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เรือง : ข้ อกําหนดทัวไปว่าด้ วยหลักเกณฑ์และเงือนไขในการรับรอง
มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
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3

เริมใช้วนั ที :
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะอนุ กรรมการรับรองระบบในการประชุ มครังที 120-4/2558
เมือวันที 26 สิงหาคม 2558 ครังที 124-3/2559 เมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 มติคณะอนุ กรรมการรับรอง
ระบบ เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2561 และมติคณะอนุกรรมการรับรองระบบ เมือวันที 13 กันยายน 2562 ได้
กําหนดข้อกําหนดทัวไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือนไขในการรับรองมาตรฐานระบบการผลิ ตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหาร เพือใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการดําเนิ นการให้การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายของสถาบันต่อไป
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ข้อกําหนดทัวไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือนไข
ในการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
1. ขอบข่าย
1.1 ข้อกําหนดนี กําหนดนิ ยาม คุ ณสมบัติของผูย้ ืนคําขอ การรับรอง เงือนไขสําหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง การ
ตรวจติ ดตามผลและการตรวจประเมินใหม่ การลดขอบข่าย การพักใช้และการคืนสิทธิ และการเพิกถอน
การรับรอง การอุทธรณ์ และการร้องเรียน การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอืนๆ ทีเกียวข้อง
ในการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ดังต่อไปนี
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 193) พ.ศ. 2543 เรือง วิธีการผลิต เครืองมือเครืองใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ปสธ.193”
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 220) พ.ศ. 2544 เรือง นํ าบริโภคในภาชนะบรรจุ ที ปิ ดสนิ ท
(ฉบับที 3) ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ปสธ.220”
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 298) พ.ศ. 2549 เรือง วิธีการผลิต เครืองมือเครืองใช้ในการผลิต
และการเก็ บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิ ดเหลว ที ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ปสธ.298”
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 342) พ.ศ. 2555 เรือง วิธีการผลิต เครืองมือเครืองใช้ในการ
ผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปทีบรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ าย ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ปสธ.342”
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 349) พ.ศ. 2556 เรือง วิธีการผลิต เครืองมือเครืองใช้ในการผลิต
และการเก็ บรัก ษาอาหารในภาชนะบรรจุ ที ปิ ดสนิ ท ชนิ ดที มี ค วามเป็ นกรดตํ าและชนิ ดที ปรับกรด
ซึงต่อไปนี จะเรียกว่า “ปสธ.349”
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 386) พ.ศ. 2560 เรือง กําหนดวิธีการผลิต เครืองมือ เครืองใช้ใน
การผลิตและการเก็ บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิ ด และการแสดงฉลาก ซึงต่ อไปนี จะเรียกว่า “ปสธ.
386”
- มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารอืนๆ ทีสถาบันได้รบั การขึนบัญชีหน่ วย
รับรองสถานประกอบการอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.2 ข้อกําหนดนี ใช้สาํ หรับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตาม
ขอบข่ า ยการให้บ ริ ก ารที สถาบัน ได้รับ การขึ น บัญ ชี ห น่ ว ยรับ รองสถานประกอบการอาหารจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนี
1) การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรอง (ใบรับรอง)
2) การตรวจประเมินเพือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการต่อใบอนุญาตการผลิตอาหารหรือใบสําคัญการ
ได้รบั เลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน
2. นิยาม
ความหมายของคําทีใช้ในข้อกําหนดนี มีดงั ต่อไปนี
2.1 สํานักงาน หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.2 สถาบัน หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
2.3 มาตรฐานระบบการผลิ ตตามหลัก เกณฑ์ของกฎหมาย ซึ งต่อ ไปนี จะเรีย กว่ า “ระบบ GMP/FDA”
หมายถึง มาตรฐานเกียวกับวิธีการผลิต เครืองมือ เครืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ที
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
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2.4 การรับรองระบบ GMP/FDA หมายถึง การให้การยอมรับความสามารถขององค์กรในการปฏิบตั ิตามระบบ
GMP/FDA
2.5 การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการทีเป็ นระบบ เป็ นอิสระ และจัดทําเป็ นเอกสาร เพือให้ได้หลักฐาน
การตรวจประเมิ น และมีการkประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาเพือพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงทีเกียวข้อง และเกณฑ์การตรวจประเมินของ
สํานักงานและหน่ วยรับรองระบบงาน
2.6 ผูย้ นคํ
ื าขอ หมายถึง ผูป้ ระสงค์ทีจะขอรับการรับรอง
2.7 ผูไ้ ด้รบั การรับรอง หมายถึง ผูย้ นคํ
ื าขอทีผ่านการตรวจประเมิน และได้รบั การรับรองจากสถาบัน
2.8 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2.9 คณะอนุ กรรมการ หมายถึ ง คณะอนุ กรรมการรับรองระบบที ได้รับการแต่ งตังจากคณะกรรมการ เพื อ
กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขในการรับรอง เสนอแนะนโยบายในเรืองทีเกียวกับการรับรอง ตัดสินการพัก
ใช้ การคืนสิทธิ และเพิกถอนการรับรองระบบการจัดการ แต่งตังคณะทํางานทบทวนเพือทําหน้าทีตัดสิน
ให้การรับรอง เพิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที เกียวข้อง ทําให้มนใจในความ
ั
เป็ นกลางในการให้การรับรองระบบการจัดการและเป็ นคณะกรรมการความเป็ นกลาง และดําเนิ นการ
เรืองอืนๆ ทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
2.10 คณะทํางานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากคณะอนุ กรรมการ เพือพิจารณาตัดสินให้
การรับรอง เพิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัด การทีเกียวข้อง และดําเนิ นการเรืองอืนๆ
ทีได้รบั มอบหมายจากคณะอนุ กรรมการ
2.11 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลทีแต่งตังโดยประธานกรรมการ เพือพิจารณาคําอุทธรณ์ และ
เสนอแนะการดําเนิ นการต่อคณะกรรมการ
2.12 การอุ ท ธรณ์ หมายถึ ง การไม่ เห็ น ด้ว ยต่ อ ผลการพิ จ ารณาหรื อ มาตรการใดๆ ที คณะกรรมการ/
คณะอนุ ก รรมการ/คณะทํางานทบทวน ได้พิ จารณาตัด สิ น แล้ว หรือ มี ปัญหาในผลการพิ จารณาหรื อ
มาตรการนันๆ และต้องการให้คณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการ/คณะทํางานทบทวน ทําการทบทวน
2.13 การร้อ งเรี ย น หมายถึ ง การร้อ งเรี ย นเกี ยวกั บ ข้อ บกพร่ อ งในการปฏิ บั ติ ง านของคณ ะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการ คณะทํางานทบทวน คณะพิ จารณาอุ ทธรณ์ ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ผูต้ รวจประเมิ นของ
สถาบัน หรือบุคลากรของสถาบัน
2.14 หน่ วยรับรองระบบงาน หมายถึง หน่ วยงานทีให้การรับรองระบบงานของหน่ วยรับรอง เช่น
- หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุ ณภาพ หน่ วยรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้อม หน่ วยรับรองระบบ
การจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย หน่ วยรับรองระบบการบริหารความต่ อเนื องทางธุ รกิ จ
หน่ วยรับรองระบบการบริหารความมันคงปลอดภัยในโซ่อุปทาน หน่ วยรับรองระบบการบริหารงาน
คุณภาพสําหรับเครืองมือแพทย์ หน่ วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หน่ วยรับรอง
ระบบการจัดการสุขลักษณะทีดีในสถานประกอบการ หน่ วยรับรองระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุด
วิก ฤตที ต้อ งควบคุ ม ในการผลิ ต อาหาร และหน่ วยรับรองระบบบริห ารการจัด งานอย่างยังยืน ตาม
ISO/IEC 17021-1
- หน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003
- หน่ วยรับรองระบบการจัดการความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตาม ISO/IEC 17021-1 และ
ISO/IEC 27006
- หน่ วยรับรองระบบการจัด การตามมาตรฐานแรงงานไทย ตาม ISO/IEC 17021-1 ระเบี ยบกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเป็ นหน่ วยรับรอง หน่ วยตรวจ
การประเมิ น และการรับ รองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัส ดิ ก ารและ
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คุ ม้ ครองแรงงาน เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการอนุ ญาตเป็ นหน่ วยรับรองและหน่ วยตรวจ
มาตรฐานแรงงานไทย ประกาศ ณ วันที 15 กุมภาพันธ์ 2559
- หน่ วยรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตาม ISO/IEC 17021-1
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรืองกําหนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื อนไข ในการได้มาซึ ง
องค์กรผูเ้ ชี ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ เพือทํา
หน้าทีในการตรวจสอบ หรือตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ
วันที 26 กันยายน 2561 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง การขึนบัญชี
หน่ ว ยตรวจหรื อ หน่ ว ยรับ รองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วัน ที 21
กุมภาพันธ์ 2562
3. คุณสมบัติของผูย้ ืนคําขอ
ผูย้ นคํ
ื าขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
3.1 เป็ นผูป้ ระกอบกิจการทีขอรับการรับรอง
3.2 ไม่เป็ นผูถ้ กู เพิกถอนการรับรองจากสถาบัน เว้นแต่พน้ ระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว
3.3 อยูใ่ นขอบข่ายและพืนทีตามประกาศสถาบัน เรือง ขอบข่ายและพืนทีทีให้การรับรอง
สถาบัน สงวนสิ ท ธิ ในการยกเลิ ก คําขอรับการรับ รอง ในกรณี ที ผู้ยืนคําขอไม่ พ ร้อ มที จะรับการตรวจประเมิ น
หรือ ไม่ ดําเนิ น การใดๆ ที เกี ยวข้อ งภายในระยะเวลา 2 ปี นั บ จากวัน ยืนคําขอรับ การรับรอง และหลังจากที
สถาบันได้มีการดําเนิ นการติดตามความคืบหน้าจากผูท้ ียืนคําขอแล้ว
4. การรับรอง
4.1 สถาบั น ดํ าเนิ น การให้ก ารรับ รองระบบ GMP/FDA ซึ งได้แ ก่ การตรวจประเมิ น ระบบ GMP/FDA ตาม
ปสธ.193 ปสธ.220 ปสธ.298 ปสธ.342 ปสธ.349 ปสธ.
และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที
ผลิ ตอาหารอื นๆ ตามกฎหมายที สํานั ก งานกําหนด และสถาบัน ได้รับการขึน บัญ ชี ห น่ วยรับ รองสถาน
ประกอบการอาหารจากสํานักงาน
4.2 การขอรับการรับรอง ให้ยืนคําขอต่อสถาบันพร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ทีเป็ นปั จจุบนั ทีเกียวข้องกับ
ระบบ GMP/FDA ทีขอรับการรับรอง ตามแบบคําขอรับการรับรองทีสถาบันกําหนด
4.3 เมือได้รบั คําขอตามข้อ 4.2 แล้ว สถาบันจะดําเนิ นการดังนี
(1) พิจารณาคําขอและรายละเอียดต่ างๆ ของผูย้ ืนคําขอ หากมีรายละเอี ยดที จําเป็ นต้องปรับปรุงแก้ไข
จะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบ
(2) ตรวจประเมินเพือการรับรองสถานที ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตามขันตอนที
กํ า หนดในเอกสาร R-502 : การตรวจประเมิ น เพื อการรับ รองมาตรฐานระบบการผลิ ต ตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
ภาษ าที ใช้ ใ นการตรวจประเมิ นใช้ ภ าษ าไทยเป็ นห ลั ก ห ากผู้ ยื น คํ า ขอประสงค์ จ ะให้ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศในการตรวจประเมิน สถาบันสงวนสิทธิทีจะให้มีการตกลงเป็ นแต่ละกรณีไป
(3) สรุปข้อคิดเห็นนําเสนอคณะทํางานทบทวนเพือพิจารณาตัดสินให้การรับรองหรือปฏิเสธการรับรอง
4.4 ผูย้ นคํ
ื าขอต้องยินยอมให้สาํ นักงานและ/หรือหน่ วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมิน
ของผูต้ รวจประเมินของสถาบัน ณ สถานประกอบการของผูย้ ืนคําขอภายใต้ขอบข่ายทีสถาบัน ขอ/ได้รบั การ
ขึนบัญชีหน่ วยรับรองสถานประกอบการอาหารจากสํานั กงาน และภายใต้ขอบข่ายทีสถาบันขอ/ได้รบั การ
รับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลาเมือถูกเลือกจากสถาบัน สํานักงานและ/หรือหน่ วยรับรองระบบงาน
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4.5 กรณี ที ผลการตรวจประเมิ น สถานประกอบการเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที กฎหมายกําหนด สถาบัน จะ
นํ าเสนอคณะทํางานทบทวนพิจารณาให้การรับรอง เมื อคณะทํางานทบทวนได้อนุ มัติให้การรับรองแล้ว
สถาบัน จะออกใบรับรองให้แก่ ผูไ้ ด้รับการรับรองตามระบบ GMP/FDA ที ขอรับรอง โดยมี ผลตังแต่ วนั ที
คณะทํางานทบทวนอนุ มตั ิให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี และไม่สามารถโอนใบรับรองให้แก่
ผูอ้ ืนได้
กรณี ทีผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเป็ นไปตามระบบ GMP/FDA ทีขอการรับรอง และมี
คะแนนรวมทุกหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบห้า สถาบันจะนํ า เสนอคณะทํางานทบทวนพิจารณาให้การ
รับรอง พร้อมกับให้มีการระบุขอ้ ความ “ระดับดีเยียม” ในใบรับรองฉบับภาษาไทย และ “Excellence” ใน
ใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
การออกใบรับ รองสําหรับ ผู้ไ ด้รับ การรับ รองระบบ GMP/FDA ในขอบข่า ยที สถาบั น ได้รับ การรับ รอง
ระบบงานจากหน่ วยรับรองระบบงาน จะมีการแสดงเครืองหมายรับรองของสถาบันควบคู่กบั เครืองหมาย
รับรองระบบงานของหน่ วยรับรองระบบงานทีเกียวข้อง ในกรณี ทีขอบข่ายการรับรองของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
จากสถาบันไม่อยู่ภายใต้ข อบข่ายที สถาบันได้รับการรับรองระบบงาน สถาบันจะออกใบรับรองที แสดง
เฉพาะเครืองหมายรับรองของสถาบัน
ผูไ้ ด้รับการรับรองสามารถใช้ชือสถาบันในการอ้างอิ งถึ งการได้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA ได้ตามที
กําหนดในภาคผนวก ก.
ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถแสดงเครืองหมายรับรองเฉพาะระบบ GMP/FDA ทีได้รบั การรับรอง และแสดง
เครืองหมายรับรองระบบงานได้ในขอบข่ายและระบบ GMP/FDA ทีสถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
การแสดงเครืองหมายรับรองและ/หรือเครืองหมายรับรองระบบงานให้เป็ นไปตามรูปแบบและวิธีแสดง
เครืองหมายรับรองและเครืองหมายรับรองระบบงานทีกําหนดในภาคผนวก ข.
กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการขอยกเลิ กการรับรองระบบ GMP/FDA ที ได้รบั การรับรองจากสถาบัน หรือผู้
ได้รบั การรับรองไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงือนไขที สถาบันกําหนด และส่งผลถึ งการเพิกถอน
การรับรอง ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคื น ใบรับรองให้แก่สถาบั น และห้ามผูไ้ ด้รบั การรับรองดังกล่าวนํ า
เครืองหมายรับรองและ/หรือเครืองหมายรับรองระบบงานไปใช้หรือแสดง ณ ทีใดๆ
4.6 การเปลียนแปลงขอบข่ายการรับรอง ให้ดาํ เนิ นการแจ้งสถาบันพิจารณาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากสถาบัน
พิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบต่อระบบ GMP/FDA ทีได้รบั การรับรองทีไม่จาํ เป็ นต้องตรวจประเมินเพิมเติ ม
แต่ อ ย่างใด (เช่ น การลดขอบข่ายการรับรอง) สถาบัน จะนํ า เสนอคณะทํ างานทบทวนพิ จ ารณา เมื อ
คณะทํางานทบทวนอนุ มตั ิการเปลียนแปลงขอบข่ายการรับรองแล้ว สถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทน
ใบรับรองฉบับเดิ ม โดยมี อายุเท่ ากับ อายุใบรับรองฉบับเดิ มที เหลืออยู่ ทังนี ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่ง คื น
ใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
หากสถาบันพิจารณาแล้วว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบ GMP/FDA ที ได้รบั การรับรอง
(เช่น การขยายขอบข่ายการรับรอง หรือการเปลียนแปลง/ย้ายสถานทีผลิตอาหาร) สถาบันจะดําเนิ นการ
ตรวจประเมินเป็ นกรณี พิเศษ (Special audit) สําหรับกิจกรรมที มีการขยายขอบข่ายการรับรองหรือมีการ
เปลียนแปลง/ย้ายสถานทีผลิตอาหารดังกล่าว โดยดําเนิ นการตรวจประเมินเช่นเดียวกับการตรวจประเมิน
ตามที กําหนดใน R-502 โดยอนุ โลม หรื อ อาจดํ าเนิ น การตรวจประเมิ น พร้อ มกับ การตรวจติ ด ตาม
ผลการรักษาระบบ และนํ าเสนอคณะทํางานทบทวนพิจารณา เมือคณะทํางานทบทวนอนุ มัติการขยาย
ขอบข่ายการรับรองหรือการเปลียนแปลงสถานประกอบการดังกล่าวแล้ว สถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่
แทนใบรับรองฉบับเดิ ม โดยมี อายุเท่ ากับ อายุใบรับรองฉบับเดิ มที เหลื ออยู่ ทังนี ผูไ้ ด้รบั การรั บรองต้อง
ส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
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5. เงือนไขสําหรับผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขดังต่อไปนี
5.1 รักษาไว้ซึงระบบ GMP/FDA ทีได้รบั การรับรองและจรรยาบรรณในการผลิตอาหารตลอดระยะเวลาทีได้รบั
การรับรอง
5.2 อ้างถึ งการรับรอง/ชือสถาบันเฉพาะในกิจการ ขอบข่าย และระบบ GMP/FDA ที ได้รบั อนุ มัติการรับรอง
และ/หรือ การรับ รองภายใต้ขอบข่ายที สถาบัน ได้รับ การรับรองระบบงานเท่ านั น และห้า มทํ าหรือ ใช้
ข้อความใดๆ ทีส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเกียวกับสถาบัน/การได้รบั การรับรอง
5.3 การแสดงข้อความบนฉลากอาหารให้ดําเนิ น การตามประกาศสํานั ก งาน เรือง หลัก เกณฑ์ก ารแสดง
ข้อความบนฉลากอาหารเกียวกับการได้รบั การตรวจประเมินสถานที ผลิต ประกาศ ณ วันที 30 เมษายน
2550
5.4 การแสดงเครืองหมายรับรอง
5.4.1 ห้ามผูไ้ ด้รบั การรับรองนําเครืองหมายรับรองของสํานักงานไประบุทีฉลากผลิตภัณฑ์และทีอืนใด
5.4.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถนํ าเครืองหมายรับรองของสถาบัน และเครืองหมายรับรองระบบงานไป
ใช้หรือแสดงได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามรูปแบบและวิธีแสดงเครืองหมายรับรองและเครืองหมายรับรอง
ระบบงาน ตามภาคผนวก ข.
5.5 ต้องไม่ นํ าชื อสถาบัน /การรับรอง/ใบรับรอง/เครืองหมายรับรองของสถาบัน /เครืองหมายรับรองของ
สํานั กงาน/เครืองหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางทีทําให้เกิดความเสือมเสียต่อสถาบัน หรืออ้างถึงชือ
สถาบั น /การรั บ รอง/การรับ รองภายใต้ข อบข่ า ยที สถาบั น ได้รั บ การขึ น บั ญ ชี ห น่ วยรับ รองสถาน
ประกอบการอาหารจากสํานั ก งาน และ/หรื อ การรับ รองภายใต้ขอบข่ ายที สถาบัน ได้รับ การรับ รอง
ระบบงาน ซึงสถาบันอาจพิจารณาได้วา่ ทําให้เกิดความเข้าใจผิด
5.6 ยุติการใช้สิงพิมพ์สือโฆษณาทีมีการอ้างอิงถึงชือสถาบัน/การได้รบั การรับรอง/การรับรองภายใต้ขอบข่าย
ที สถาบันได้รบั การขึนบัญชีหน่ วยรับรองสถานประกอบการอาหารจากสํานั กงาน และ/หรือการรับรอง
ภายใต้ขอบข่ายทีสถาบันได้รบั การรับรองระบบงานทังหมด เมือมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิก
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด
5.7 ระบุ ให้ชัด เจนในการติ ด ต่ อ สื อสารกับลูกค้า ว่าใบรับรองหรือ การได้รบั การรับรองและ/หรือการรับรอง
ภายใต้ขอบข่ายที ได้รับการขึนบัญชี หน่ วยรับรองสถานประกอบการอาหาร และ/หรือการรับรองภายใต้
ขอบข่ายที ได้รบั การรับรองระบบงาน รวมทังการใช้ชือสถาบันในการอ้างอิงถึ งการได้รบั การรับรองระบบ
GMP/FDA ไม่สามารถนํ าไปใช้ในนั ยว่าสถาบัน และ/หรือสํานั กงาน และ/หรือหน่ วยรับรองระบบงานให้
ความเห็นชอบต่ อผลิตภัณฑ์/บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวิเคราะห์ ผลการทดสอบ หรือผล
การสอบเทียบ
ในกรณี ทีได้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA ภายใต้ขอบข่ายที สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน ต้องไม่นํา
ชือสถาบัน/การรับรองดังกล่าวไปใช้ในนัยว่าสถาบันได้ให้การรับรองระบบการจัดการอืนๆ ภายใต้ขอบข่ายที
สถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
5.8 ต้องไม่นําเครืองหมายรับรองและ/หรือเครืองหมายรับรองระบบงานไปใช้ทีทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็ น
นัยว่าสถาบัน และ/หรือสํานักงาน และ/หรือหน่ วยรับรองระบบงานให้ความเห็นชอบต่อผลิตภัณฑ์นัน
5.9 ต้อ งยินยอมให้สํานั กงานและ/หรือหน่ วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจประเมิ น ของ
ผูต้ รวจ ประเมินของสถาบัน ณ สถานประกอบการของผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA ได้ตลอดเวลา
5.10 หากมีการเปลียนแปลงแก้ไขระบบ GMP/FDA ใดๆ ทีได้รบั การรับรองจากสถาบันในสาระสําคัญ เช่น การ
เปลี ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ ฝ่ ายบริหาร ที อยู่และสถานที ติ ดต่ อ
ขอบข่ายที ได้รบั การรับรอง การเปลียนแปลงที สําคัญของระบบการผลิต กระบวนการผลิต เป็ นต้น ให้ผู้
ได้รบั การรับรองแจ้งสถาบันโดยทันที เพือสถาบันจะได้พิจารณาดําเนิ นการต่อไป ซึงหากสถาบันพิจารณา
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แล้วเห็นว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ ระบบ GMP/FDA ทีได้รบั การรับรอง รวมถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทีมีการเปลียนแปลงดังกล่าว สถาบันอาจพิจารณาให้ผไู้ ด้รบั การรับรองระงับการ
จําหน่ าย จ่าย แจกผลิ ตภัณ ฑ์ดังกล่า วสู่ผูบ้ ริโภคไว้ก่อนได้ จนผลการตรวจสอบพบว่าการเปลียนแปลง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อระบบ GMP/FDA รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
5.11 ให้ความร่วมมือแก่สถาบันในการตรวจประเมินทุกครัง
5.12 ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการรับรองทีเป็ นปั จจุบนั ให้แก่สถาบัน เมือได้รบั การร้องขอ
5.13 ชําระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามอัตราทีสถาบันกําหนด ภายใน 15 วัน นั บตังแต่วนั ทีสถาบัน
ได้แจ้งให้ทราบ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีชําระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้
5.14 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สถาบันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน
5.15 หากประสงค์จะให้มีการรับรองต่อเนื อง ให้ยืนคําขอใหม่ (โดยได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมในการยืนคํา
ขอ) ต่อสถาบัน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันทีใบรับรองสินอายุ
5.16 จัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิภยั ทีจําเป็ นแก่พนั กงานสถาบัน /เจ้าหน้าที สํานั กงานและ
เจ้าหน้าที หน่ วยรับรองระบบงานในการตรวจประเมิ นทุ กครัง เพื อให้เกิ ดความปลอดภัยในการปฏิบัติ
หน้าที
5.17 จัดทําและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนและผลการดําเนิ นการกับข้อร้องเรียนทังหมดทีเกียวข้องกับกิจ การ
และขอบข่ายที ได้รบั การรับรองไว้ และต้องมอบบันทึ กข้อร้องเรียนและผลการดําเนิ นการให้แก่สถาบัน
เมือได้รบั การร้องขอ
5.18 หากสถาบันพบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรองมีการนํ า ชือสถาบัน/การรับรองไปใช้ไม่ถูกต้อง เช่น มีการอ้างอิง ชือ
สถาบัน/สถานะการรับรองไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้เอกสารการรับรอง เครืองหมายรับรอง หรือรายงานที
ส่ ง ผลทํ าให้เกิ ด การเข้า ใจผิ ด เรื องการรับ รอง สถาบัน จะดํ าเนิ น การแจ้ง เตื อ นเพื อให้มี ก ารแก้ไขและ
ปฏิบัติ การแก้ไขให้ถูกต้อง หากผูไ้ ด้รับการรับรองยังไม่มีการดําเนิ นการใดๆ ตามระยะเวลาที กําหนด
สถาบันจะดําเนิ นการตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงือนไขทีคณะอนุ กรรมการกําหนด เรือง การพักใช้การ
รับรอง และ/หรือการเพิกถอนการรับรองต่อไป
6. การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่
6.1 สถาบันจะตรวจติดตามผลเพือติดตามการรักษาระบบ GMP/FDA ทีได้รบั การรับรองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
นั บจากวันตัดสินการรับรอง โดยในการตรวจติ ดตามผล อาจตรวจประเมิน ระบบ GMP/FDA ที ได้รบั การ
รับรองแล้วทังหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม ตามขันตอนทีกําหนดใน R-502 โดยอนุ โลม
6.2 ก่อนการตรวจติ ดตามผลการรักษาระบบ GMP/FDA สถาบัน จะดําเนิ น การตรวจสอบข้อ มูลที เกี ยวข้อ ง
ระบบ GMP/FDA ที ได้รับ การรับรอง รวมถึ งผลิ ต ภัณ ฑ์ของผูไ้ ด้รับการรับรองจากหน่ วยงานและ/หรื อ
แหล่ งข้อ มูล ต่ างๆ ที เกี ยวข้อ ง เช่ น หน่ วยงานที ออกกฎหมายที เกี ยวข้อ งกับผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้อ ร้อ งเรียนที
สถาบัน ได้รับ ข้อ มูลข่าวสารต่ างๆ ที เกี ยวข้องกับ ระบบ GMP/FDA รวมถึ งผลิ ต ภัณ ฑ์ และอื นๆ เพื อใช้
ประกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ GMP/FDA ของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
6.3 การตรวจประเมินใหม่ จะดําเนิ นการทุก 3 ปี ก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินระบบทังหมด ตาม
ขันตอนทีกําหนดใน R-502 โดยอนุ โลม
6.4 สถาบัน สงวนสิ ทธิ ที จะดําเนิ นการตรวจติ ดตามผลเพิ มเติ ม หรือตรวจประเมิ นใหม่ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี
(1) มีเหตุอนั ทําให้สงสัยว่าสมรรถนะลดหย่อนลง
(2) เมือมีการวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
สถาบัน
(3) ผลการตรวจประเมินครังก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
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6.5 สถาบันสงวนสิทธิ ในการดําเนิ นการตรวจประเมินเป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลา
อันสัน (Short notice audit) สําหรับผูไ้ ด้รบั การรับรองในบางกรณีทีมีความจําเป็ น เช่น
(1) ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
(2) ทบทวนหรือติ ดตามผลกระทบที เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขระบบ GMP/FDA ใดๆ ที ได้รบั การ
รับรองจากสถาบันในสาระที สําคัญ เช่น การเปลียนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กร
หรือเจ้าของ ฝ่ ายบริหาร ชือ ทีอยูส่ ถานประกอบการ ขอบข่ายที ได้รบั การรับรอง การเปลี ยนแปลงที
สําคัญของระบบการควบคุมและกระบวนการ เป็ นต้น
(3) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
7. การลดขอบข่าย การพักใช้และการคืนสิทธิ และการเพิกถอนการรับรอง
7.1 การลดขอบข่ายการรับรอง
กรณีทีผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถรักษาระบบ GMP/FDA ตามทีได้รบั การรับรองในบางส่วนของขอบข่ายที
ได้รบั การรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามระบบ GMP/FDA ทีได้รบั การรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2
ครัง ภายในระยะเวลา 3 ปี สําหรับบางส่วนของขอบข่ายที ได้รับการรับรอง หรื อผู้ได้รับการรับรองเลิ ก
ประกอบกิจการในบางส่วนของขอบข่ายที ได้รบั การรับรอง หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอลด
ขอบข่ายทีได้รบั การรับรอง สถาบันจะนํ าเสนอคณะทํางานทบทวนพิจารณาลดขอบข่ายการรับรอง และออก
ใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายที เหลือ และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมทีเหลืออยู่ ทังนี ผู้
ได้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
7.2 การพักใช้การรับรองและการคืนสิทธิการรับรอง
กรณีทีผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีคณะอนุ กรรมการกําหนด และ/หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามระบบ GMP/FDA ที ได้รับการรับรอง และไม่ แก้ไขปรับ ปรุ ง ข้อ บกพร่องและ/หรื อ การไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์และเงือนไขและ/หรือการไม่ปฏิบตั ิ ตามระบบ GMP/FDA ที ได้รบั การรับรอง ภายในระยะเวลาที
กําหนด และ/หรือไม่ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกียวข้องกับการตรวจประเมินหรือการรับรอง
หรือไม่ยินยอมให้สถาบันดําเนิ นการตรวจติ ดตามผลหรือตรวจประเมิ นใหม่ตามความถี ที กําหนด หรือผู้
ได้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์ขอพักใช้การรับรอง สถาบันจะนํ าเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาพักใช้
การรับ รอง โดยกําหนดระยะเวลาไม่ เกิ น 180 วัน และสถาบัน จะดํ าเนิ น การเสนอคณะอนุ ก รรมการ
พิจารณาอนุ มตั ิการยุติการพักใช้และการคืนสิทธิการรับรองหากพบว่าผูท้ ีได้รบั การพักใช้การรับรองนันได้มี
การปฏิบตั ิตามมติคณะอนุ กรรมการ และระเบียบหลักเกณฑ์และเงือนไขทีคณะอนุ กรรมการกําหนดแล้ว
7.3 การเพิกถอนการรับรอง
กรณีทีผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นไปตามกรณีใดกรณีหนึ งหรือหลายกรณีดงั นี
(1) ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีคณะอนุ กรรมการกําหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
(2) ไม่ปฏิบตั ิตามระบบ GMP/FDA ทีได้รบั การรับรองในสาระสําคัญ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามระบบ GMP/FDA สําหรับทุกขอบข่ายทีได้รบั การรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2
ครัง ภายในระยะเวลา 3 ปี
(4) การตรวจติดตามสถานที ผลิ ตอาหารที ได้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA จากสถาบัน หรือจาก
พนั กงานเจ้าหน้าที ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไม่ ผ่านเกณฑ์ทีได้รับการรับ รองไว้
และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาทีกําหนด
(5) มีขอ้ ร้องเรียนทีคณะอนุ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง
(6) ยกเลิกการประกอบกิจการสําหรับกิจกรรม/ขอบข่ายทีได้รบั การรับรอง และไม่มีการแจ้งสถาบันเพือขอ
ยกเลิกการรับรอง หรือสถาบันไม่สามารถติดต่อผูไ้ ด้รบั การรับรองให้ดาํ เนิ นการตามระเบียบหลักเกณฑ์
และเงือนไขทีคณะอนุ กรรมการกําหนดได้
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สถาบันจะนําเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทังนี ผไู้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรอง
ให้แก่สถาบัน
8. การอุทธรณ์ และการร้องเรียน
8.1 การอุทธรณ์
8.1.1 ผูย้ ืนคําขอรับการรับรองระบบ GMP/FDA ตามข้อ 4. หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองทีถูกดําเนิ นการตามข้อ
7. สามารถยืนอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับตังแต่วนั ทีสถาบันมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือการ
ดําเนิ น การให้ท ราบ โดยการยืนอุ ท ธรณ์ ต ้องทําเป็ นลายลักษณ์ อักษรยืนต่ อ สถาบัน หากส่งทาง
ไปรษณียต์ อ้ งลงทะเบียน
8.1.2 คณะพิ จารณาอุ ท ธรณ์ จะพิ จ ารณาคําอุ ท ธรณ์ และแจ้ง ผลการพิ จารณาให้ท ราบภายใน 60 วัน
นับตังแต่วนั ทีสถาบันได้รบั คําอุทธรณ์
8.1.3 ระหว่างการพิจารณาคําอุทธรณ์ยงั ไม่สินสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่
8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็ นทีสินสุด
8.1.5 ผูย้ นคํ
ื าอุทธรณ์เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยในการพิจารณาอุทธรณ์ทงหมด
ั
ยกเว้นกรณี ทีคําอุทธรณ์เป็ น
ผล
8.2 การร้องเรียน
การยืนข้อร้องเรียน ให้ยืนเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อสถาบัน ทังนี ให้รวมถึ งการร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ทีสามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ดว้ ย แต่ไม่รวมถึ งข้อร้องเรียนที ได้จากการได้ยินมา กรณี ทีการ
ร้องเรียนเป็ นเรืองเกียวกับผูไ้ ด้รบั การรับรอง ต้องยืนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหลักฐานเพียงพอทีจะสนั บสนุ น
ข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบสามารถพิจารณาดําเนิ นการต่อไปได้
ในกรณีการร้องเรียนผูอ้ าํ นวยการสถาบัน ให้ยนต่
ื อประธานคณะกรรมการเพือพิจารณาดําเนิ นการ
เมื อสถาบันได้รบั ข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สถาบันจะพิ จารณาข้อมูลที ได้รบั และอาจมี การดําเนิ นการหา
หลักฐานข้อมูลเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณาว่าจัดเป็ นข้อร้องเรียนหรือไม่ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ร้องเรียนทราบอย่างเป็ นทางการ โดยในกรณี ทีจัดเป็ นข้อร้องเรียน สถาบันจะดําเนิ นการแก้ไขและป้องกัน
ตามคู่มือขันตอนการดําเนิ นการของสถาบันและแจ้งผลการดําเนิ นการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบอย่างเป็ นทางการ
กรณี ทีการร้องเรียนเป็ นเรืองเกียวกับผูย้ นคํ
ื าขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง สถาบันจะพิจารณาร่วมกับผูย้ ืนคําขอ
หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองและผูร้ อ้ งเรียนเกียวกับขอบเขตเนื อหาของข้อ ร้องเรียน และผลการดําเนิ นการ ก่อน
แจ้งให้สาธารณชนทราบ
9. การยกเลิกการรับรอง
สถาบันจะพิจารณานําเสนอคณะทํางานทบทวนพิจารณายกเลิกการรับรองระบบ GMP/FDA ในกรณีดงั ต่อไปนี
9.1 ผูไ้ ด้รบั การรับรองเลิกประกอบกิจการทีได้รบั การรับรอง
9.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นบุคคลล้มละลาย
9.3 ผูไ้ ด้รบั การรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามข้อ 5.14
9.4 มีการเปลียนแปลงมาตรฐานทีได้รบั การรับรอง และผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถหรือไม่มนใจว่
ั าจะปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดใหม่ได้
10. การรักษาความลับ
สถาบันจะเก็ บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที ได้รบั จากผูย้ ืนคําขอ และ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองไว้เป็ นความลับ
รวมถึงข้อมูลทีเป็ นความลับทีสถาบันได้จากแหล่งอืนด้วย แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนกับผู้
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ยืนคําขอ และ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง อันเนื องมาจากการเปิ ดเผยความลับโดยบุคคลอืนเว้นแต่จะเกิดขึนจากการ
กระทําของสถาบัน
ในกรณี ข องสํานั ก งาน หน่ วยรับรองระบบงาน หรื อ กลุ่ ม ข้อ ตกลงเพื อการตรวจประเมิ น ความเท่ าเที ยมกัน
(Agreement group of a peer assessment scheme) ที สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รบั การรับรอง
ระบบงาน ซึ งสามารถเข้าถึ ง ข้อ มู ล ที เป็ นความลับ ของผู้ยื นคํ า ขอและ/หรื อ ผู้ไ ด้รับ การรับ รอง สถาบั น จะ
ดําเนิ นการในการให้องค์กรดังกล่าวมีการปฏิบตั ิ เช่นเดียวกันกับสถาบันในเรืองการเก็บรักษาความลับของผูย้ ืน
คําขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ในกรณี ทีสถาบันต้องเปิ ดเผยข้อมูลของผูย้ ืนคําขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองตามคําสังกฎหมาย สถาบันจะแจ้ง
ผูย้ ืนคําขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั การรับรองทราบ สําหรับกรณี องค์กรอืนๆ สถาบันจะแจ้งผูย้ ืนคําขอและ/หรือผูไ้ ด้รบั
การรับรองเป็ นแต่ละกรณีไป
11. อืนๆ
11.1 ในกรณี ทีมีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงือนไขใดๆ ที เกี ยวข้องกับการรับรองระบบ GMP/FDA ที สถาบันให้
การรับรอง สถาบันจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ/ผูไ้ ด้รบั การรับรอง/สํานักงานและหน่ วยรับรองระบบงานทราบ
11.2 ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงือนไขใหม่ ขอ้ 11.1 ให้ถกู ต้องภายในระยะเวลา
ทีกําหนด จากนันสถาบันจะทําการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผูไ้ ด้รบั การรับรอง
11.3 สถาบันไม่รบั ผิดชอบในการกระทําใดๆ ของผูไ้ ด้รบั การรับรองที ได้กระทําไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตาม หรือฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด
11.4 สถาบันจะพิจารณานํ าเสนอคณะทํางานทบทวนเพือออกใบรับรองใหม่ให้แก่ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ในกรณี
ดังต่อไปนี
(1) ใบรับรองฉบับเดิมสินอายุและได้ดาํ เนิ นการตามข้อ 5.15 รวมทังตรวจประเมินใหม่แล้ว
(2) ใบรับรองฉบับเดิมชํารุด หรือสูญหาย
(3) ผูไ้ ด้รบั การรับรองจดทะเบียนเปลียนแปลงชือใหม่และไม่มีผลกระทบต่อ ระบบ GMP/FDA ทีได้รบั การ
รับรอง
ใบรับรองทีออกใหม่ตามข้อ (2) ถึง (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมทียังเหลืออยู่
ทังนี ในกรณีขอ้ (3) ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
11.5 สถาบันจะจัดส่งรายชือองค์กรในเรืองที เกียวกับ การได้รบั การรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอน
การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การเปลียนแปลงขอบข่ายการรับรอง ชือ และ/หรือทีอยู่ ให้สาํ นั กงาน/
หน่ วยรับรองระบบงานทราบ และสําหรับผูท้ ีร้องขอข้อมูลเกียวกับสถานการณ์การรับรองของผูไ้ ด้รบั การ
รับรองของสถาบัน สถาบันจะมีการพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป (ทังนี เพือความปลอดภัยด้านข้อมูลของผูไ้ ด้รบั
การรับรอง)
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ภาคผนวก ก.
การใช้ชือสถาบันในการอ้างอิงถึง
การได้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA
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การใช้ชือสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA
1. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้ชือสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA จากสถาบันได้ โดย
สามารถใช้ชือย่อและ/หรือชือเต็มทังภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ดังนี
ชือเต็ม (ภาษาไทย)
x สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
หรือ
x สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ชือย่อ (ภาษาไทย)
x สรอ.
ชือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
x Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
or
x Management System Certification Institute (Thailand)
ชือย่อ (ภาษาอังกฤษ)
x MASCI
2. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถใช้ชือสถาบันในการระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรองที บรรจุภัณฑ์หรือเอกสารแสดง
ข้อมูลที แนบกับผลิตภัณฑ์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได้ ซึงบรรจุภัณฑ์ในที นี จะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ทีสามารถ
แยกออกมาเป็ นอิสระจากผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารทีแนบกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุม
เฉพาะเอกสารที เป็ นอิสระ ไม่ได้ติดแน่ นกับผลิตภัณฑ์ เช่น โบร์ชัว สําหรับเอกสารที ติ ดแน่ นกับผลิตภัณฑ์ เช่น
ฉลาก เอกสารประเภทนี จดั ว่าเป็ นส่วนหนึ งของผลิตภัณฑ์ ทังนี การระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรอง ห้ามระบุที
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ
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ภาคผนวก ข.
รูปแบบและวิธีแสดงเครืองหมายรับรอง
และเครืองหมายรับรองระบบงาน
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วิธีแสดงเครืองหมายรับรองของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
1. เครืองหมายรับรองระบบ GMP/FDA มีลักษณะและสัดส่วนดังรูปที 1 ขนาดของเครืองหมายให้เป็ นไปตามความ
เหมาะสม และจะใช้สีใดก็ได้

GMP/FDA
รูปที 1 เครืองหมายรับรองระบบ GMG/FDA
(ข้อ 1.)
2. ผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบันเท่านันจึงจะมีสิทธิแสดงเครืองหมายรับรองได้
3. ในการแสดงเครืองหมายรับรอง ให้ระบุเลขทีใบรับรองไว้กบั เครืองหมายรับรองด้วย และระบุชือย่อของสถาบันไว้ทีมุม
ด้านซ้ายล่างหรือมุมด้านขวาล่างหรือด้านล่างเครืองหมายรับรอง โดยการแสดงเครืองหมายรับรองทีเป็ นภาษาไทย ใช้
ชือย่อของสถาบันว่า “สรอ.” และการแสดงเครืองหมายรับรองทีเป็ นภาษาอังกฤษ ใช้ชือย่อของสถาบันว่า “MASCI”
ตัวอย่างการแสดงเครืองหมายรับรองดังแสดงในรูปที และ 3

หรือ
สรอ.
GMP/FDA

GMP/FDA

GMP/F__/__

สรอ.
GMP/F__/__

หรือ
สรอ.
GMP/FDA GMP/F__/__

รูปที 2 ตัวอย่างการแสดงเครืองหมายรับรองของสถาบัน (ฉบับภาษาไทย)
กรณีผไู้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA
(ข้อ .)
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หรือ
MASCI
GMP/FDA

GMP/FDA

GMP/F__/__

MASCI
GMP/F__/__

หรือ
MASCI
GMP/FDA GMP/F__/__

รูปที

ตัวอย่างการแสดงเครืองหมายรับรองของสถาบัน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
กรณีผไู้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA
(ข้อ .)

4. การนํ าเครืองหมายรับรองไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ต้องอยูใ่ นขอบข่ายทีได้รบั การรับรองเท่านั น หากมี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอืนทีร่วมอยูด่ ว้ ย ต้องระบุให้ชดั เจนว่าไม่อยูใ่ นขอบข่ายทีได้รบั การรับรองนี
5. การแสดงเครืองหมายรับรอง ให้แสดงเฉพาะทีสิงของซึงใช้เพือการติดต่อ โฆษณาและส่ งเสริมการขายเท่านั น และ
ต้องไม่ใช้ในกิจการนอกเหนื อจากขอบข่ายทีได้รบั การรับรองหรือทําให้ผอู้ ืนเข้าใจผิดในขอบข่ายทีได้รบั การรับรอง
6. ห้ามแสดงเฉพาะเครืองหมายรับรองที ผลิ ตภัณฑ์ (ที มี ตัวตนหรือจับต้องได้) บนแต่ ละห่อ มัด หีบ ห่อ หรือภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทแยกชินผลิตภัณฑ์ (individual package) หรือทีภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทซ้อนอีกชัน
(over-packaging) ได้แก่ การห่อ มัด หรือหีบห่อ เพือช่วยในการขนส่ง ซึงอาจทําให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์นันได้รบั
การรับรอง รวมถึ งรายงานการวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ รายงานการสอบเที ยบ และใบรับ รองคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์
7. ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถระบุขอ้ ความการรับรองที บรรจุภัณฑ์หรือเอกสารแสดงข้อมูลที แนบกับผลิตภัณฑ์หรือ
กล่อ งผลิ ต ภัณ ฑ์ได้ ซึ งบรรจุ ภัณ ฑ์ในที นี จ ะครอบคลุ ม เฉพาะบรรจุ ภัณ ฑ์ที สามารถแยกออกมาเป็ นอิ สระจาก
ผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทําให้ผลิ ตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารทีแนบกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมเฉพาะเอกสารทีเป็ นอิ สระ
ไม่ได้ติดแน่ นกับผลิตภัณฑ์ เช่น โบร์ชวั สําหรับเอกสารทีติดแน่ นกับผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลาก เอกสารประเภทนี จดั ว่า
เป็ นส่วนหนึ งของผลิตภัณฑ์ ทังนี การระบุขอ้ ความการได้รบั การรับรอง ห้ามระบุทีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการ
บริการ
การระบุ ข อ้ ความการได้รับการรับ รอง ต้องไม่ สื อว่าเป็ นการรับรองผลิ ต ภัณ ฑ์ กระบวนการ หรื อบริ ก าร และ
ข้อ ความที สามารถระบุ ไ ด้ต ้อ งประกอบด้ว ย ชื อผู้ไ ด้รับ การรับ รอง (ซึ งอาจระบุ ชื อหรื อ แบรนด์ ก็ ไ ด้) ระบบ
GMP/FDA ที ได้รับการรับรอง (เช่ น ระบบ GMP/FDA ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 193) พ.ศ.
2543) และระบุชือผูใ้ ห้การรับรอง คือ “สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ” หรือ “สรอ.” หรือ “MASCI”
ตัวอย่างข้อความที สามารถระบุ ที บรรจุ ภัณ ฑ์ เช่ น “บริษั ท ABC จํากัด ได้รับการรับรองระบบ GMP/FDA ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 193) พ.ศ. 2543 จาก MASCI” เป็ นต้น
8. ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน นําเครืองหมาย IAF MLA ไปใช้หรือแสดงการรับรอง ณ ทีใดๆ
9. การแสดงเครืองหมายรับรองของสถาบัน กรณี ผไู้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA และ/หรือระบบ QMS และ/หรือ
ระบบ EMS และ/หรือระบบ OHSMS และ/หรือระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และระบบการจัดการอืน ดัง
ตัวอย่างในรูปที 4
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MASCI
GMP/F__/__
QMS__/__

GMP/FDA
ISO 9001

GMP/FDA
GMP/F__/__

MASCI
ISO 9001
QMS__/__

MASCI

สรอ.
GMP/FDA
GMP/F__/__
มอก. 18001 OHS__/__

GMP/FDA
ISO 45001

MASCI
GMP/F__/__
OHSMS__/__

MASCI
GMP/FDA
ISO 14001

GMP/FDA
HACCP

GMP/FDA
TIS 18001

GMP/F__/__
OHS__/__

GMP/FDA
GMP/F__/__

MASCI
ISO 45001
OHSMS__/__

GMP/F__/__
EMS__/__

MASCI
GMP/FDA
ISO 14001
GMP/F__/__ EMS__/__

MASCI
GMP/F__/__
HACCP__/__

MASCI
GMP/F__/__
FSMS__/__

GMP/FDA
ISO 22000

รูปที ตัวอย่างการแสดงเครืองหมายรับรองของสถาบัน
กรณีผไู้ ด้รบั การระบบ GMP/FDA และระบบการจัดการอืน
(ข้อ 9.)
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การใช้เครืองหมายรับรองระบบงาน (Accreditation mark) ของสํานั กงานมาตรฐานสิ น ค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS))
ในกรณี ทีสถาบันได้รบั การรับรองระบบงานจาก มกอช. ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA สามารถแสดงเครืองหมาย
รับรองระบบงาน (เครืองหมาย “ACFS”) ได้ ภายใต้เงื อนไขที กําหนดในเอกสารนี และเงือนไขข้อกําหนดอื นๆ ที
เกียวกับการได้รบั อนุ ญาตให้ใช้เครืองหมายของกิจกรรมนันๆ
วิธีแสดงเครืองหมายรับรองระบบงาน (เครืองหมาย “ACFS”)
1. เครืองหมาย “ACFS” ต้องเป็ นไปตามรูปแบบทีกําหนดในรูปที 5 โดยอักษร ACFS คือ ตัวย่อของ National Bureau
of Agricultural Commodity and Food Standards (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : มกอช.)
มีอักษร Thailand Accreditation เพื อสือถึ งความไว้วางใจได้ ความน่ าเชือถื อ รวมทังสือความหมายถึ ง มาตรฐาน
การยอมรับจากหน่ วยงานระดับประเทศ โดยมีความหมายแต่ละลายเส้น ดังนี
ลายเส้นสีเขียวเข้ม แสดงความเป็ นประเทศทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการเกษตร
ลายเส้นสีเขียวอ่อน แสดงความเคลือนไหว ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดนิ ง

รูปที 5 เครืองหมายและความหมายของ “ACFS”
(ข้อ .)
ภายใต้รหัสมี การระบุ เลขรหัสที มกอช. กําหนดให้แก่หน่ วยรับรอง ตามด้วยขอบข่ายได้รบั การรับรองระบบงาน
สําหรับกรณีผไู้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน การระบุรหัสและขอบข่ายการรับรองระบบงาน ดังตัวอย่างในรูปที 6
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รูปที 6 ตัวอย่างการแสดงเครืองหมาย “ACFS” สําหรับระบบ GMP/FDA
(ข้อ .)
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2. สีของเครืองหมายการรับรองระบบงาน “ACFS” ให้เป็ นไปตามตารางที 1
ตารางที สีของเครืองหมาย “ACFS”
(ข้อ .)
สี
รหัสสีทีกําหนด
สีเขียวอ่อน
C50 Y100
สีเขียวเข้ม
C100Y100K50
สีดาํ
K100
กรณี ทีไม่ใช้สีตามทีกําหนดไว้ อาจใช้สีอืนทีเป็ นสีเดียว (Single Colour) แต่ตอ้ งใช้สีทีสามารถเห็นได้ชดั เมือเทียบ
กับสีพืนด้านหลัง
3. ขนาดเล็กทีสุดของเครืองหมายการรับรองระบบงาน “ACFS” ต้องมีขนาดไม่ตากว่
ํ า 15 มิลลิเมตร เพือให้สามารถ
มองเห็ นได้ชัดเจนและอ่ านได้ดว้ ยตาเปล่า โดยรายละเอี ยดของขนาดจริงและตัวอัก ษรที ใช้ในเครืองหมายการ
รับรองระบบงาน ดังแสดงในรูปที 7

รูปที 7 ตัวอย่างการแสดงขนาดจริงและตัวอักษรของเครืองหมาย “ACFS”
(ข้อ 3.)
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4. ในกรณีทีแสดงเครืองหมาย “ACFS” ต้องแสดง
(1) ชือหรือเครืองหมายของตนเอง
(2) เครืองหมายรับรองของสถาบัน โดยต้องใช้สัดส่วนเดี ยวกับเครืองหมาย “ACFS” และแสดงไว้ในตําแหน่ งที
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครืองหมาย “ACFS” กับเครืองหมายรับรองของสถาบันอย่างชัดเจน
( ) ห้ามแสดงเฉพาะเครืองหมาย “ACFS” ที ผลิตภัณฑ์ (ที มีตัวตนหรือจับต้องได้) บนแต่ละห่อ มัด หีบ ห่อ หรือ
ภาชนะบรรจุ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทแยกชิ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Individual Package) หรื อ ที ภาชนะบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประเภทซ้อนอีกชัน (Over-Packaging) ได้แก่ การห่อ มัด หรือหีบห่อ เพื อช่วยในการขนส่ง ซึ งอาจทําให้
เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์นันได้รบั การรับรอง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ รายงานการสอบ
เทียบ และใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
5. ผูไ้ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน จะนํ าเครืองหมาย “ACFS” ไปใช้ทีเครืองเขียน เอกสาร และ/หรือเอกสารเผยแพร่
ใดๆ ได้เฉพาะในส่วนที เกียวข้องกับขอบข่าย (ทังหมดหรือบางส่วน) ที ได้รบั การรับรองจากสถาบัน ภายใต้การ
รับรองระบบงาน
6. ต้องไม่แสดงเครืองหมาย “ACFS” ในลักษณะทีทําให้เข้าใจว่า หน่ วยรับรองระบบงานได้ให้การรับรองกิจกรรมของ
ตน หรือทําให้ผอู้ ืนเข้าใจผิดในการได้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่ายทีสถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
7. ผูไ้ ด้รบั การรับรองทีถูกพักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองจากสถาบัน ต้องหยุดใช้เครืองหมาย “ACFS”” และ
หยุดแจกจ่ายใบรับรอง สิงพิมพ์ เครืองเขียน สือโฆษณาใดๆ ทีมีเครืองหมาย “ACFS” แสดงอยูท่ นั ที
8. ผูไ้ ด้รบั การรับรองที ถูกลดขอบข่ายการรับรอง ต้องหยุด ใช้เครืองหมาย “ACFS” และหยุ ดการแจกจ่ายสิ งพิ ม พ์
เครืองเขียน สื อโฆษณาใดๆ และเอกสารที มี เครืองหมาย “ACFS” แสดงอยู่ทัน ที เว้น แต่ ส่ วนที ยังคงได้รับการ
รับรองภายใต้ขอบข่ายทีสถาบันได้รบั การรับรองระบบงาน
9. ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องหยุดใช้เครืองหมาย “ACFS” บนสิงพิมพ์ เครืองเขียน สือโฆษณาใดๆ เอกสาร และอืนๆ เมือ
ได้รบั แจ้งจากสถาบัน ในกรณี ทีสถาบันถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน
10. การแสดงเครืองหมายรับรองของสถาบัน และเครืองหมาย “ACFS” กรณี ผูไ้ ด้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA ดัง
ตัวอย่างในรูปที 8

MASCI
GMP/FDA GMP/F___/___
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รูปที 8 ตัวอย่างการแสดงเครืองหมายรับรองของสถาบันคู่กบั เครืองหมาย “ACFS” ของ มกอช.
(กรณีได้รบั การรับรองระบบ GMP/FDA)
(ข้อ .)
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