลักฐานทังหมดฉบับจริ ง ทีทางบริ ษทั รับรอง
แล้วทุกหน้าจํานวน 2 ชุด แก่ผปู ้ ระกอบการ ผ่านทางไปรษณี ยห์ รื อรับทีสํานักงานของบริ ษทั
6.10 จัดส่ งผลการตรวจประเมินและข้อมูลการให้การรับรอง ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแบบ
รายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร รายเดือน ตร
6.11 ผูต้ รวจประเมินดําเนินการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เมือครบกําหนด ปี ละ 1 ครัง ในกรณี ออก
หนังสื อรับรองตาม จีเอ็มพี กฎหมาย
(1) หากผ่านเกณฑ์ให้คงไว้ซึงการรับรองต่อไป
(2) หากไม่ผา่ นเกณฑ์ทีรับรองไว้ และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาทีกําหนด จะถูกดําเนินการเพิกถอนและเรี ยกคืน
หนังสื อรับรองดังกล่าว และจะทําการแจ้งข้อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทันที
6.12 การตรวจประเมินเพือการรับรองใหม่ (Recertification)
การตรวจประเมินเพือการรับรองใหม่ให้ดาํ เนินการเช่นเดียวกับการตรวจประเมินเพือการรับรองจะต้องดําเนินการ
ให้เสร็ จสิ นก่อนวันหมดอายุของหนังสื อรับรอง โดยลูกค้าต้องยืนคําขอ ฯ ล่วงหน้าก่อนหนังสื อรับรองฉบับเดิมหมดอายุ
อย่างน้อย วัน
6.13 การพักใช้ เพิกถอน และการยกเลิกการรับรอง
หากผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถรักษามาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารทีได้รับ
การรับรอง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ บริ ษทั จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี ซึงบริ ษทั ต้อง
แจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบภายใน วันทําการ หากมีการพักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกการรับรอง
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6.14. พักใช้การรับรอง
พักใช้การรับรองเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า วัน และสามารถขอขยายได้แต่ตอ้ งไม่เกิน วัน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี
- ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารทีได้รับการรับรอง
- ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องได้ภายในเวลาทีกําหนด
- ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถให้ทาํ การตรวจประเมินเพือคงสถานะการรับรองตามความถีทีกําหนด
- ผูไ้ ด้รับการรับรองสมัครใจทีจะพักใช้เอง
6.14.2 เพิกถอนการรับรอง
เพิกถอนการรับรองและยกเลิกข้อตกลงการรับรอง ในกรณี ดงั ต่อไปนี
- ผูไ้ ด้รับการรับรองทีอยูใ่ นระหว่างการพักใช้การรับรอง ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องและไม่สามารถทําตาม
เงือนไขที บริ ษทั กําหนดไว้ สําหรับการพักใช้การรับรองได้ ภายในเวลาทีกําหนด
- ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารทีได้รับการรับรอง
- มีขอ้ ร้องเรี ยนที บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อการรับรอง
หมายเหตุ กรณี นี ผูไ้ ด้รับการรับรองจะต้องส่ งคืนใบรับรองให้กบั บริ ษทั ทังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน วัน
ทําการ นับจากวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจากบริ ษทั
6.14. การยกเลิกการรับรอง
การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณี ดงั ต่อไปนี
- ผูไ้ ด้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี ใบรับรองยังไม่หมดอายุ
- ผูไ้ ด้รับการรับรองไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง
- ผูไ้ ด้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการทีได้รับการรับรอง
- ผูไ้ ด้รับการรับรองเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่ชาํ ระหนีทีค้างชําระต่อบริ ษทั
- มีการเปลียนแปลงในกฎระเบียบของระบบการรับรอง และผูไ้ ด้รับการรับรองไม่สามารถ หรื อไม่มนใจว่
ั าจะปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดใหม่ได้
หมายเหตุ กรณี นี หากใบรับรองยังไม่หมดอายุ ผูไ้ ด้รับการรับรองจะต้องส่ งคืนใบรับรองให้กบั บริ ษทั ทังฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ภายใน วันทําการนับจากวันทีได้รับหนังสื อแจ้ง
6.14.4 กรณี ได้รับเรื องร้องเรี ยนต้องดําเนินการทวนสอบและแจ้งผลการดําเนินการให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทราบ
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7. การประเมินสมรรถนะและปรับระดับผู้ตรวจประเมิน
7.1.คุณลักษณะและคุณสมบัติของผูต้ รวจให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไข ในการได้มาซึ งองค์กรผูเ้ ชียวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ เพือ
ทําหน้าทีในการตรวจสอบหรื อตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.
7.2 การประเมินสมรรถนะให้ประเมินตามแบบประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินตามแบบ ตร.6 และผลการประเมิน
สมรรถนะต้องผ่านตามเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจหรื อหน่ วยรับรอง (Accreditation Commmittee ) ของ
อย. ก่อน
โดยกําหนดให้ผมู ้ ีคุณสมบัติครบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ใน
การได้มาซึ งองค์กรผูเ้ ชี ยวชาญ หน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ เพือทําหน้าที ในการ
ตรวจสอบหรื อตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.
และขึนทะเบียนไว้กบั สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาแต่ยงั ไม่ผา่ นการปลดล็อคความสามารถ(ปลด*) มีการร่ วมสังเกตุการณ์ในการตรวจประเมินจริ งอย่างน้อย 1 ครัง และ
กําหนดให้มีการตรวจประเมินสมรรถนะการปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการตามขอบข่ายทีขึนทะเบียนไว้ อย่างน้อย 2
ครัง กรณี ทียืนบัญชีมากกว่า 1 มาตรฐาน จะต้องถูกประเมินทังสุ ขลักษณะทัวไปและมาตรฐานสุ ขลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์
แต่ ห ากผ่านการประเมิ น สมรรถนะ ณ สถานประกอบการ จากหน่ วยงานสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ
หน่ วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body)สามารถใช้เป็ นหลักฐานการผ่านการประเมินแทนได้ เกณฑ์การผ่านการ
ประเมินสมรรถนะต้องผ่านเกณฑ์ทงั 2 ครัง หากไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว ให้ดาํ เนินการดังนี
กรณี ผตู ้ รวจประเมินผ่านการประเมินครังที แต่ไม่ผา่ นการประเมินครังที ต้องมีหลักฐานประสบการณ์การตรวจ
สถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพิมเติม จํานวน ราย พร้อมสําเนาบันทึกผลการตรวจประเมินสมรรถนะ
จากหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน ที ขึนบัญชี กบั สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสถานประกอบการรายที และ
รวมทังต้องอบรมและสอบผ่านหลักสู ตรกฎหมายอาหารเพิมเติม
กรณี ผตู ้ รวจประเมินไม่ผา่ นการประเมินทัง ครัง ไม่สามารถขึนบัญชีผตู ้ รวจประเมินรายนัน หากประสงค์จะขอขึน
บัญชีใหม่ให้เว้นระยะเวลาหกเดือนนับตังแต่ได้รับผลการประเมิน
7.3 ผูต้ รวจประเมิน ทีจะปรับระดับจากผูต้ รวจฝึ กหัดเป็ นผูต้ รวจประเมิน หรื อผูต้ รวจประเมินเป็ นหัวหน้าผูต้ รวจ
ประเมิน ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถอีกครัง ก่อนการประเมินสมรรถนะ ณ สถานประกอบการ จํานวน
1 ครังและผลต้องผ่านเกณฑ์ หากไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว จะไม่สามารถปรับระดับผูต้ รวจประเมินได้
7.4 การตรวจประเมิ น เพื อปลดล็อคความสามารถ(ปลด*)และการตรวจประเมิ น เพื อปรั บระดับ ต้องส่ งผลการ
ประเมินสมรรถนะและหลักฐานทังหมดให้แก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณา ต้องผ่านตามเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจหรื อหน่วยรับรอง (Accreditation Commmittee ) ของ อย. และต้องมีรายชือในรายละเอียด
แนบท้ายหนังสื อสําคัญการขึนบัญชีหน่วยรับรอง จึงสามารถดําเนินการจ่ายงานตรวจได้
7.5 ผูป้ ระเมินประเมินสมรรถนะและปรับระดับผูต้ รวจ ต้องเป็ นผูท้ ีผ่านการยอมรับความสามารถจากสํานักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยาและปัจจุบนั ยังมีรายชือในรายละเอียดแนบท้ายหนังสื อสําคัญการขึนบัญชีหน่วยรับรอง รวมทังมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินสถานทีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
7.6 การรักษาความสามารถของผูต้ รวจประเมินจะจัดให้มีการประเมินความสามารถของผูต้ รวจประเมิน อย่างน้อย
ครัง ภายในระยะเวลา 3 ปี

8. จรรยาบรรณ
ผูต้ รวจประเมินฝึ กหัด, ผูต้ รวจประเมินและหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน ต้องรักษาจรรยาบรรณและชือเสี ยงในการตรวจ
ประเมินโดยให้คลอบคลุมถึง
8.1 ปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพ เป็ นกลาง เป็ นธรรม และไม่ลาํ เอียง
8.2 ไม่ตรวจประเมิน นอกขอบข่าย ทีผ่านการประเมินความสามารถ หรื อ ขอบข่ายทีได้รับการขึนทะเบียนหน่ วย
ตรวจกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8.3 ต้องไม่ตรวจประเมิน ในกรณี ทีตนเองมีความเกียวข้องอันจะนําไปสู่ การขัดแย้งหรื อความไม่เป็ นกลาง ซึงอาจมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
8.4 ต้องรักษาความลับหรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีเกียวข้องกับการตรวจให้ผอู ้ ืน นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูร้ ับการตรวจ หรื อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8.5 ต้องไม่รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืนใดจากผูร้ ับการตรวจประเมิน ลูกจ้างหรื อผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อเป็ น
ใจให้เพือนร่ วมงานทําเช่นนัน
8.6 ไม่ปฏิบตั ิตนทีก่อให้เกิดความเสี ยหายกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที
เมือมีการประเมินสอบสวนข้อกล่าวหา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีกรณีการตรวจตามหลักเกณฑของกฎหมายตามหัวขอ 6(1),(2),(3)
1. ผูป
้ ระกอบการยืนคําขอและเอกสาร
หลักฐาน

2. ผูต
้ รวจประเมินทีมีคณ
ุ สมบัต*ิ

ไม่ครบถ้วน
2.1 ผูป
้ ระกอบการ
แก้ไข

ในการตรวจสอบแบบแปลนแผนผัง ทําการ
ตรวจสอบ
ครบถ้วน
3. ผูต
้ รวจประเมินทีมีคณ
ุ สมบัตใิ นการตรวจสอบแบบแปลนแผนผัง
ลงนามเพือรับรองแบบแปลนแผนผังและเอกสารหลักฐานทีเกียวข้อง
4. CSO แต่งตังคณะผูต
้ รวจประเมินทีมีรายชือในบัญชีแนบท้าย
การขึนบัญชีของ อย.และนัดหมายผูป
้ ระกอบการ
5. หัวหน้าผูต
้ รวจประเมิน วางแผนและ
เตรียมการตรวจประเมิน
ระยะเวลาดําเนินการ
ไม่เกิน 45 วันทําการ)

6. ผูต
้ รวจประเมิน ตรวจประเมินสถานที
ผลิต และตรวจสอบแบบแปลนแผนผัง
พร้อมเอกสารหลักฐาน ว่าสอดคล้องตาม
GMP กฎหมายหรือไม่

ไม่ถก
ู ต้อง

ถูกต้อง
7. ผูต
้ รวจประเมินฯ จัดทําบันทึกการตรวจ และ Audit Report

ไม่ถก
ู ต้อง

8.ส่งเข้ากระบวนการ
ทบทวน
ถูกต้อง

9. CSO ส่งบันทึกการตรวจและ Audit Report รวมทัง แบบแปลน
แผนผัง กรรมวิธก
ี ารผลิต และเอกสารหลักฐานอืนๆ (ต้นฉบับทีผ่าน
การรับรอง) ให้ผป
ู้ ระกอบการและเก็บสําเนาไว้ ในระบบ PG

6.1 ผูป
้ ระกอบการ
แก้ไข และส่งแบบ
แปลนฉบับถูกต้อง
ให้ผต
ู้ รวจประเมิน
เพือตรวจสอบและ
ลงนามเพือรับรอง
แบบแปลนแผนผัง
และเอกสารหลักฐาน
ทีเกียวข้อง
8.1 ผูต
้ รวจประเมิน
หรือผูป
้ ระกอบการ
แก้ไข และส่งแบบ
แปลนฉบับถูกต้อง
ให้ผต
ู้ รวจประเมิน
เพือลงนามรับรอง
แบบแปลนแผนผัง
และเอกสารหลักฐาน
ทีเกียวข้อง

10. ส่งบันทึกการตรวจและแบบสรุปผลการตรวจ
ประเมิน (ฉบับสําเนา) ให้กบั อย. ภายใน 30 วัน
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หมายเหตุ : * ผูต
้ รวจประเมินทีมีคณ
ุ สมบัติ หมายถึง ผูต
้ รวจประเมินของบริษท
ั ทีขึนบัญชีกบั อย. ทีมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ในการได้มาซึงองค์กร
ผู้เชี ยวชาญ หน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ องค์ ก รเอกชนทังในประเทศและต่า งประเทศ เพื อทําหน้ า ที ในการ
ตรวจสอบหรือตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2561 ข้อ 5 และ 6 และต้องสอบผ่านและ
สํา เร็ จ หลัก สู ต ร การตรวจประเมิ น แบบแปลนแผนผัง กรรมวิธี ก ารผลิต และรายการเครื องจัก ร เพื อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต
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