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1.  ขอบข่ำย 

เอกสารข้อก าหนดทั่วไปฉบับนี้กล่าวถึงสิ่งซึ่งต้องปฏิบัติของสถานประกอบการอาหาร ในที่นี้หมายถึงผู้รับบริการ
ของส านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการ                  
ยื่นค าขอรับการตรวจประเมินเพื่อออกบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย                     
ให้กับผู้รับบริการเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารของผู้ประกอบการอาหาร
ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้ขอบข่ายที่ สรร. ขึ้นบัญชหีน่วยรับรองสถานประกอบการ
อาหารกับ อย. ได้แก่  
1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต

และการเก็บรักษาอาหาร  
1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต

และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก 
       

2.  เอกสำรอ้ำงอิง 

2.1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง                 
สถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

2.2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต
อาหารที่รัฐมนตรีประกาศ ก าหนด วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร                 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 

2.3   หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขซึ่งออกตามมาตรา 14 มาตรา 15 และ มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 

2.5 หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศก าหนดว่าด้วยเรื่อง วิธีการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 

2.5 คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ส านักรับรองระบบคุณภาพได้รับการขึ้นบัญชี                  
หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับ อย. 

2.6 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ ส านักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับการขึ้นบัญชี                 
หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับ อย. 

 
3.  ค ำจ ำกัดควำม 

3.1 มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หมายความว่า มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (7)                    
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แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในที่นี้จะเรียกว่า GMP กฏหมาย หมายถึง GMP ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามข้อ 1 ภายใต้ขอบข่ายที่  สรร. ขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง                   
สถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

3.2   ผู้รับบริการ (Food Entrepreneur) หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหารเพื่อจ าหน่ายที่ขอใช้บริการ            
ส านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) เพื่อท าการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 

3.3 สถานประกอบการอาหาร (Food Premises) หมายถึง สถานที่ผลิต หรือ สถานที่น าเข้าอาหารเพื่อ
จ าหน่ายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

3.4 ผู้ตรวจประเมินที่ท าหน้าที่ประสานงาน หมายถึง ผู้ตรวจประเมินของ สรร. ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประสานงานกับผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อให้การตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร เพื่อออกบันทึก
การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาตผลิตอาหาร เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า                  
“Assessor-in-charge” 

3.5 ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major defect) หมายถึง ข้อบกพร่องที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจท าให้อาหารเกิดการ
ปนเป้ือนไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3.6 การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่อง หมายถึง การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลการแก้ไขหรือปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่ผู้รับบริการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิผลเพียงพอและยอมรับได้ ทั้งนี้ การตรวจ
ติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่องสามารถด าเนินการได้ทั้งในรูปแบบของการตรวจติดตามผล           
การแก้ไข/ปรับปรุงโดยไม่ต้องไปตรวจ ณ สถานที่ผลิต หรือ การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง  ณ 
สถานที่ผลิต  

3.7 เจ้าหน้าที่การตลาด หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการ สรร. ให้รับผิดชอบต่อกิจกรรม                  
ทางการตลาดในการทบทวนข้อตกลง รวมถึงการประสานงานกับผู้รับบริการ 

3.8 เวลาผู้ตรวจประเมิน (Auditor time) หมายถึง เวลาที่คณะผู้ตรวจประเมินใช้ในการวางแผน รวมถึง                      
การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมิน ณ จุดปฏิบัติงาน และการจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะ
ก าหนดเป็น Man-day  

 
4. ควำมรับผิดชอบ 

4.1 ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับผิดชอบในการอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินเพื่ออกบันทึกการตรวจฯ  

4.2 ผู้อ านวยการส านักรับรองระบบคุณภาพ รับผิดชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดในการทบทวนข้อตกลง 

4.3 ผู้อ านวยการกองจัดการและบริหารงาน หรือ ผู้มีอ านาจลงนามในการทบทวนข้อตกลง รับผิดชอบในการ
อนุมัติใบเสนอราคาซึ่งจัดท าโดยเจ้าหน้าที่การตลาด 
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4.4 เจ้าหน้าที่การตลาด รับผิดชอบการประสานงานหรือเข้าพบผู้รับบริการที่คาดหวัง เรื่อง กระบวนการ               
ในการยื่นค าขอรับการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อออกบันทึกการตรวจเพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ข้อมูลที่ให้กับลูกค้าเป็นปัจจุบัน และจัดท าใบเสนอ
ราคา  

4.5 ผู้อ านวยการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ รับผิดชอบในการทบทวนค าขอรับการตรวจประเมิน ฯ 
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งรับผิดชอบในการทบทวนรายงานผลการตรวจ 

4.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพรับผิดชอบในการประสานกับผู้รับบริการเพื่อนัดวัน
ตรวจประเมิน 

4.7 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน รับผิดชอบการประสานงานการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจ
ประเมิน และด าเนินการตรวจประเมิน รวมถึงจัดท าบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิต และแบบสรุปผล
การตรวจประเมิน  

 
5.  กำรทบทวนข้อตกลง 

5.1 เจ้าหน้าที่การตลาดจะให้ข้อมูลทั่วไปในการให้บริการ และการสมัครขอรับบริการของ สรร. ต่อ
ผู้รับบริการ โดยการเข้าพบ (ถ้าจ าเป็น) การโทรศัพท์ โทรสาร หรือช่องทางอื่น ๆ ข้อมูลที่ให้ประกอบด้วย
เอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น Brochure ของ สรร. อัตราค่าบริการตรวจประเมินเพื่อออกบันทึกการตรวจ
สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย และแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปส าหรับท าใบเสนอราคา               
(งานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร) (FS.13.02.03) ซึ่งลูกค้าต้องกรอกข้อมูล                   
ให้ครบถ้วน เพื่อใชใ้นการจัดท าใบเสนอราคา และประกอบการพิจารณาการรับค าขอการตรวจประเมินฯ  

 

5.2 ข้อมูลทั่วไปส าหรับท าใบเสนอราคา (งานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย) (FS.13.02.03) 
ต้องประกอบด้วย  
5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ และข้อมูลส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
5.2.2 ข้อมูลการได้รับอนุญาตผลิตอาหาร  
5.2.3 ข้อมูลประกอบวัตถุประสงค์การขอรับบริการ และขอบข่ายการขอรับการตรวจประเมิน  
5.2.4 ข้อมูลรายการเอกสารประกอบการขอรับบริการ 
5.2.5 ข้อมูลส าหรับการติดต่อกลับ 

 

5.3 จากข้อมูลทั่วไป ฯ และรายการเอกสารประกอบการขอรับบริการทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้า เจ้าหน้าที่
การตลาดและ/หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องท าการทบทวนข้อมูลของสถานประกอบการอาหารก่อน               
รับงาน โดยข้อมูลที่ทบทวนต้องมั่นใจว่าครบถ้วน รวมถึงมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ด าเนินกิจการ
หรือผู้แทน กรณีข้อมูลและ/หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน สรร.ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับ             
ค าขอฯ  

 



 ส ำนักรับรองระบบคุณภำพ  
(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เร่ือง 
กำรออกบันทกึกำรตรวจสถำนทีผ่ลิตอำหำร          
ตำมหลักเกณฑข์องกฎหมำยเพือ่เป็นหลักฐำน

ประกอบกำรยืน่ขอตอ่อำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 

หมายเลขเอกสาร : GR.05.03 แก้ไขครั้งที่ (Rev. no.) : 07 / 06 / 64  หน้าที่ : 4 / 11 
 

5.4 เจ้าหน้าที่การตลาดบันทึกผลการทบทวนข้อมูลของผู้ประกอบการก่อนรับงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.4.1 ถ้าข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนตามข้อ 5.3 ให้ตกลงรับงานได้ และน าเสนอให้ผู้อ านวยการกองจัดการ

และบริหารงาน หรือผู้อ านวยการส านักรับรองระบบคุณภาพพิจารณา ก่อนจัดท าใบเสนอราคา/
ใบสั่งซื้อต่อไป 

5.4.2 ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับตามข้อ 5.3 ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ให้ปฏิเสธไม่รับ
งาน พร้อมระบุเหตุผล และน าเสนอให้ผู้อ านวยการกองจัดการและบริหารงาน หรือผู้อ านวยการ
ส านักรับรองระบบคุณภาพพิจารณา ก่อนแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบต่อไป 

 

5.5 กรณีที่ตกลงรับงานได้ เจ้าหน้าที่การตลาดน าข้อมูลที่ ได้จากแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปส าหรับท า                          
ใบเสนอราคา (งานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย) (FS.13.02.03) มาจัดท า                                   
ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ (Quotation/Purchase Order) (FS.13.04) เพื่อจัดส่งให้ผู้รับบริการ โดย
จ านวน Man-days ในใบเสนอราคา ฯ ต้องสอดคล้องกับเวลาผู้ตรวจประเมินในแบบฟอร์มการค านวณ 
Minimum Auditor time ของหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (FS.13.25) ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุผลอันควร                      
เวลาผู้ตรวจประเมิน (Auditor time) อาจมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้ง ขนาด ขอบข่ายการตรวจประเมิน ความซับซ้อนขององค์กร และความพร้อมในการ
ตรวจประเมิน ซึ่งในกรณีนี้ต้องมีการบันทึกเหตุผลของการเพิ่มหรือลดเวลาผู้ตรวจประเมินไว้ในบันทึก     
การทบทวนข้อตกลง (FS.13.09) 

 

5.6 เมื่อผู้ขอรับบริการยอมรับใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ ผู้มีอ านาจลงนามขององค์กรต้องลงนามอนุมัติการสั่งซื้อ
ในใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ และจัดส่งใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้ สรร. (โดยทางโทรสาร 
หรือ อิเล็คทรอนิคส์เมล์ หรือช่องทางอื่น ๆ) 

 

5.7 เมื่อได้รับใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ ที่ลงนามอนุมัติการสั่งซื้อแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาดต้องเตรียม และ                
ส่งแบบฟอร์มค าขอรับการตรวจประเมินฯ (FS.13.01) ให้กับผู้รับบริการ และแจ้งผู้รับบริการให้ยื่น                      
ค าขอพร้อมเอกสารประกอบค าขอ ฯ กลับคืน สรร. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้รับบริการลงนามอนุมัติ
การสั่งซื้อในใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ สรร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับค าขอรับการตรวจประเมิน ฯ                 
ตามราคาค่าบริการที่เสนอในใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ หากผู้รับบริการไม่ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบ 
ค าขอฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

5.8   เมื่อผู้รับบริการส่งค าขอรับการตรวจประเมิน ฯ พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ฯ ครบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่
การตลาดจะน าแฟ้มเอกสารส่งต่อให้กับผู้อ านวยการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ                          
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการประสานผู้รับบริการเพื่อนัดวันตรวจประเมินภายใต้เงื่อนไขของความพร้อมของ
ผู้รับบริการ และแต่งต้ังทีมผู้ตรวจประเมิน 
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6.  กำรแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินและกำรตรวจประเมิน 

6.1 เมื่อผู้อ านวยการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ (ผอ. กปร.) ได้รับแฟ้มค าขอรับบริการของลูกค้า
จากเจ้าหน้าที่การตลาด ผอ. กปร. จะทบทวนค าขอรับบริการฯ ในส่วนของขอบข่ายการตรวจประเมิน
และจ านวน man-days หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการประสานกับ
ผู้รับบริการเพื่อนัดวันตรวจประเมิน เมื่อทราบก าหนดวันนัดตรวจประเมิน ผอ. กปร. จะแต่งตั้งผู้ตรวจ
ประเมิน หรือคณะผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย.และขึ้นบัญชีผู้ตรวจประเมินของ สรร. 
รวมถึงแต่งตั้ง Assessor-in-charge เพื่อรับผิดชอบในการประสานงานการตรวจประเมินกับผู้รับบริการ
และทีมผู้ตรวจประเมิน  

6.2 เมื่อทราบก าหนดวันนัดตรวจประเมินหัวหน้าผู้ตรวจประเมินจัดท าแผนการตรวจประเมิน (Assessment 
plan) (FS.14.01) และลงนามในช่อง “ผู้จัดท า” ก่อนส่งให้ผู้ด าเนินกิจการหรือผู้แทนลงนามในช่อง “ผู้
ยืนยัน” ล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ระยะเวลาต้องเพียงพอเพื่อให้ผู้รับบริการพิจารณาในการ
ยอมรับผู้ตรวจประเมิน / คณะผู้ตรวจประเมิน และแผนการตรวจประเมิน 
6.2.1   ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการตรวจประเมินในประเด็นใด ๆ ผู้ยื่นค าขอ  ฯ ต้องแจ้งเป็น                     

ลายลักษณ์อักษรให้ สรร. ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะตรวจประเมินอย่างน้อย 3 วันท าการ                   
หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด สรร. ขอสงวนสิทธิ์ด าเนินการตามแผนการตรวจประเมิน              
ที่ได้แจ้งไว้ 

6.2.2 สรร. มีการเตรียมข้อมูลประวัติของผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค หากผู้รับบริการ
ร้องขอ 

7.  กำรตรวจประเมินเพื่อออกบันทึกกำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำร 

7.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินด าเนินการเปิดประชุม และให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามในแบบฟอร์มรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม (Attendance List) (FS.14.02) 

7.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน ด าเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ 
GMP กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนแผนผัง รายการเครื่องมือ 
เครื่องจักร กรรมวิธีการผลิตอาหาร ที่ผู้รับบริการได้ยื่นไว้ว่ามีความสอดคล้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ตรวจ
พบในสถานประกอบการ และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามขอบข่ายที่ขอรับการตรวจประเมิน หมายความรวมถึงหลักเกณฑ์ในข้อ 
8 หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้ดูข้อ 9 

7.3 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน รวบรวมหลักฐานและเอกสารการตรวจประเมินทั้งหมด และ
บันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อบกพร่อง รวมทั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ในบันทึกการ
ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ขอรับการตรวจประเมิน พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนการตรวจ               
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ของ “สิ่งที่ต้องตรวจสอบ” แต่ละรายการในระดับ “ดี” หรือ “พอใช”้ หรือ “ปรับปรุง” โดยใช้หลักเกณฑ์            
การตัดสินใจในข้อ 8 เป็นแนวทาง 

7.4 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน จัดท าแบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ตามแบบฟอร์ม ตส.1 ของ อย. และจัดท าบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
ตามขอบข่ายที่ขอรับการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จหลังการตรวจประเมิน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของ
คณะผู้ตรวจประเมิน  

7.5 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินด าเนินการปิดประชุม โดยรายงานผลการตรวจให้ผู้รับบริการทราบ พร้อมร้อง
ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และสามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยในรายละเอียด
ของผลการตรวจประเมิน จากนั้นให้ผู้รับบริการลงนามในช่อง “ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน” ของ
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารทุกหน้า ส าเนาบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารให้กับผู้รับบริการ
และให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามในแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (FS.14.02) อีกครั้ง 

7.6 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจัดท าแบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามแบบ ตส.1 บันทึก               
การตรวจประเมินฯ ที่มีการลงนามรับรองจากหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฉบับจริงจ านวน 3 ชุด ให้กับ
ผู้ประกอบการ 2 ชุด และหน่วยรับรองเก็บไว้ 1 ชุด 
                      

8.  การใชบ้ันทึกการตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

8.1 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ต้องเป็นไปตามประเภทอาหารที่                  
สลักหลังในใบอนุญาต และชนิดอาหารที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ ได้แก่ 

 8.1.1 แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามแบบ ตส. 1 (63) ส าหรับบันทึก
รายละเอียดการตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจประเมินทุกครั้งที่ท าการตรวจประเมิน                   
ณ สถานที่ผลิตอาหาร (ยกเว้นสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 
2560) 

 8.1.2 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อก าหนดพื้นฐาน ตามแบบ ตส. 2 (63)                     
ใช้บันทึกผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารทุกชนิด (ยกเว้นสถานที่ผลิตตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560) 

 8.1.3 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อก าหนดเฉพาะ ใช้บันทึกผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตเพิ่มเติมจากบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อก าหนดพื้นฐาน               
ที่ระบุในข้อ 8.1.2 ในกรณีที่สถานที่นั้นๆ มีการผลิตอาหารที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี ้
8.1.3.1   บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อก าหนดเฉพาะ ส าหรับการผลิต 

น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ าแร่ธรรมชาติ และน้ าแข็งบริโภค ที่ผ่าน
กรรมวิธีการกรอง ตามแบบ ตส. 3 (63) 
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(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เร่ือง 
กำรออกบันทกึกำรตรวจสถำนทีผ่ลิตอำหำร          
ตำมหลักเกณฑข์องกฎหมำยเพือ่เป็นหลักฐำน

ประกอบกำรยืน่ขอตอ่อำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 
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8.1.3.2 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อก าหนดเฉพาะ ส าหรับการผลิต
นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์ ตามแบบ ตส. 4 (63) 

8.1.3.3   บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อก าหนดเฉพาะ ส าหรับการผลิต
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด                    
ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยท าให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า ตามแบบ   
ตส. 5 (63) 

8.1.3.4  บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามแบบ ตส. 13 (60) ซึ่งเป็นสถานที่
ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง ก าหนด
วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สด                    
บางชนิด และการแสดงฉลาก 

8.2 การประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ผลการประเมินสถานที่จะต้องผ่าน 
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
8.2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เป็นไปตาม

ข้อก าหนดพื้นฐาน ตามแบบ ตส. 2 (63) หรือบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามแบบ ตส.
13 (60) โดยประกอบด้วย 

 8.2.1.1 เกณฑ์การตัดสินใจให้คะแนนในบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร                        
 (1) ระดับ “ดี” เมื่อสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดทุกประการ  

 (2) ระดับ “พอใช้” เมื่อมีข้อบกพร่องบางส่วนหรือทั้งหมด แต่มีมาตรการอื่นที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร หรือข้อบกพร่องนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารที่ผลิต 

 (3) ระดับ “ปรับปรุง” เมื่อมีข้อบกพร่องบางส่วนหรือทั้งหมด แต่ไม่มีมาตรการอื่น
ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร และมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
โดยตรงกับอาหารที่ผลิต 

  8.2.1.2 ผลการตรวจประเมินในบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเป็นไปตามเกณฑ์
ดังนี ้   

  (1) คะแนนที่ได้รวมแต่ละหมวด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ 
  (2) ไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major defect) หรือข้อบกพร่องอื่นๆ ที่คณะ

ผู้ตรวจประเมินได้ประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจท าให้อาหารเกิดความ
ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

8.2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามข้อก าหนดเฉพาะ ตามแบบ 
ตส. 3 (63) หรือ ตส. 4 (63) หรือ ตส. 5 (63) จะมีการตัดสินใจ 2 ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน 
โดยไม่มีคะแนน หากบางข้อของข้อก าหนดเฉพาะมีประเด็นซ้ ากับข้อก าหนดพื้นฐาน ให้ประเมิน
ตามข้อก าหนดทั้ง 2 ส่วน  
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ข้อก ำหนดทั่วไป เร่ือง 
กำรออกบันทกึกำรตรวจสถำนทีผ่ลิตอำหำร          
ตำมหลักเกณฑข์องกฎหมำยเพือ่เป็นหลักฐำน
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8.2.2.1 ระดับ “ผ่าน” กรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติที่สอดล้องเป็นไปตามข้อก าหนด หรือมี
มาตรการอื่นในการป้องกันการปนเปื้อนอันตรายในอาหาร  

5.2.5.2 ระดับ “ไม่ผ่าน” กรณีที่พบว่าไม่สอดล้องตามข้อก าหนด โดยไม่มีมาตรการอื่นในการ
ป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

ทั้งนี้ หากรายการตรวจประเมินใดไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติส าหรับสถานที่ผลิตอาหารบางประเภท
หรือบางกรรมวิธีไม่ต้องตรวจประเมินในข้อน้ัน พร้อมทั้งระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ 

 
 

9.  กำรด ำเนินกำรกรณีที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

9.1 ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน ต้องแจ้ง
ผู้ประกอบการให้ส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน และ/ หรือ ส่งหลักฐานการแก้ไขภายใน 
90 วันนับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน และติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ 
(Follow up audit) ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และมั่นใจว่าการแก้ไข/ปรับปรุงมีประสิทธิผล
เพียงพอและยอมรับได้ โดยการตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่อง สามารถด าเนินการได้ดังนี้     
 

9.1.1 กำรตรวจติดตำมผลกำรแก้ไข/ปรับปรุงโดยไม่ต้องตรวจ ณ สถำนที่ผลิต  
9.1.1.1 การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงโดยไม่ต้องตรวจ ณ สถานที่ผลิต เป็นการตรวจ

ติดตามประเด็นการแก้ไข/ปรับปรุงที่ผู้รับบริการสามารถส่งเอกสาร/หลักฐานให้ผู้ตรวจ
ประเมินพิจารณาได้ โดยไม่ต้องไปตรวจ ณ สถานที่ผลิต หรือไม่มีผลกระทบด้าน
โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตหรือเก็บอาหารอันอาจส่งผลกระทบกับความปลอดภัย
อาหาร เช่น การเพิ่มเครื่องชั่ง การติดอ่างล้างมือ การเพิ่มเครื่องปิดผนึก รายงานผล
การวิเคราะห์น้ าสัมผัสอาหาร หนังสือรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น  

9.1.1.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องมอบหมาย Assessor-in-charge ติดตามหลักฐานการ
แก้ไข/ปรับปรุงจากผู้รับบริการ เพื่อเสนอหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาผลการแก้ไข/ปรับปรุง  

9.1.1.3 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน ต้องท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข/
ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

9.1.1.4 หากหัวหน้าผู้ตรวจประเมินพบความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงจากข้อมูล / หลักฐาน 
การปรับปรุงแก้ไข หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะต้องประเมินตามสถานการณ์ และ               
หากเห็นควรต้องท าการตรวจติดตามเพิ่มเติม ณ สถานที่ผลิตจะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

9.1.1.5 การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงโดยไม่ต้องตรวจ ณ สถานที่ผลิต แบ่งออกเป็น 
2 กรณี คือ 

 
 



 ส ำนักรับรองระบบคุณภำพ  
(สรร.) 
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(1) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธีกำรผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร  
ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ และผู้ประกอบการ ได้แก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วเสร็จ ผู้ตรวจประเมินสามารถใช้ชุดเอกสารฉบับเดิมดังกล่าว ใน
การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยบันทึกในช่องผลการแก้ไข ครั้งที่ 1 และ 
ครั้งที่ 2 โดยให้บันทึกระดับการตัดสินใจ ส าหรับบันทึกการตรวจสถานที่ผลิต
อาหารตามข้อก าหนดพื้นฐาน ให้บันทึก 2 คะแนน 1 คะแนน หรือ 0 คะแนน ส่วน
กรณีบันทึกการตรวจตามข้อก าหนดเฉพาะ ให้บันทึกระดับการตัดสินใจ “ผ่าน” 
หรือ “ไม่ผ่าน” ทั้งนี้สามารถประเมินเฉพาะข้อที่พบข้อบกพร่องหรือต้องการแก้ไข
ปรับปรุง หรือ ประเมินในทุกหัวข้อ หากต้องการเปรียบเทียบผลการประเมินกับ
ครั้งก่อน รวมทั้งสรุปผลการแก้ไขในแบบ ตส.1 (63) ในข้อ 6.  ผลการแก้ไขครั้งที่ 
1 หรือข้อ 7. ผลการแก้ไขครั้งที่ 2 ด้วย พร้อมลงวันที่และลงชื่อผู้ตรวจติดตามการ
แก้ไขในแบบสรุปดังกล่าว โดยไม่ต้องให้ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน                       
ลงนามใหม่ 

(2) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง วิธีกำรผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำผักหรือผลไม้สดบำงชนิด และ
กำรแสดงฉลำก  
กรณีการตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงโดยไม่ต้องตรวจ ณ สถานที่ผลิต 
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมินสามารถอ้างอิงคะแนนการตรวจประเมิน
ครั้งก่อนได้ หากมีการแก้ไขคะแนนหรือผลการแก้ไขให้บันทึกผลการแก้ไขในส่วน
ของสรุป ในใบบันทึกเดิม ไม่ให้แก้ในตารางการให้คะแนน และต้องลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปีก ากับให้ชัดเจน หรือ ท าเป็นบันทึกการแก้ไขในเอกสารแนบที่
สามารถอ้างอิงบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารฉบับเดิมได้   

9.1.1.6 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ต้องแจ้งผลการตรวจประเมินที่ได้มีการแก้ไขให้ผู้รับบริการ
ทราบ (อาจเป็นทางโทรสาร e-mail หรือ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม) และต้องได้รับ
หลักฐานการยืนยันการรับทราบจากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร 

9.1.1.7 กรณีที่ผู้ประกอบการสามารถแก้ ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ อย่าง                     
มีประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะจัดท ารายงานผล
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เพื่อเสนอ อย. 
ต่อไป 

9.1.1.8 กรณีที่ ผู้ ประกอบการ ไม่ สามารถแก้ ไข/ปรับปรุ งข้ อบกพร่อง ให้แล้ ว เสร็ จ                                
อย่างมีประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน
แจ้งให้ผู้รับบริการทราบเพื่อยื่นค าขอตรวจประเมินใหม่ 
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9.1.2 กำรตรวจติดตำมผลกำรแก้ไข/ปรับปรุง ณ สถำนที่ผลิต 
9.1.2.1 การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต เป็นการตรวจติดตามประเด็น

การแก้ไข/ปรับปรุงที่ผู้ตรวจประเมินต้องไปตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตอีกครั้ง เช่น 
การตรวจพบประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงด้านโครงสร้าง และความไม่ปลอดภัยหรือ
การผลิตอาหารไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์พิจารณา ซึ่งไม่
สามารถอ้างอิงคะแนนจากการตรวจประเมินครั้งก่อนได้  

9.1.2.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หรือ Assessor-in-charge ต้องแจ้งผู้รับบริการในวันสุดท้าย
ของ การตรวจประเมินว่าจะต้องมีการตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง ณ สถานที่
ผลิต ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่าย หลังจากนี้ จะแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อจัดท าใบเสนอ
ราคาให้ต่อไป  

9.1.2.3 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หรือ Assessor-in-charge ต้องระบุในบันทึกการทบทวน
ข้อตกลง Contract Review Form (FS.13.09) เพื่อเสนอขออนุมัติการตรวจติดตาม
ผลการแก้ไข/ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต ภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันสุดท้ายของ
การตรวจประเมิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดจัดท าใบเสนอราคาค่าบริการการตรวจ
ติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิตให้กับผู้รับบริการเพื่อลงนามยืนยันการ
รับบริการ  

9.1.2.4 ผู้อ านวยการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการของ
กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ด าเนินการประสานกับผู้รับบริการเพื่อนัดวัน
การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต และมอบหมายให้หัวหน้า
ผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง                  
ณ สถานที่ผลิตเพื่อตรวจสอบ / ทวนสอบผลการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ และ
มั่นใจว่าการแก้ไข/ปรับปรุงมีประสิทธิผลเพียงพอและยอมรับได ้ 

9.1.2.5 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน ต้องท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข/
ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน    

9.1.2.6 กรณีการตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ 
ผู้ตรวจประเมินต้องบันทึกผลการตรวจในบันทึกผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตาม
ขอบข่ายที่ขอรับการตรวจประเมินฉบับใหม่เท่านั้น พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะ
ผู้ตรวจประเมิน และให้ผู้รับบริการลงนามในช่อง “ผู้ขออนุญาต/ ผู้รับอนุญาต/ 
ผู้แทน” ของบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารฉบับใหม่ทุกหน้า 

 (1) กรณีที่ผู้รับบริการสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จอย่างมี
ประสิทธิผล ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะบันทึกผลการ
ตรวจประเมินในบันทึกผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
ให้กับผู้รับบริการเพ่ือยื่น อย. ต่อไป 



 ส ำนักรับรองระบบคุณภำพ  
(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เร่ือง 
กำรออกบันทกึกำรตรวจสถำนทีผ่ลิตอำหำร          
ตำมหลักเกณฑข์องกฎหมำยเพือ่เป็นหลักฐำน

ประกอบกำรยืน่ขอตอ่อำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 
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 (2) กรณีที่ผู้รับบริการไม่สามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือการแก้ไข/ปรับปรุงไม่มีประสิทธิผลเพียงพอและไม่
สามารถยอมรับได้ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ ผู้ตรวจประเมินต้องบันทึกเหตุผลและ
แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อท าการยื่นค าขอตรวจประเมินใหม่  

10.  กำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรให้กับ อย. 

10.1 ส านักรับรองระบบคุณภาพต้องรายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารรายเดือน                     
ตามแบบ ตร.5 เสนอต่อ อย. ทุกเดือนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

10.2 ส านักรับรองระบบคุณภาพต้องแจ้ง อย. ทราบพร้อมหลักฐาน ภายใน 7 วัน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
นับจากวันที่ตรวจประเมินพบว่า ผลคะแนนรวมทุกหมวดไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด หรือพบการ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและประกาศแห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ของผู้รับบริการ 

10.3 ส านักรับรองระบบคุณภาพต้องแจ้ง อย. ทราบในทันที กรณีที่พบข้อบกพร่องที่อาจส่งผลเป็นอันตราย                
ต่อสุขภาพผู้บริโภคอย่างร้ายแรง 

 


