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ประกาศกระทรวงฯ 420 ประกาศกระทรวงฯ 386 
แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานทีผ่ลติอาหาร อ้างอิงเอกสารดังต่อไปนี ้ แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานทีผ่ลติอาหาร อ้างอิงเอกสารดังต่อไปนี ้
คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลกัเกณฑว์ิธีการที่ดใีนการผลิตที่บงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย (GMP 420) 
ฉบบัปรบัปรุงขอ้มลูวนัที่ 14 มิถนุายน 2564 กองอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 

คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผกัและผลไมส้ด ตามหลกัเกณฑว์ิธีการ
ผลิต เครื่องมือ เครื่องใชใ้นการผลิตและการเก็บรกัษาผกัหรือผลไมส้ดบางชนิด   
ตลุาคม 2560 ส านกัอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 
ข้อบกพร่องทีรุ่นแรง (Major Defect) ข้อบกพร่องทีรุ่นแรง (Major Defect) 

พบขอ้บกพรอ่งรุนแรง ไดแ้ก ่
(1) ไม่มีหอ้งบรรจ ุและไม่สามารถบรหิารจดัการพืน้ท่ี เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนขา้มและการปนเป้ือน
ซ า้หลงัการฆา่เชือ้แลว้ในกระบวนการผลิตได ้เช่น ในกรณีที่กระบวนการบรรจมุีผลิตภณัฑท์ี่เปิด
สมัผสักบัส่ิงแวดลอ้ม และมคีวามเส่ียงต่อการปนเป้ือนภายหลงัการฆ่าเชือ้ หรือผลิตภณัฑท์ี่ไม่มี
ขัน้ตอนต่อไปในการลดอนัตราย หรือมีหอ้งบรรจแุต่ไม่สามารถดแูลสขุลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดการ
ปนเป้ือนขา้มไดห้รือไม่บรรจใุนหอ้งบรรจ ุ(ขอ้ 1.8) 
(2) มีการใชว้ตัถเุจือปนอาหาร โดยใชช้นิดหรือปรมิาณไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ชั่งตวงดว้ย
อปุกรณท์ี่ไม่เหมาะสม หรือผสมไม่ทั่วถงึ หรือไม่บนัทึกผล หรือมีการใชส้ารช่วยในการผลิต 

ขอ้บกพรอ่งรุนแรง (Major Defect) หมายถึง ขอ้บกพรอ่งที่เป็นความเส่ียง ซึ่งอาจท า
ใหผ้กัหรือผลไมส้ดบางชนดิเกิดการปนเป้ือน ไม่ปลอดภยัต่อการบรโิภค ไดแ้ก่ 
1. ไม่มีหลักฐานแสดงว่าแหล่งเพาะปลกูมีระบบควบคุมการใชส้ารเคมีในการ
เพาะปลูก ตามขอ้ 3.1.1 
2. ไม่มีทะเบียนเกษตรกร ตามขอ้ 3.1.2 
3. มีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารหรือสารเคมีที่ใชใ้นการลา้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งไม่มีการตรวจสอบสารตกคา้งอย่างสม ่าเสมอ  ตามขอ้ 3.3.3 
4. ไม่มีการชีบ้่งรุ่นการผลิตหรือวันที่ผลิตในผลิตภณัฑ์ ตามขอ้ 3.6.1 
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(processing aid) ที่ไม่ปลอดภยั (ขอ้ 3.3.1) 
(3) น า้หรือน า้แขง็ ท่ีเป็นส่วนผสมหรือท่ีสมัผสักบัอาหารที่พรอ้มส าหรบัการบรโิภค (ready to eat) มี
คณุภาพหรือมาตรฐานไมเ่ป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ย น า้บรโิภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท หรือว่าดว้ย น า้แขง็ หรือไม่มีผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพมาตรฐานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้
หรือมีการจดัเก็บในลกัษณะที่ก่อใหเ้กดิการปนเป้ือน เวน้แต่ผูต้รวจประเมินพิจารณาแลว้วา่ไม่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภยัของอาหาร (ขอ้ 3.3.3) 
(4) ไม่มีวิธีการควบคมุกระบวนการลดอนัตรายดา้นจลิุนทรียใ์หอ้ยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัต่อการบรโิภค
หรือไม่มีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ หรือไม่มีบนัทึกผล หรือใชเ้ครื่องมือวดัที่ไม่เหมาะสม (ขอ้ 3.4) 
(5) ไม่มีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนจากคน พืน้ผิวสมัผสัอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม ในกรณีการผลิตที่ไม่
มีกระบวนการลดอนัตรายดา้นจลิุนทรียใ์หอ้ยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัต่อการบรโิภค เช่น ผสม แบ่งบรรจุ
ตดัแตง่อาหารสด (ขอ้ 3.5) 
(6) ในกระบวนการผลิต มกีารขนยา้ยวตัถดุิบ ส่วนผสม วตัถเุจือปนอาหาร หรือผลิตภณัฑส์ดุทา้ยที่
ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนขา้ม (ขอ้ 3.7) 
(7) ผลิตภณัฑส์ดุทา้ยมคีณุภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ โดยไมม่ี
การแกไ้ข หรือไม่มีผลการตรวจวิเคราะหผ์ลิตภณัฑอ์ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ (ขอ้ 3.9.1) 
(8) กรณีผลิตผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร ไม่มีบนัทึกเก่ียวกบัชนิด ปรมิาณการผลิต หรือขอ้มลูการ
จ าหน่ายหรือไม่มีวธีิการเรียกคืนสินคา้ (ขอ้ 3.10.1) 
(9) พบขอ้บกพรอ่งรุนแรงอื่น ๆ ท่ีคณะเจา้หนา้ที่ผูต้รวจไดป้ระเมินแลว้ว่าเป็นความเส่ียง ซึ่งอาจท า
ใหอ้าหารเกดิความไม่ปลอดภยัตอ่การบรโิภค 
ในกรณีที่มีการผลิตอาหารท่ีตอ้งตรวจประเมินตามขอ้ก าหนดเฉพาะ ดงันี ้
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(1) กรณีผลิตน า้บรโิภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท น า้แรธ่รรมชาติ หรือน า้แข็งบรโิภค ที่ผ่านกรรมวธีิ
การกรอง ผ่านเกณฑท์กุขอ้ตามแบบ ตส.3 (63) 
(2) กรณีผลิตผลิตภณัฑน์มพรอ้มบรโิภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้นโดยวิธีพาส
เจอไรซ ์ผ่านเกณฑท์กุขอ้ตามแบบ ตส.4 (63) 
(3) กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต ่า และชนิดที่ปรบักรดที่ผ่าน
กรรมวิธีการฆ่าเชือ้ดว้ยความรอ้นโดยท าใหป้ลอดเชือ้เชิงการคา้ ผ่านเกณฑท์กุขอ้ตามแบบ ตส.5 (63) 
การยอมรับผลการตรวจว่าผ่านการประเมิน การยอมรับผลการตรวจว่าผ่านการประเมิน 
- คะแนนรวมแต่ละหมวดไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 และไม่พบขอ้บกพรอ่งรุนแรง ในบนัทึกการตรวจ
ประเมินตามขอ้ก าหนดพืน้ฐาน รวมทัง้กรณีสถานท่ีผลิตมกีรรมวิธีการผลิตตามขอ้ก าหนดเฉพาะ  
มีผลการตรวจประเมิน “ผ่าน” ทกุขอ้ ในบนัทึกการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตามขอ้ก าหนด
เฉพาะนัน้ๆ 

- คะแนนที่ไดร้วมแต่ละหัวขอ้และคะแนนรวมทั้งหมด  ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60  
- ไม่พบขอ้บกพร่องที่รุนแรง 

เกณฑก์ารออกหนังสือรับรอง CER GMP LAW เกณฑก์ารออกหนังสือรับรอง CER GMP LAW 

มากกวา่เทา่กบั รอ้ยละ 60 
กรณีคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 85 จะในหนงัสือรบัรองจะระบขุอ้ความ “ระดบัดีเยี่ยม” หรือ 
“Excellence” 

มากกวา่เทา่กบั รอ้ยละ 60 
กรณีคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 85 จะในหนงัสือรบัรองจะระบขุอ้ความ “ระดบัดีเยี่ยม” 
หรือ “Excellence” 
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หลักเกณฑก์ารพิจารณาผลการตรวจสอบสถานทีผ่ลิต 

1. ระดับการตัดสินใจในการให้คะแนน 

การตรวจประเมินแต่ละขอ้กาหนด มีระดบัการตดัสินใจ 3 ระดบั ไดแ้ก่ ดี พอใช ้และปรบัปรุง โดยมี 2 คะแนน 1 คะแนน และ 0 คะแนน ตามล าดบั โดยใชผ้งัการตดัสินใจ ดงันี ้

 
2. การค านวณคะแนน 

2.1 วิธีการคิดรอ้ยละของคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละหมวดมีสตูรดงันี ้

รอ้ยละของคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละหมวด = คะแนนท่ีไดร้วมของหมวดนัน้ x100 
                                                              คะแนนเต็มรวมในหมวดนัน้ 
2.2 ขอ้ที่ไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตาม จึงไม่ตอ้งพิจารณาใหค้ะแนนส าหรบัขอ้นั้น ใหห้ักจากคะแนนรวมเดิมของหมวดนั้นๆ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนรวมที่ใชใ้นการคิดคะแนนของหมวดนั้น (ทุกขอ้ย่อย 
จะมีคะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
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2.3 ช่องหมายเหตุในบันทึกการตรวจ (Checklist) มีไวเ้พื่อใหผู้ท้  าการตรวจประเมินสามารถลงขอ้มูลและลักษณะของส่ิงที่สังเกตเห็นตามนั้น โดยเฉพาะขอ้มูลหรือส่ิงที่เห็นว่า “พอใช”้ และ “ปรบัปรุง”   

ในขอ้ก าหนดพืน้ฐาน และ “ไม่ผ่านเกณฑ”์ ในขอ้ก าหนดเฉพาะ ใหห้มายเหตวุ่าท าไมถงึได ้“พอใช”้ และ “ปรบัปรุง”  หรือ “ไม่ผ่านเกณฑ”์ และเมื่อตรวจครบทกุหวัขอ้แลว้ ช่องหมายเหตจุะช่วยเตือนและช่วยใน

การใหร้ะดบัคะแนนไดอ้ย่างเป็นธรรม รวมทัง้จะเป็นขอ้มลูในการตรวจติดตามครัง้ต่อไป 

3. ข้อบกพร่องทีรุ่นแรง (Major defect)  

ขอ้บกพรอ่งที่รุนแรง (Major defect) หมายถึง ขอ้บกพรอ่งที่เป็นความเส่ียงซึ่งอาจท าใหอ้าหารเกิดการปนเป้ือนไม่ปลอดภยัต่อการบรโิภค 

 

ระยะเวลาการด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้อง 

1. กรณีตรวจเพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑข์องกฎหมายอาหาร 

ข้อก าหนดพืน้ฐาน  

คะแนนรวมแต่ละหมวดไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 และไม่พบขอ้บกพรอ่งรุนแรง ในบนัทึกการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตามขอ้ก าหนดพืน้ฐาน 

หากคะแนนรวมแต่ละหมวดนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60  หรือพบขอ้บกพรอ่งรุนแรง ผูย้ื่นค าขอจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้งในขอ้บกพรอ่งรุนแรง และขอ้ที่ไดค้ะแนน “พอใช”้ หรือ “ปรบัปรุง” 

ดงักล่าวภายใน 90 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของการตรวจประเมิน ยกเวน้การใหก้ารรบัรองของลกูคา้จะหมดอายกุ่อน ในกรณีนีก้ารปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้ง ควรไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนที่

การรบัรองจะหมดอาย ุเพื่อปรบัคะแนนรวมแต่ละหมวดใหไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งรุนแรง  

ข้อก าหนดเฉพาะ  

มีผลการตรวจประเมิน “ผ่านเกณฑ”์ ทุกขอ้ ในบนัทึกการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตามขอ้ก าหนดเฉพาะนัน้ๆ หากพบว่ามีขอ้ใดขอ้หนึ่ง “ไม่ผ่านเกณฑ”์ ผูย้ื่นค าขอจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขความไม่สอดคลอ้งที่ “ไม่ผ่านเกณฑ”์ ดงักล่าวภายใน 90 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของการตรวจประเมิน ยกเวน้การใหก้ารรบัรองของลกูคา้จะหมดอายกุ่อน ในกรณีนีก้ารปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่

สอดคลอ้ง ควรไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนท่ีการรบัรองจะหมดอาย ุเพื่อปรบัสถานะเป็น “ผ่านเกณฑ”์ 
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2. กรณีตรวจสถานทีผ่ลิตเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน คะแนนรวมแต่ละหมวดไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 และไม่พบขอ้บกพรอ่งรุนแรง ในบนัทึกการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตามขอ้ก าหนดพืน้ฐาน   

และขอ้ก าหนดเฉพาะ มีผลการตรวจประเมิน “ผ่านเกณฑ”์ ทกุขอ้ ผูย้ื่นค าขอสามารถไดร้บัการรบัรองไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งเอกสารหรือส่งหลกัฐานเพิ่มเติมในการแกไ้ขประเด็นความไม่สอดคลอ้ง 

 

การลงบันทกึช่องผลการแก้ไขในบันทกึการตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตอาหาร 

การลงบนัทึกช่องผลการแกไ้ข ครัง้ที่ 1 และผลการแกไ้ข ครัง้ที่ 2 ใชใ้นกรณีมีการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง (follow-up audit) โดยใหบ้นัทึกระดบัการตดัสินใจ ดงัต่อไปนี ้

บนัทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอ้ก าหนดพืน้ฐาน ใหบ้นัทึกช่องผลการแกไ้ข ครัง้ที่ 1 และผลการแกไ้ข ครัง้ที่ 2  เป็น “2 คะแนน” “1 คะแนน” หรือ “0 คะแนน” แลว้แต่กรณี  

บนัทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอ้ก าหนดเฉพาะ ใหบ้นัทึกช่องผลการแกไ้ข ครัง้ที่ 1 และผลการแกไ้ข ครัง้ที่ 2  เป็นระดบัการตดัสินใจ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”  

ทัง้นี ้สามารถตรวจประเมินเฉพาะขอ้ก าหนดที่พบขอ้บกพรอ่งหรือตอ้งการการแกไ้ขปรบัปรุงหรือตรวจประเมินในทกุขอ้ก าหนด หากตอ้งการเปรียบเทียบกบัผลการตรวจประเมินครัง้ก่อน 

 

บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง วันทีป่ระกาศใช้ 

0 เร่ิมใชค้รัง้แรก 28 พฤศจิกายน 2558 

1 เพ่ิมเติมหวัขอ้ แนวทางและขอ้พิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร การแบ่งระดบัความไม่สอดคลอ้ง (CAR)  
และระยะเวลาการด าเนินการปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้ง (CAR) 
 
 

31 มีนาคม 2559 

2 แกไ้ขการแบ่งระดบัความไม่สอดคลอ้ง (CAR) โดยการแกไ้ขรายละเอียดการใหค้วามไม่สอดคลอ้งระดบั Major (CAR Major) และความไม่
สอดคลอ้งระดบั Minor (CAR Minor) 

15 มิถนุายน 2559 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง วันทีป่ระกาศใช้ 

3 - เพ่ิม  แนวทางและขอ้พิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ประกาศกระทรวงฯ 386 

- เพ่ิม  การแบ่งระดบัความไม่สอดคลอ้ง (CAR) ส าหรบัการตรวจประเมิน 

- เพ่ิม  ระยะเวลาการด าเนินการปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้ง (CAR) 

 

 

 

1 มีนาคม 2561 

4 แกไ้ขเกณฑก์ารออกหนงัสือรบัรอง GMP กฎหมาย 
- ในกรณีการยอมรบัผลการตรวจว่าสามารถออกหนังสือรบัรองไดใ้ห้คะแนนที่ไดร้วมแต่ละหัวขอ้และคะแนนรวมทั้งหมด  เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงแต่ละฉบับก าหนดไว้ 
- ในกรณีคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 85 จะในหนงัสือรบัรองจะระบขุอ้ความ “ระดบัดีเยี่ยม” หรือ “Excellence” 

31 ตลุาคม 2561 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง วันทีป่ระกาศใช้ 

5 ระยะเวลาการด าเนินการปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้ง  
การปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้งทัง้หมด ตอ้งถกูด าเนินการภายใน 90 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของการตรวจประเมิน  
ยกเวน้การใหก้ารรบัรองของลกูคา้จะหมดอายกุ่อน ในกรณีนีก้ารปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้งทัง้หมดของลกูคา้ควรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั
ก่อนที่การรบัรองจะหมดอาย ุ
แกไ้ขเป็น 
ระยะเวลาการด าเนินการปฏิบตัิการแกไ้ข ความไม่สอดคลอ้งระดบั Major (Major CAR) 
การปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้งระดบั Major ตอ้งถกูด าเนินการภายใน 90 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของการตรวจประเมิน  
ยกเวน้การใหก้ารรบัรองของลกูคา้จะหมดอายกุ่อน ในกรณีนีก้ารปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้งระดบั Major ของลกูคา้ควรไม่นอ้ยกว่า 30 
วนัก่อนที่การรบัรองจะหมดอาย ุ
หมายเหต ุ 
กรณีตรวจพบขอ้บกพร่องระดบั Minor (Minor CAR) โดยคะแนนรวมแต่ละหมวดและคะแนนรวมทุกหมวดสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด 
ผูย้ื่นค าขอสามารถไดร้บัการรบัรองไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งเอกสารหรือส่งหลกัฐานเพิ่มเติมในการแกไ้ขประเด็น ความไม่สอดคลอ้งระดบั Minor 
(Minor CAR)  

10 มีนาคม 2563 
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บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง วันทีป่ระกาศใช้ 

6 เพ่ิม หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต 
แกไ้ข ระยะเวลาการด าเนินการปฏิบตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้ง 
กรณีตรวจเพื่อออกหนงัสือรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหาร 
หากตรวจพบความไม่สอดคลอ้งขอ้ที่ถูกหกัคะแนน “ปรบัปรุง” ผูย้ื่นค าขอจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้งดงักล่าวภายใน 90 
วัน นับจากวันสุดทา้ยของการตรวจประเมิน ยกเวน้การใหก้ารรบัรองของลูกคา้จะหมดอายุก่อน ในกรณีนีก้ารปฏิบัติการแกไ้ขความไม่
สอดคลอ้ง ควรไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนที่การรบัรองจะหมดอายุ 
กรณีตรวจสถานที่ผลิตเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการต่ออายใุบอนญุาตผลิตอาหาร 
หากตรวจพบความไม่สอดคลอ้งขอ้ที่ถกูหกัคะแนน “ปรบัปรุง” โดยคะแนนรวมแต่ละหมวดและคะแนนรวมทกุหมวดสงูกว่าเกณฑท์ี่กฎหมาย
ก าหนด และไม่พบขอ้บกพรอ่งที่รุนแรง (Major defect)  ผูย้ื่นค าขอสามารถไดร้บัการรบัรองไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งเอกสารหรือส่งหลกัฐานเพ่ิมเติม
ในการแกไ้ขประเด็นความไม่สอดคลอ้ง 

12 มีนาคม 2564 

7 ตดัแนวทางและขอ้พิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ประกาศกระทรวงฯ 193 342 220 298 349 ออก 
เพ่ิมแนวทางและขอ้พิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ประกาศกระทรวงฯ 420 
แกไ้ขแนวทางและขอ้พิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ไดแ้ก่ 1. ระดบัการตดัสินใจในการใหค้ะแนน 2. การค านวณคะแนน 
แกไ้ขระยะเวลาการด าเนินการปฏบิตัิการแกไ้ขความไม่สอดคลอ้ง 1. กรณีตรวจเพื่อออกหนงัสือรบัรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม
หลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหาร และ2. กรณีตรวจสถานทีผ่ลิตเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการต่ออายใุบอนญุาตผลิตอาหาร 
เพ่ิมการลงบนัทึกช่องผลการแกไ้ขในบนัทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 
 
 

29 กนัยายน 2564 

 


